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Vďaka online manažmentu karty 
máte svoju kartu vždy v bezpečí
Kedykoľvek si môžete upraviť výšku svojich limitov a určiť kontinenty 
pre možnosť platieb kartou. V prípade potreby máte možnosť okamžite  
zablokovať svoju kartu. Platobnú kartu chránite aj používaním inovácií  
Výber z bankomatu mobilom či aplikáciou MobilePayTB.

Safety CardTB

Tatra banka

€

Nastavte si limit
na svojej karte

V prípade nutnosti 
zablokujte svoju kartu

Vyberajte peniaze 
jednoducho 
z bankomatu 
Tatra banky 

mobilom

Povoľte alebo zakážte 
možnosť platieb kartou 

v rámci kontinentov 

S MobilePayTB

plaťte svojím
mobilom

Používajte bezpečné
internetové platby 
s jednorazovým 

číslom karty 
v aplikácii 

MobilePayTB
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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB
platný od 1.9.2017

Ď A K U J E M E  Z A  VA Š U  V E R N O S Ť

Milí naši cestovatelia,

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

ZĽAVY A VÝHODY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

ZĽAVY A VÝHODY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVYŠE...

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

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

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

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

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

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

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

najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

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

CK SATUR - LETO počas celého roka

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

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

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

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

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

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

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

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

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

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

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

   možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

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

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

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

V I A C  I N F O  N A  W W W. S AT U R . S K / S AT U R K L U B
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FIRST MOMENT A VERNOSTNÉ ZĽAVY

X detí v sprievode 
2 dospelých osôb majú 
pobyt – ubytovanie na 
prístelke a stravovanie 
(ak je súčasťou služieb) 
zdarma a platia len za 
dopravu – detský paušál 
(pri väčšine zájazdov 
leteckou dopravou 
sme deti zvýhodnili 
špeciálnou cenou 
letenky).

Hotel vhodný pre rodiny 
s malými deťmi. 
Podrobné informácie 
viď sekcia PRE DETI pri 
každom hoteli.

Hotel pre dospelých. 
Romantická dovolenka, 
maximálny komfort 
a pokojný pobyt.

V takto označených 
hoteloch nájdete 
v rámci rodinného 
klubu PLANET FUN 
aj športovú akadémiu 
tematicky zameranú 
na rôzne športy.

Wi-Fi pripojenie je 
v takto označenom 
hoteli buď zdarma 
alebo za poplatok.

Pri takto označených 
hoteloch prebieha 
transfer klientov priamo 
z letiska na hotel a späť 
(t.j bez zastavenia  
v iných hoteloch).

V takto označenom 
hoteli pôsobia 
slovenskí animátori. 

PIKTOGRAMY

DO X R.
ZDARMA

Klientom, ktorí si do 30.04.2018 objednajú zájazd z katalógu LETO 2018, poskytujeme možnosť priplatiť si službu „FLEXIBILNÁ DOVOLENKA“. 
Táto služba umožňuje bezplatnú zmenu zájazdu z už zakúpenej destinácie do inej ľubovoľnej destinácie z ponuky našej cestovnej kancelárie. Pre nový 
vybraný zájazd platí cena a podmienky, ktoré boli platné pre nový vybraný zájazd v deň objednania pôvodného zájazdu. Celková cena nového zájazdu 
nesmie byť nižšia ako cena pôvodne objednaného zájazdu. Zmenu je možné vykonať najneskôr 21 dní pred nástupom na pôvodný zájazd a môže byť 
vykonaná iba jeden krát na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu. Táto služba musí byť objednaná a v plnej výške uhradená pri uzatváraní zmluvy 
o obstaraní zájazdu, a to za všetky osoby uvedené v tejto zmluve. Cena za službu „FLEXIBILNÁ DOVOLENKA“ je určená na osobu a pobyt a jej výška je 
rovnaká pre každú osobu uvedenú na zmluve, s výnimkou detí do 2 rokov (rozhodujúci je vek v čase do posledného dňa zájazdu). 
Viac info v cenníku ku katalógu LETO 2018.

NOVINKA NOVINKA

FLEXIBILNÁ DOVOLENKA

FIRST 
MOMENT
ZĽAVY 
AŽ DO

AVY 
DODO40 %

DETI UŽ ZA 1 EURO

PLÁŽ – Hodnotenie kvality pláže, prístup do mora a vybavenie.
PRE DETI – Hodnotenie služieb a vybavenosti pre deti.
MIESTO POBYTU – Hodnotenie letoviska, možností zábavy, nákupu a relaxu.

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV – Na základe výsledkov analýzy dotazníkov 
o spokojnosti našich klientov Vám prinášame hodnotenie našich klientov, 
ktorí príslušný hotel navštívili. 

  Maroko – priamy let z BA a KE 
  Kefalónia – letecky z BA  
  Bulharsko – letecky aj z PP a Sliaču  
  Bulharsko – letovisko Sozopol
  Turecko – letecky aj z Viedne 

NOVINKY
  Taliansko – letovisko Rimini 
  Chorvátsko – ostrov Rab
   Maroko a Izrael & Cyprus - poznávanie 
s pobytom pri mori 

  Nové hotely s rodinným klubom PLANET FUN

  Viac hotelov so športovou akadémiou 
  85 nových hotelov 
  38 hotelov exkluzívne len s CK SATUR 

ZĽAVY PLATIA DO 28.02.2018

5





PEKNÉ A KVALITNÉ HOTELY 
PRE CELÚ FAMÍLIU

Starostlivo sme pre vás, no najmä, pre vaše deti 
vyberali hotely, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá 
a požiadavky na rodinnú dovolenku. Kládli sme 
dôraz na kvalitu ubytovania v rodinných izbách, 
hotely disponujúce vybavením nielen pre deti, ale aj 
pre batoľatá a mamičky. Zásadnú úlohu vydarenej 
rodinnej dovolenky hrajú priestranné bazény, veľké 
tobogany a šmýkačky rôzneho druhu, rýchlosti 
a stupňa adrenalínu, ihriská s preliezačkami, výborná 
strava s detským menu a kútikom v reštaurácii. 

MORE ZÁŽITKOV A ZÁBAVY 
PRE DETI

Po celý deň je o program vašich detí postarané. 
Zažijú FUN-tastickú zábavu plnú dobrodružstiev 
a radosti. Každý hotel má svoj detský klub rozdelený 
podľa vekových kategórií s jedinečnými animáciami, 
možnosťami vodných atrakcií a športových aktivít. 
Navyše vo vybraných hoteloch realizujeme aj 
tematickú športovú akadémiu, v rámci ktorej učíme 
deti rôzne športové aktivity. Detské ihriská spĺňajú 
predpísané normy bezpečnosti. Naši slovenskí 
animátori z PLANET FUN budú s vašimi deťmi 
neustále v pohybe, vytvárať kreatívne animácie, 
realizovať súťaže, starať sa o vaše bezstarostné 
dovolenkové chvíle. O dotankovanie energie dbá 
ľahký snack a all inclusive služby v mnohých 
rodinných hoteloch.

DOVOLENKY NA RÔZNE SPÔSOBY 
Stačí si len vybrať, čím chcete tento rok vaše deti 
potešiť. Zábavou pri mori? Dobrodružstvom 
a adrenalínom pri poznávaní Európy či Exotiky? 
Plavte sa ako námorníci rozprávkovými svetmi, 
šantite v aquaparkoch, oddychujte aktívne na 
turistike brázdiac horským vzduchom alebo 
dobrodružne v zábavných parkoch, či náučné 
pozorovaním zvierat v národných parkoch. Toto 
všetko rýchlo a pohodlne kvalitnými, modernými 
a klimatizovanými autobusmi, individuálne alebo 
letecky s minimálnym počtom prestupov.

ZÁBAVA PRE DETI, ODDYCH 
PRE RODIČOV

Rodičia, navodíme vám atmosféru z dovoleniek 
ako keď ste boli ešte slobodní. Všetko starostlivo 
vyberáme s prihliadnutím špeciálne na zábavu detí 
a pohodlie rodičov. Počas celého dňa v rámci nášho 
rodinného klubu PLANET FUN „zaneprázdnime“ 
vaše deti, kým vy oddychujete pri mori, vo wellnesse 
či SPA alebo ak vám deti dovolia J, zabavíte sa 
spolu s nimi v rodinných kluboch.

DÔVERUJTE TAKMER 
100 ROČNÝM SKÚSENOSTIAM

Sme lídrami v cestovnom ruchu. Naše služby vám 
ponúkame na 46 pobočkách alebo formou online 
rezervácií. Sme najväčšia CK s medzinárodnými 
skúsenosťami a orientáciou na zákazníka. Pre 
klientov máme najširšiu ponuku až 130 destinácii 
a neustále na trh prinášame novinky. Ročne na 
dovolenku zbalíme 90 000 klientov. Hrdíme sa 
ocenením Superbrands Slovakia 2013, 2014, 2015, 
2016 a 2017. 10x sme získali titul najobľúbenejšia CK 
a sme tiež TOP firma mladých.

MÁME ZĽAVU PRE KAŽDÉHO
S nami vždy ušetríte! Nákupom First Moment 
zájazdov šetríte peniaze a vyberáte z najširšej 
ponuky jednotlivých letovísk a ubytovacích kapacít. 
Detské paušály môžete mať už za 1 EURO. Pre 
flexibilné rodiny, preferujúce odchod na poslednú 
chvíľu, pripravujeme Last Minute ponuky. Pri kalkulácii 
zájazdov zohľadňujeme zľavnené ceny a vstupy pre 
deti. Vaše deti tiež potešíme aj výhodnými detskými 
balíčkami a animáciami v cene.

WI-FI
Vieme aké dôležité je ostať v kontakte so svetom aj 
počas vašej dovolenky, preto sme tento rok pre vás 
opäť vybrali množstvo hotelov so službou  
FREE WI-FI

DOVOLENKA PRE CELÚ RODINU





52 SLOVENSKÝCH ANIMÁTOROV
22 HOTELOV SO SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

20 POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOV S ANIMÁTOROM NA PALUBE

(2 – 6 SLOVENSKÍ ANIMÁTORI)

S ANIMÁTOROM NA PALUBE

ANIMÁTORI DEŤOM

HOTELY S RODINNÝM KLUBOM 
PLANET FUN

POZNÁVACIE ZÁJAZDY PRE DETI

SIKANIA RESORT & SPA ****+  Taliansko – Sicília  strana 50

SUNCE ***  Chorvátsko – Gradac  strana 120

PARADISE BEACH *****  Bulharsko  strana 134

PORTO CARRAS SITHONIA ****+  Grécko – Chalkidiki  strana 148

IONIAN SEA **** Grécko – Kefalonia strana 170

LINDOS PRINCESS***** Grécko – Rodos strana 200

LIMAK CYPRUS ***** Severný Cyprus  strana 212

KAYA ARTEMIS *****  Severný Cyprus strana 214

ADALYA ELITE LARA ***** Turecko – Lara strana 224

ARCANUS ***** Turecko – Side  strana 234

SEASHELL RESORT & SPA ***** Turecko – Side strana 238 

JAZ MAKADI OASIS RESORT/JAZ MAKADINA ***** Egypt – Hurghada strana 258 

EL MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB ***** Egypt – Marsa Alam strana 270

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ***** SAE  strana 278

MELIA BEACH/MELIA GARDEN ***** Maroko – Saidia  strana 285

OKRUŽNÁ PLAVBA **** Baleárske ostrovy  strana 14

OKRUŽNÁ PLAVBA **** Západné Stredomorie  strana 16

HOTEL PARK **** Slovensko – Piešťany Family 2018 str. 16

Paríž - Disneyland a Astérix park Francúzsko katalóg Family strana 88

Gardaland - s návštevou CANEVA WORLD Taliansko katalóg Family strana 88

Legoland – detský sen Nemecko katalóg Family strana 89

Korutánsko - rodinný víkend Rakúsko katalóg Family strana 89

ZOO Schönbrunn – plavba loďou po Dunaji Rakúsko katalóg Family strana 90

Dom morí a motýľov Rakúsko katalóg Family strana 90

Viedeň cez kľúčovú dierku Rakúsko katalóg Family strana 90

Rozprávkový Family park Rakúsko katalóg Family strana 90

Mikuláš v Schönbrunne Rakúsko katalóg Family strana 91

Kráľovstvo ametystu Rakúsko katalóg Family strana 91

Rozprávkové vianočné trhy Rakúsko katalóg Family strana 91

Praha pre deti Česká Republika katalóg Family strana 91

Safari Dvůr Kralové a perníková krajina Česká Republika katalóg Family strana 92

Zlín aj očami detí Česká Republika katalóg Family strana 92

Macocha & Baťov kanál Česká Republika  katalóg Family strana 92

Detský víkend na južnej Morave Česká Republika katalóg Family strana 92

Rodinný víkend v Nyíregyháze Maďarsko katalóg Family strana 93

Detský víkend v Budapešti Maďarsko katalóg Family strana 93

Budapešť - očami detí Maďarsko  katalóg Family strana 93

Tropikárium - Budapešť Maďarsko  katalóg Family strana 93



Vysmiate tváre detí a spokojných rodičov, sú pre nás tou najlepšou odmenou.
Ďakujeme za dôveru a tešíme sa aj na ďalšie skvelé sezóny.J

ČO O RODINNOM KLUBE PLANET FUN 
POVEDALI TÍ,  KTORÍ HO ZAŽILI NA VLASTNEJ KOŽI

„Váš animačný tím bol úžasný, neopísateľný, skvelý! Deťom sa naplno venovali, starali sa a programy pre deti, ktoré vymýšľali boli veľmi pestré a kreatívne! J Ďakujeme!“

„Výborný prístup, 
príjemné vystupovanie, 

pútavý program 
a pekná pesnička, 

ktorá roztancovala deti 
i dospelých J.“

„Veeeľmi fantastické, deti 
spokojné, animátori veľmi príjemní 

a najviac sa nám páčil kurz 
plávania v športovej akadémii, 

vedený veľmi profesionálne 
a motivačne pre všetky deti.“

„Vynikajúce! Animátori 
sa krásne venovali 

deckám a my sme mali 
„pohodičku J.“

  „Prístup animátorov bol 
perfektný. Dcérka celý 

pobyt navštevovala miniklub 
a zažila veľa krásnych chvíľ. 
Veľmi pekne ďakujem obom 

animátorom, boli strašne 
zlatí J.“

 „Nášmu synovi 
(8 rokov) sa páčili všetky 
aktivity a hlavne večerný 

tanec na minidisko so 
znelkou Planet Fun J.“

„Prístup, odovzdanie sa deťom, aj dospelým. Veľká ochota, venovanie sa všetkým! Super, super, 
super!!!“

„Najlepší animátori, akých 
sme zažili, deti plakali 

za animátormi keď sme 
odchádzali, Rišo, Žižo, Luky 

a aj baby boli TOP, veľmi 
ochotní, super program 
večer a zábava celý deň. 
Všetkým odporúčam.“

 „Veľmi milý prístup 
animátoriek, skvelé aktivity - korytnačky, jazda na banáne, púšťanie lampiónov. Bol to 

pre nás skvelý zážitok!“

 „Spokojnosť detí, veľa 
skvelých hier, tančekov 
a možnosť relaxu pre 

dospelých J.“

„Nášmu synovi sa najviac páčilo 

skákanie z móla a potápanie sa k vraku 

lode. Keby mohol tak by tam zostal 

celé leto a to vďaka aktivitám, ktoré im 

animátori vymýšľali a novým priateľom, 

ktorých tam našiel.“

„Animátori zabávali 
nielen nášho syna, ale mali pripravené aj animácie pre nás dospelých. Náš syn si ich veľmi obľúbil, dokonca sa to pri lúčení nezaobišlo bez slzičiek :-) „Páčili sa nám všetky ich aktivity, boli sme tam 2 týždne, niektoré animácie sme si dokonca s radosťou zopakovali - Milujem Slovensko, olympiáda pre deti aj 

dospelých.“

„Prístup animátorky Ivanky 
bol úžasný! Moja dcérka bola 

šťastná a každý deň sa najviac 
tešila do miniklubu. J Boli sme 
naozaj nadmieru spokojní J.“







NOVINKA

NOVINKA

RODINNÝ KLUB PLANET FUN

MINI KLUB PLANET FUN
(JÚL – AUGUST A PRI VYBRANÝCH 
HOTELOCH JÚN – SEPTEMBER)

  Vhodný pre deti vo veku od 4 – 8 rokov
  Program 6x do týždňa
  Veselé obedy či večere s animátormi bez rodičov 
   Dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 
(zmena času vyhradená)

   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 
(zmena času vyhradená)

  Večerný program – minidisco

MAXI KLUB PLANET FUN
(JÚL – AUGUST A PRI VYBRANÝCH 
HOTELOCH JÚN – SEPTEMBER)

  Vhodný pre deti vo veku od 9 – 12 rokov
  Program 6x do týždňa
   Veselé obedy či večere s animátormi bez rodičov 
(min. 2x týždenne)

   Dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 
(zmena času vyhradená)

   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 
(zmena času vyhradená)

  Večerný program – minidisco

Pozývame všetky decká do nášho mini & MAXI klubu, kde 
sa spolu s animátormi zmenia na indiánov s pomaľovanými 
tvárami či pirátov hľadajúcich stratený poklad. Maľovanie 
na tvár či vlastnoručne vyrobené masky ich zase prenesú 
do sveta Superhrdinov, ktorí sa predvedú na karnevale. 
Naučia sa rôzne zaujímavosti o krajine, v ktorej dovolenkujú, 
zdokonalia sa v kuchárskom umení, alebo pečení miestnych 
maškŕt. V kreatívnom mini klube zase modelovať, kresliť 
či maľovať na tričká alebo prírodný materiál. A aby len 
nesedeli, čakajú ich rôzne športové hry. Tešiť sa môžu na 
mini olympiádu, netradičné hry a turnaje. Stavanie hradov 
z piesku, podvodné šibalstvá budú lákadlom nielen pre 
malých, ale aj veľkých. 

TÍNEJDŽ KLUB PLANET FUN
(JÚL – AUGUST A PRI VYBRANÝCH 
HOTELOCH JÚN – SEPTEMBER)

  Vhodný pre deti vo veku od 13 – 19 rokov
  Program 6x do týždňa
   Dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 
(zmena času vyhradená)

   Popoludňajší program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 
(zmena času vyhradená)

  Tematické programy plné zábavy na celý deň

Vieme veľmi dobre ako radi sa tínedžeri na dovolenkách 
zabávajú. Naši animátori sa preto na tínedžerov dobre 
pripravili a počas dovolenky im ponúknu rôzne druhy 
zábavných aktivít. Čakajú ich hodiny tanca (hip-hop, 
latino, brušné tance), vodné športy (napr. plávanie, vodné 
pólo), outdoorové aktivity (napr. plážový volejbal, tenis, 
futbal, streľba z luku), indoorové aktivity (napr. šach, 
spoločenské hry, konzoly), zábavné kvízy, geocatching, chill 
out zóna, diskotéky a večerné show. Tínejdž klub Planet 
Fun je možnosť vyskúšať si nové veci, spoznať nových 
ľudí a vytvoriť si silné priateľstvá. Vždy bude čo objavovať 
a nikdy tam nebude nuda. A tí odvážni si na jeden deň budú 
môcť vyskúšať, aké je to byť animátorom alebo sa ním na 
budúcu sezónu aj stať J.

HAPPY BIRTHDAY 

Má vaše dieťa počas dovolenky narodeniny? 
Naši animátori pripravia pre vaše ratolesti krásnu 
a nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu. Oslovte ich, 
a oni už všetko zariadia. 

SLOVENSKÝ DEŇ 
Slovenský deň, počas ktorého pre vás naši animátori 
zorganizujú súťaže a rôzne disciplíny od rána až do večera 
pre malých aj veľkých – skrátka pre celú rodinu.

VEČERY PLNÉ ZÁBAVY

Vychutnajte si večerné animačné programy s ponukou 
slávnych muzikálov, komédii či skečov a skvelých tanečných 
vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo hotelového 
animačného tímu. Nebudú chýbať ani vtipné súťaže ako 
Milujem Slovensko, hry a disco pre deti aj dospelých.

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

Po obrovskom úspechu športovej akadémie v hoteli KAYA 
ARTEMIS ***** na severnom Cypre rozširujeme našu 
športovú akadémiu aj do ďalších destinácií a hotelov. Ešte 
športovejšiu a aktívnejšiu dovolenku pre vaše deti nájdete 
v hoteloch označených ikonou Športová akadémia. Počas 
platených ako aj bezplatných kurzov naučia naši animátori 
a profesionálni inštruktori vaše deti plávať, hrať tenis, či 
futbal. 

PREDĹŽENÝ PLANET FUN

Chceme aby si deti zábavu s animátormi užili aj mimo 
prázdninových mesiacov, preto vo vybraných hoteloch 
nájdete našich animátorov už od júna až do septembra.  

VÝLETY S ANIMÁTORMI NA PALUBE

Obľúbili ste si našich animátorov a chceli by ste s nimi 
zažiť ešte viac zábavy? Vyberte sa s nimi aj na niektorý 
z našich fakultatívnych výletov alebo poznávacích zájazdov 
s animátorom na palube. O zábavu bude postarané.

A la la ó la la, a la la ó la la .....PLANET FUN
Tešíme sa na vás
Vaši animátori
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OKRUŽNÉ PLAVBY

LOĎ A JEJ VYBAVENIE 
Výletná loď MSC OPERA bola postavená v roku 2004 
a zrekonštruovaná v roku 2014. Patrí ku komfortným a moderným 
lodiam s kapacitou 2 150 pasažierov a 728 členov posádky. 
Celkovo má 13 palúb (z toho 9 pre pasažierov). K vybaveniu 
lode patrí: MSC AUREA SPA wellness a fi tnes centrum, 2 bazény, 
2 vírivky, multifunkčné športovisko (tenis, basketbal, volejbal), 
vodné ihrisko, minigolf, vonkajšia bežecká dráha, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, animácie pre deti i dospelých počas celého 
dňa, detské kluby rozdelené podľa veku: Baby (0-3 roky), Mini 
(3-6 rokov), Junior (7-11 rokov), Young (12-14 rokov) a Teens (15-17 
rokov), LEGO® herňa, CHICCO® herňa, videoherňa (PlayStation, 
Xbox), knižnica, kartáreň, nákupná galéria, medicínske centrum, 
konferenčné miestnosti.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchovacím kútom, toaletou, sušičom 

na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty s oknom 
(pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom (pre 2 až 3 osoby) a suity 
s balkónom (pre 2 až 3 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

REŠTAURÁCIE A BARY
4 reštaurácie (hlavná, bufetová, Gril bar a Pizzeria, panoramatická 
La Pergola) a 11 barov.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY S NAŠIM SPRIEVODCOM
PALMA DE MALLORCA 
Kúpanie na pláži Cala Mayor, po večeri prehliadka centra. 

IBIZA 
Prehliadka centra Ibizy, poobede kúpanie na pláži. 

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia v hlavnej alebo v bufetovej 
reštaurácii, občerstvenie počas dňa napr. v Hamburger Paradise a Pizza&Pasta 
kútiku na vonkajšej terase pri bazéne, z nápojov je v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii z automatov. K dispozícii špeciálne menu pre deti, menu 
pre osoby s bezlepkovou diétou alebo vegetariánske menu. 

Luxusná výletná plavba na MSC OPERA    
BALEÁRSKE OSTROVY

LIGHT ALL INCLUSIVE 1 030 KM Z BRATISLAVY VHODNÉ PRE DETI OD 6 MESIACOV

1 078 eur

CENA OD

na osobu
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RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMÁTOROM

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenským animátorom
Termín: 30.06. – 07.07.

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne • 
facepainting • modelovanie balónov • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje

Športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • minigolf • bazény 
a vodné ihrisko • detské kluby podľa veku • LEGO® herňa 
• CHICCO® herňa • videoherňa • špeciálne menu pre deti, 
bezlepková strava

VÝHODY PRE RODINY

až 2 deti do 12 rokov zdarma • all in one (40% zľava pre dieťa 
na základnom lôžku) • tandem (oddelená kajuta pre deti) •
Teens & Twens (zľava pre mladých od 18–29 rokov) • možnosti 
ubytovania 1+1, 2+1, 2+2

LIVORNO 
Celodenný výlet do mesta Pisa vlakom.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Janov (Taliansko) 18.00

2. deň: Marseille (Taliansko) 09.00 18.00

3. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 15.00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 01.00

4. deň: Ibiza (Španielsko) 09.00

5. deň: Ibiza (Španielsko) 07.00 

6. deň: Olbia/Sardínia (Taliansko) 09.00 18.00 

7. deň: Livorno/Florencia/Pisa (Taliansko) 08.00 19.00 

8. deň: Janov (Taliansko) 09.00

Palma de
Malorca

Marseille

Janov

Livorno

Ibiza

Olbia

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

15
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1 080 KM Z BRATISLAVY

24 hod. kajutový servis. Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), 
kajuty s oknom (pre 2 až 5 osôb), kajuty s balkónom a suity 
(pre 2 až 4 osoby). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene káva a čaj z automatov v bufetovej reštaurácii). 
K dispozícii špeciálne menu pre osoby s bezlepkovou diétou alebo 
vegetariánske menu.

REŠTAURÁCIE A BARY
7 reštaurácií (napr. pizzeria, japonská Teppanyaki, hlavná, bufetová…) 
a 11 barov (vínny, pivný, cukráreň, zmrzlináreň…).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY S NAŠIM SPRIEVODCOM

MARSEILLE
Výlet s turistickým vláčikom ku katedrále La Mayor s nádherným výhľadom 
na mesto.

BARCELONA
Pešia prehliadka mesta La Rambly, poobede kúpanie na pláži alebo 
návšteva svetoznámeho morského akvária v prístave. 

CAGLIARI
Prehliadka mesta, poobede kúpanie na pláži.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď COSTA DIADEMA bola postavená v roku 2014. 
Celkovo má 19 palúb (z toho 14 pre pasažierov). Kapacita lode je 
4947 pasažierov a 1253 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
SAMSARA wellness a fi tnes centrum na 4 palubách (sauny, turecké 
kúpele, thalassotherapy bazén, masáže, kaderníctvo, kozmetika), 
3 bazény (1 so zaťahovacou strechou a veľkoplošnou obrazovkou), 
8 víriviek, vodný park s hradom a pirátskou loďou, multifunkčné 
športové ihrisko (tenis, futbal, volejbal, basketbal), vonkajšia 
bežecká dráha, formula 1 simulátor, divadlo na troch palubách, 
4D kino, „star laser“ interaktívna laser zóna, disko, kasíno, animácie 
a detské kluby, videoherňa, knižnica, kaplnka, konferenčné 
miestnosti, internetový kútik, obchody, zdravotnícke centrum, 
7 reštaurácií a 11 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom a sušičom 
na vlasy, kúpeľňou so sprchou alebo vaňou, toaletou a kozmetikou. 

Luxusná výletná plavba na COSTA DIADEMA    
ZÁPADNÉ STREDOMORIE

OKRUŽNÉ PLAVBY

998 eur

CENA OD

na osobu
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PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenským animátorom 
Termín: 07.07. – 14.07.

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne • 
facepainting • modelovanie balónov • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje

Športové aktivity
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • futbal • bazény 
a vodné ihrisko • hrad s pirátskou loďou • detské kluby podľa 
veku • Formula 1 simulátor • Star Laser interaktívna laser zóna • 
videoherňa • bezlepková strava

VÝHODY PRE RODINY

až 2 deti do 18 rokov zdarma • all in one (40% zľava pre dieťa 
na základnom lôžku) • možnosti ubytovania 1+1, 2+1, 2+2, 2+3

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMÁTOROM

PALERMO
Prehliadka mesta Hop On - Hop Off  autobusom s otvorenou strechou.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Savona (Taliansko) 17.00

2. deň: Marseille (Francúzsko) 08.00 18.00

3. deň: Barcelona (Španielsko) 09.00 19:00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00

5. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 01.00 

6. deň: Cagliari/Sardínia (Taliansko) 08.00 17.00 

7. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 08.00 19.00 

8. deň: Savona (Taliansko) 07.00

Savona

Civitavecchia/Rím

Marseille

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília

OKRUŽNÉ PLAVBY
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COSTA PLAVBY STREDOMORÍM
EXKLUZÍVNE S CK SATUR

003  KEFALÓNIA – SANTORINI – MYKONOS
Plavba na COSTA LUMINOSA ****

005  MALORKA A SARDÍNIA
Plavba na COSTA DIADEMA ****

007  MENORKA – IBIZA – MALORKA
Plavba na COSTA VICTORIA ****

004  OSTROVY STREDOMORIA
Plavba na COSTA FASCINOSA ****

006  GRÉCKE OSTROVY
Plavba na COSTA DELIZIOSA ****

008  KANÁRSKE OSTROVY
Plavba na COSTA PACIFICA ****

MÁJ AŽ SEPTEMBER 2018
Benátky – Bari – Kefalónia – Santorini – Mykonos – Olympia – Benátky 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

JÚN AŽ SEPTEMBER 2018
Savona – Marseille – Barcelona – Malorka – Sardínia – Rím – Savona 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

MÁJ AŽ SEPTEMBER 2018
Savona – Sardínia – Menorka – Ibiza – Malorka – Tarragona – Savona 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

MÁJ AŽ SEPTEMBER 2018
Savona – Neapol – Sicília – Ibiza – Malorka – Barcelona – Savona 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

MÁJ AŽ SEPTEMBER 2018
Benátky – Bari – Korfu – Santorini – Mykonos – Dubrovník – Benátky 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

APRÍL, MÁJ, SEPTEMBER, OKTÓBER 2018
Savona – Marseille – Lanzarote – Tenerife – Madeira – Malaga – Rím – Savona 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

OSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
od 459 €

od 499 €

od 669 €

od 499 €

od 609 €

od 689 €

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

OKRUŽNÉ PLAVBY
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PLAVBY SO SLOVENSKÝM
SPRIEVODCOM

009  ZÁPADNÉ STREDOMORIE
Plavba na COSTA DIADEMA ****

011  METROPOLY POBALTIA
Plavba na MSC PREZIOSA ****

013  KRÁSY ANDALÚZIE A MAROKA
Plavba na MSC PREZIOSA ****

010  NÓRSKE FJORDY
Plavba na MSC PREZIOSA ****

012  GRÉCKE OSTROVY
Plavba na COSTA DELIZOSA ****

014  PERLY ZÁPADNÉHO STREDOMORIA
Plavba na MSC FANTASIA ****

05.05. – 12.05.2018
Savona – Marseille – Barcelona – Malorka – Sicília – Rím – Savona
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

16.06. – 23.06.2018
Kiel – Kodaň – Štokholm - Tallinn – Petrohrad – Kiel 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

26.10. – 04.11.2018
Janov – Malaga – Casablanca – Lisabon – Barcelona – Marseille – Janov 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

26.05. – 02.06.2018
Kiel – Kodaň – Hellesylt a Geiranger – Bergen – Flam – Kiel 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

23.09. – 30.09.2018
Benátky – Bari – Korfu – Santorini – Mykonos – Dubrovník – Benátky 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

28.10. – 04.11.2018
Janov – Cannes – Malorka – Barcelona – Korzika – Rím – La Spezia – Janov 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

od 598 €

od 1 018 €

od 858 €

od 1 018 €

od 748 €

od 858 €

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

OKRUŽNÉ PLAVBY
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Gibraltar

Malaga
Torrox Costa

Sevilla Córdoba

Granada

Estepona

Maroko

Španielsko

Torremolinos

ODLETY Z BRATISLAVY

ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA

ANDALÚZIA, OBLASŤ NA JUHU ŠPANIELSKA, NAJTEPLEJŠIA ČASŤ 
IBERSKÉHO POLOSTROVA, JE OBĽÚBENOU CIEĽOVOU DESTINÁCIOU 
TURISTOV VYHĽADÁVAJÚCICH MALEBNÉ PLÁŽE COSTA DEL SOL, MORE 
S PRIEZRAČNOU VODOU A KVALITNÉ HOTELOVÉ SLUŽBY. HLAVNÝM 
MESTOM TEJTO OBLASTI JE MESTO MALAGA – RODISKO PABLA PICASSA.

ANDALÚZIA

Na svoje si prídu aj tí, ktorí si radi 
vychutnajú výraznú i delikátnu 
španielsku kuchyňu, energiu 
z jedinečnej horskej prírody či 
atmosféru bielych uličiek a historických 
stredísk. Slnečné pobrežie Costa del Sol 
ponúka plnú náruč zábavy a športového 
vyžitia, od obchodov, reštaurácií,barov, 
temperamentných diskoték, rôznych 
druhov vodných športov a kvalitných 
golfových ihrísk.

TORROX COSTA
Španielske letovisko leží približne 40 km 
severne od Malagy. Súčasťou strediska 
je i pôvodná dedinka Torrox, ktorá sa 
vypína na vrchole prírodnej scenérie. 
Symbolom andalúzskej dedinky sú biele 
domčeky doslova nalepené jeden vedľa 
druhého. Turistickým strediskom sa 
tiahnu dlhé piesočnaté pláže s pešou 
promenádou oddeľujúcou hotely od 
pláže. V stredisku nájdete obchodíky, 
reštaurácie a kaviarne. Torrox Costa 
je ideálnym letoviskom na prežitie 
pokojnej dovolenky, s bohatými 
možnosťami poznávania. Transfer 
z letiska v Malage trvá 50 minút.

TORREMOLINOS A BENALMÁDENA
Obľúbené a turistami vyhľadávané 
strediská Torremolinos a Benalmádena 
ponúkajú návštevníkom krásne 
piesočnaté pláže, bohaté možnosti 
nočnej zábavy v nespočetných 
baroch, reštauráciách a diskotékach 
v modernejšej časti Torre, príjemné 
prechádzky po efektnej pobrežnej 
promenáde, ktorá sa tiahne po celom 
stredisku. Známa je tiež stará rybárska 
štvrť La Carihuela, kde môžete spoznať 
život miestnych obyvateľov a ochutnať 
rybie špeciality a dary mora. Na pláži 
nájdu turisti širokú ponuku vodných 
športov. Na okraji strediska sa nachádza 
najväčší vodný park celej oblasti 
Aqualand. Transfer z letiska v Malage 
trvá 30 minút.

ESTEPONA
Prímorské letovisko známe svojimi 
dlhými piesočnatými plážami. 
Najobľúbenejšia je piesočnatá Playa 
de Cristo s pozvoľným vstupom do 
mora. Mesto Estepona je kombináciou 
moderného a starého, za návštevu 
určite stojí: námestie Plaza de las 
Flores a Torre Reloj (hodinová veža), 
nezabudnuteľný stredajší trh, kde 
nájdete všetky výrobky miestnej 
produkcie. K lákadlám patrí aj 
priemerná ročná teplota (takmer 
19 °C) a pre milovníkov golfu – 
8 kvalitných golfových ihrísk. Transfer 
z letiska trvá 90 min.

MARBELLA 
Mesto Marbella je jedným z hlavných 
turistických centier na pobreží Costa 
del Sol. Nájdete tam niekoľko rôznych 
pláží, z ktorých viaceré boli ocenené 
modrou vlajkou. Staré centrum mesta 

so svojimi úzkymi dláždenými uličkami 
je plné príjemných kaviarní, obchodov 
a reštaurácií. Určite nevynechajte 
návštevu legendárneho námestia Plaza 
de Naranjos, ktoré patrí k najkrajším 
námestiam v meste.

PUERTO BANÚS 
Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide 
o rybársku dedinku. Puerto Banús je 
však prístav luxusných jácht, ležiaci 
na pobreží Stredozemného mora asi 
8 km od mesta Marbella. Každoročne 
ho navštevujú celebrity a prominentní 
hostia z celého sveta. Ak chcete vidieť 
jachty, luxusné športové autá, prípadne 
si užiť pulzujúci nočný život po 
pokojnom dni strávenom na pláži, 
ste na správnom mieste.

MOTRIL
Rušné mesto Motril sa rozprestiera 
v Granadskej provincii. Prináleží mu 
aj prístav v Playa Granada, odkiaľ 
si môžete naplánovať lodný výlet 
napríklad do Maroka. Motril je najväčším 
mestom v regióne Costa Tropical 
a nájdete tam množstvo obchodov, 
barov a reštaurácií. Neďaleké pohorie 
Sierra Lujar ponúka možnosti pre pešiu 
turistiku či bicyklovanie. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH 
VÝLETOV
Malaga – celodenný výlet do hlavného 
mesta Costa del Sol a rodiska Pabla 
Picassa. Mesto je bohaté na kultúrne 
pamiatky, počas prehliadky navštívite 
pevnosť Alcazaba – palác arabského 
kráľa Malagy, renesančnú katedrálu 
a ďalšie skvosty. Budete mať čas 
vychutnať si výbornú kávu i nákupy.
Granada – hlavným bodom programu 
je návšteva maurského hradu Alhambra. 
Počas výletu uvidíte aj palác Karola 
V., paláce Nasrydu, Generalife – 
jedinečné záhrady a letný palác, 
centrum mestečka, navštívite katedrálu, 
kráľovské hrobky, kde je pochovaná 
Izabela Kastílska a Ferdinad Aragonský, 
Albaicin – maurskú rezidenčnú štvrť 
oproti Alhambre.
Sevilla – celodenný výlet do hlavného 
mesta Andalúzie. Symbolom Sevilly je 
Zlatá veža, arabská stavba z 13. storočia 
stojaca na brehu rieky. Zaujímavý 
výlet zahŕňa návštevu neskorogotickej 
katedrály s renesančnými a barokovými 
prvkami, okružnú jazdu mestom, 
návštevu Parku Marie Luisy s mnohými 
zaujímavými stavbami a prehliadku 
architektonicky a umelecky 
pozoruhodného Španielskeho námestia.
Gibraltar – celodenný výlet na Gibraltar 
neponúka len krásne panoramatické 
výhľady na okolie, ale aj možnosť 
prehliadnuť si mesto z minibusu, či 
vidieť tunel Punta Europa (miesto, 
kde končí európsky kontinent). 
Turisti navštívia jaskyne San Miguel 
a rezervácie opíc.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 30 27
VODA (°C) 21 22 23 22
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

015

1 198 eur

CENA OD

na osobu

TORROX COSTA – ANDALÚZIA  |  ŠPANIELSKO

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 – 10:30 h) • obedy (13:30 -15:30 h) • večere (19:00 – 22:00 h) formou bohatých 
bufetových stolov • počas dňa snacky, ovocie, zmrzlina, káva, čaj, sušienky • miestne alkoholické, nealkoholické a vybrané 
importované nápoje (10:30 - 24:00 h)

ALL INCLUSIVE

POLOHA
v turistickom stredisku Torrox • centrum strediska cca 200 m od 
hotela • vzdialenosť od letiska v Malage 60 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex leží v subtropickej záhrade • hlavná budova a dva 
apartmánové bloky • Wi-Fi (zdarma) • reštaurácia • kaviareň • 
bar pri bazéne • bazén • aquapark • denné a večerné animácie • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma), uteráky (za depozit) • 
vnútorný bazén • spa centrum (za poplatok) • stolný tenis • fi tnes 
• basketbal • futbal • golf (10 km)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV • telefón • sušič vlasov • minibar 
(za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky pre dieťa • izby 
apartmánového typu s dvomi prístelkami (oddelené miestnosti, 
kuchynský kútik)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub (4 - 7 r.) • maxiklub (8 – 12 r.) • ihrisko • herňa 
• postieľka • minidisko • animácie • stolička v reštauácii • 
opatrovanie detí (za poplatok) • aquapark

PLÁŽ
piesočnatá pláž • od hotela oddelená pobrežnou promenádou 
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

DO 13 R.
ZDARMA

IBEROSTAR MALAGA PLAYA     

Obľúbený hotel pre 
rodiny s deťmi

Priamo na 
dlhej pláži

Hotelové izby 
po rekonštrukcii

AQUAFUN pre deti

Vynikajúci servis

TripAdvisor
1 573 hodnotiacich4,5

ŠTANDARDNÁ IZBA

21



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

016

958 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h.) • obedy (13:30-15:30 h.) • večere (18:30-21:30) • snacky (11:00-13:00 h./16:00-
18:00 h.) a zmrzlina • miestne a vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje (10:30-00:00 h.) *prémiové drinky nie sú zahrnuté 
v cene AI

POLOHA
medzi mestami Marbella (20 km) a Estepona (10km) • v pokojnej 
lokalite • v okolí niekoľko obchodov, reštaurácií a barov • 
vzdialenosť od letiska v Malage 70 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • 
uteráky za depozit • bar pri bazéne • Wi-Fi (zdarma) • minigolf 
• gigantický šach • denné a večerné animačné aktivity pre deti 
aj dospelých • športové možnosti (fi tnes centrum, stolný tenis, 
lukostreľba, minigolf, boccia ) • spa centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • TV • telefón • sušič vlasov • 
minibar (za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • trezor (za poplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (sofa) • možnosť 
ubytovania v rodinných izbách s dvomi prístelkami 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • možnosť doplatiť 
si all inclusive 

PRE DETI
bazén • detská postieľka (zdarma) • miniklub (4-7 rokov) • 
maxiklub (8-12 rokov) • teenklub (13-17 rokov) • detský aquapark 
• detské ihrisko

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
plážový bar (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

 

ALL INCLUSIVE

ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA – ESTEPONA

IBEROSTAR COSTA DEL SOL     +

TripAdvisor
792 hodnotiacich 4,5

Hotel priamo 
na dlhej pláži

Pokojná 
dovolenka

Bohaté športové 
vyžitie

Veľké SPA centrum

Detský 
aquapark

ŠTANDARDNÁ IZBA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

017

798 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
v turistickom stredisku Torremolinos • priamo v známej rybárskej 
štvrti La Carihuela • v okolí množstvo kaviarní, reštaurácií, barov, 
klubov, diskoték a obchodov • v pešej dostupnosti jachtový 
prístav v Benalamadene • vzdialenosť od letiska v Malage 10 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • lobby bar • reštaurácia • bazén • 
terasa na slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • bar 
pri bazéne • Wi-Fi (zdarma) • konferenčná miestnosť • televízna 
miestnosť • kaderníctvo • fi tnes centrum • za poplatok: požičovňa 
bicyklov • wellness centrum (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón alebo terasa • TV • telefón • sušič 
vlasov • Wi-Fi (zdarma) • minibar (za poplatok) • trezor (za 
poplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu

PRE DETI
detský bazén • opatrovanie detí (za poplatok) • detská postieľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • oddelená pobrežnou 
promenádou • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • plážové uteráky 
(za depozit)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

MS AMARAGUA    

TORREMOLINOS – ANDALÚZIA  |  ŠPANIELSKO

TripAdvisor
755 hodnotiacich4,0

Priamo na plážovej 
promenáde, ktorou 

sa dostanete 
do centra rušného 

strediska

Príjemná atmosféra

Veľmi chutná strava

Krátky transfer

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

Playa de Muro

CanyamelPalmanova

Playa de PalmaMagalluf

Palma de Mallorca

Alcudia

MALORKA, PERLA STREDOMORIA, NAJVÄČŠÍ A NAJROZMANITEJŠÍ OSTROV 
BALEÁRSKEHO SÚOSTROVIA, JE UŽ TRADIČNE OBĽÚBENÝM MIESTOM LETNEJ 
DOVOLENKY TURISTOV KAŽDÉHO VEKU Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA. LET 
Z BRATISLAVY DO PALMA DE MALLORCA TRVÁ PRIBLIŽNE 2,5 HODINY.

MALORKA

Ak máte radi dlhé piesočnaté pláže, 
búrlivý nočný život, potom sú pre vás 
ideálnym miestom letoviská Magalluf, 
Palmanova – všetky v blízkosti hlavného 
mesta Palma de Mallorca. Priťahuje 
vás pravý opak? Vyberte sa do mesta 
Canyamel na severovýchodné pobrežie 
a užite si pokoj uprostred píniových lesov. 
Kompromisom sú menšie letoviská Santa 
Ponsa a Alcudia, ktoré ponúkajú turistom 
počas dňa slnenie na krásnych plážach, 
podvečer prechádzky po promenáde, či 
nákupy v malých obchodíkoch a nočnú 
zábavu v príjemných baroch s tanečným 
parketom.

CANYAMEL, CALA RATJADA
Obľúbené strediská sa nachádzajú na 
severovýchode ostrova. Oblasť je bohatá 
na zátoky s piesočnatými plážami, 
ocenené „modrými vlajkami“ za čistotu 
a kvalitu vody. Stredisko Canyamel 
je v porovnaní s ostatnými rezortami 
na Malorke menej zastavané a tak si 
môžete užiť pokoj v prostredí píniových 
lesov a olivových sadov. V meste sa 
nachádza množstvo tenisových kurtov 
s profesionálnymi trénermi a v blízkosti 
sa tiež nachádzajú golfové ihriská. 
Neďaleko sa nachádza živé mesto Cala 
Ratjada, ktoré bolo kedysi rybársky 
prístav. V súčastnosti je prístav skôr 
domov luxusných jácht a člnov. Počas 
jasného dňa je možné z prístavu dovidieť 
až na susedný ostrov Menorka. Transfer 
z letiska trvá cca 70 minút.

PLAYA DE PALMA, EL ARENAL
Moderné turistické letoviská so širokou, 
8 km dlhou, piesočnatou plážou 
v blízkosti hlavného mesta ostrova. 
Pozdĺž pobrežnej promenády, lemovanej 
palmami, sa tiahne pás hotelov, 
reštaurácií s miestnymi špecialitami, 
barov a diskoték, v ktorých zábava 
vrie až do neskorých nočných hodín. 
Rodinám s malými deťmi odporúčame 
navštíviť Aqualand – jeden z najväčších 
vodných parkov v Európe. Transfer 
z letiska trvá 15 min.

MAGALLUF, PALMANOVA
Obľúbené strediská sú vzdialené cca 
15 km západne od hlavného mesta. 
Strediská ponúkajú bohaté možnosti pre 
turistov – od krásnych pláží až po rušný 
nočný život. Na promenáde, lemujúcej 
tri pláže, je množstvo reštaurácií 
s medzinárodnou kuchyňou, barov 
a krčmičiek. Milovníci aktívneho oddychu 
využijú športové možnosti a tiež zábavu 
v aquaparku. Transfer z letiska trvá cca 
30 min.

ALCUDIA, PUERTO DE ALCUDIA
Obľúbené letoviská na severe ostrova, 
známe najkrajšími plážami s bielym 
pieskom s pozvoľným vstupom do mora, 
obkolesené palmami a píniami, vhodné 
najmä pre rodiny s deťmi. Deti tu nájdu 
i obľúbený vodný park s množstvom 
atrakcií – Hydropark. Transfer z letiska 
trvá cca 40 min.

PLAYA DEL MURO
Jedna z najkrajších pláží na ostrove 
sa nachádza uprostred národného 
parku Albufera na severe ostrova 
medzi mestami Alcudia a Can Picafort. 
Množstvo hotelov zasadených do 
píniových lesov, pozvoľný vstup do mora, 
nákupné možnosti a množstvo reštaurácii 
robia z tohto strediska skvelú voľbu pre 
rodiny s deťmi. Transfer z letiska trvá 
približne 60 minút. 

MOŽNOSTI 
FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – atraktívny a u turistov 
najobľúbenejší výlet kombinovanou 
dopravou (autobus, loď) po 
najzaujímavejších miestach na ostrove. 
Navštívite pláž La Calobra, malebný 
prístav Puerto de Soller, rajské údolie 
Torrente de Pareis, prejdete okolo 
kláštora Lluc so soškou Čiernej Madony 
– patrónky ostrova a navštívite obchod 
s koženými výrobkami.
Valldemossa – návšteva starobylého 
romantického mestečka Valldemossa 
s kartuziánskym kláštorom. Cestou 
budete prechádzať cez najrozsiahlejšie 
pohorie na ostrove Sierra del Norte. 
Čarovné scenérie malorského 
vnútrozemia, vrchy a údolia, budú pre 
vás iste príjemnou zmenou po dňoch 
strávených na pláži či v mori.
Dračie jaskyne – výlet, počas ktorého 
navštívite svetoznámu továreň na výrobu 
perál v Manacore. Hlavným cieľom sú 
však Dračie jaskyne v Porto Cristo, ktoré 
kedysi slúžili ako útočisko pred nájazdmi 
pirátov. V hĺbke 39 m pod hladinou 
mora je jedno z najväčších podzemných 
jazier na svete. Jaskyne vás prekvapia 
rozmanitosťou a bizarnosťou kvapľových 
útvarov. Vyvrcholením prehliadky je 
sugestívny koncert vážnej hudby so 
svetelnými efektmi v sále podzemného 
jazera.
Aqualand – vodný park je jednou 
z najzaujímavejších turistických atrakcií 
na ostrove. Vhodný je pre všetky vekové 
kategórie. Na celkovej ploche 207 tisíc 
m2 nájdete 20 rôznych vodných atrakcií 
(tobogany, kamikadze, bazén s umelými 
vlnami atď.).
Alcúdia a Formentor - individuálna 
prehliadka bývalého hlavného mesta 
ostrova v časoch rímskej ríše mesta 
Alcúdia na severe ostrova v deň, kedy 
sa konajú slávne alcúdijské trhy. Plavba 
loďou na poloostrov Formentor. Kúpanie 
na plážach Formentoru. Vyhliadková 
jazda autobusom na polostrove.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX 
VZDUCH (°C) 22 24 29 29 26
VODA (°C) 20 22 24 24 23

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

018

648 eur

CENA OD

na osobu

Priamo 
na krásnej pláži

Neďaleko centra 
letoviska Magaluf

Mimoriadne rušné 
letovisko s barmi 

a diskotékami

V blízkosti Aquapark 
Western a Aqualand 

Magaluf

Krátky transfer

ALL INCLUSIVE raňajky (08:00–10:30 h) • obedy (13:30–14:30 h) • večere (18:45–21:00 h) formou bohatých 
bufetových stolov • 1x týždenne gala bufet • snack bar (15:30–17:30 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, pivo 
(11:00–23.00 h) • vybrané importované alkoholické nápoje a koktaily s 50% zľavou (11:00–23:00 h) • stolný tenis • wellness

POLOHA
v živom letovisku Magaluf • vzdialenosť od letiska v Palma de 
Malorka 25 km • v blízkosti kaviarne, reštaurácie, bary, kluby, 
obchody • v blízkosti zábavný park, aquapark a golfové ihriská

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • bar s terasou s panoramatickým výhľadom • bar 
na pláži (za poplatok) • Wi-Fi, internetový kútik (za poplatok) 
• bazén • terasa s ležadlami • osušky pri bazéne (za depozit) • 
wellness centrum • sauna • vírivka • fi tnes • vodné športy (za 
poplatok) • stolný tenis

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • internet (za poplatok) • sušič vlasov 
• trezor (za poplatok) • balkón/terasa • SAT TV • telefón • 
minichladnička • výhľad na more (za doplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (pevné lôžko)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka • detská stolička v reštaurácii

PLÁŽ
priamo pred hotelom • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • vodné športy (za poplatok) • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • bar na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

hotel

DO 7 R.
ZDARMA

FLAMBOYAN CARIBE    

ALL INCLUSIVE

MAGALUF – MALORKA  |  ŠPANIELSKO

TripAdvisor
970 hodnotiacich3,5

ŠTANDARDNÁ IZBA S VÝHĽADOM NA MORE
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

019

998 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere (18:30-21:00 h) formou bohatých 
bufetových stolov s kuchárskou show • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (11:00-23:00 h) • snacky počas dňa • 
káva, čaj, zmrzlina, koláče, ovocie • sendviče a hamburgery (11:00-18:00 h)

POLOHA
v severnej časti ostrova • od prístavu Alcudia s nákupnými 
možnosťami, reštauráciami a barmi cca 500 m • historické 
centrum strediska Alcudia cca 5 km • letisko Palma de Mallorca 
cca 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi (zdarma) • internetový kútik 
(za poplatok) • reštaurácia • bary • disco • kaviareň • bazén • 
detský bazén • ležadlá a slnečníky zdarma, osušky 
za depozit • slnečná terasa • šport: plážový volejbal • stolný tenis 
• vodná gymnastika • aerobic • za poplatok požičovňa bicyklov 
• animácie počas celého dňa pre deti aj dospelých • v blízkosti 
profesionálne golfové ihriská • billiard za poplatok

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • balkón • minibar • za príplatok možný 
výhľad na more

TYPY IZIEB
komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky (pevné lôžko)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • menu v reštaurácii • 
miniklub • šmýkačky • minidisco • miniaquapark

PLÁŽ
nádherná pláž Alcudia Playa s bielym pieskom priamo pred 
hotelom • pozvoľný vstup do mora • patrí k najvyhľadávanejším 
plážam na ostrove • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

CONDESA DE LA BAHIA     +

ALL INCLUSIVE

ŠPANIELSKO  |  MALORKA – PUERTO DE ALCUDIA

TripAdvisor
2 573 hodnotiacich 4,0

Hotel ideálny 
aj pre rodiny 

s malými deťmi

Priamo 
na nádhernej pláži

Bohaté športové 
vyžitie

Detský aquapark

Overené služby

ŠTANDARDNÁ IZBA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

020

628 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • 2x týždenne tematické večere 
a 1x týždenne gala bufet • káva, čaj, koláče, zmrzlina (15:00–18:00 h) • miestne a vybrané importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, koktejly (10:00-23:00 h) • snacky, pivo, nealkoholické nápoje v plážovej reštaurácii (10:00–13:00 
a 15:00-18:00 h)

POLOHA
v severovýchodnej časti ostrova • v pokojnom turistickom 
stredisku Canyamel • v blízkosti obchody, kaviarne a reštaurácie • 
10 km od mesta Cala Ratjada • vzdialenosť od letiska v Palma de 
Malorka 86 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia (možnosť bezlepkovej 
stravy) • bar • Wi-Fi (zdarma) • bazén • ležadlá a osušky pri 
bazéne (za poplatok) • tenis (za poplatok) • stolný tenis • biliard • 
vodná gymnastika • golf (za poplatok) • večerná zábava • 
animácie • masáže (za poplatok) • obchod so suvenírmi 

UBYTOVANIE
Wi-Fi (zdarma) • kúpeľňa • klimatizácia • internet (za poplatok) 
• telefón • balkón/terasa • SAT TV • trezor (za poplatok) • sušič 
vlasov • minichladnička • takmer všetky izby majú výhľad na more

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské ihrisko • detský bazén (vyhradená časť v hlavnom bazéne) 
• detská postieľka

PLÁŽ
priamo pred hotelom • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá, slnečníky a osušky (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

CASTELL ROYAL     +

ALL INCLUSIVE

CANYAMEL – MALORKA  |  ŠPANIELSKO

TripAdvisor
82 hodnotiacich4,0

DO 12 R.
ZDARMA

Priamo 
na piesočnatej pláži

Pozvoľný 
vstup do mora

Pokojná dovolenka

Vynikajúci servis

ŠTANDARDNÁ IZBA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

021

1 148 eur

CENA OD

na osobu

hotel

POLOHA
najexkluzívnejší hotel na plážovej promenáde v tejto oblasti • 
kompletná rekonštrukcia v roku 2016 • hlavné mesto Palma cca 
10 km (pravidelná autobusová linka, zástavka 200 m) • letisko cca 
5 km (privátny transfer v cene)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • 24 hodinová recepcia • hlavná 
reštaurácia Playa Blanca bufetová • MAREA à la carte (výber 
z jedálneho lístka) • bar pri bazéne • vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • fi tnes centrum 
• Spa centrum • vírivka • turecký kúpeľ • masáže • skrášľovacie 
procedúry • sauna • večerný animačný program • požičovňa 
bicyklov • manikúra • pedikúra • tenisové kurty • cca 200 m od 
nákupných možností • Wi-Fi zdarma

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou • sušič vlasov • minibar • Wi -Fi zdarma • trezor • SAT TV

TYPY IZIEB
standard room (30 m2, pre 2-3 osoby s výhľadom do záhrady, na 
bazén, čiastočný alebo úplný výhľad na more) • priority location 

double (30 m2, piate poschodie, panoramatický výhľad na more) 
• family room (35 m2, pre 2-4 osoby, výhľad do záhrady, na bazen 
a výhľad na more) • junior suite (35 m2, pre 2 osoby, výhľad na 
more) • star prestige junior suite (42 m2, pre 2-4 osoby, vírivka, 
výhľad na more)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov • za doplatok all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka • ihrisko • mini klub (4-12 r.)

PLÁŽ
piesočnatá pláž cez promenádu • slnečníky a ležadlá za poplatok 
• vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

IBEROSTAR PLAYA DE PALMA      +

ŠPANIELSKO  |  MALORKA – PLAYA DE PALMA

TripAdvisor
372 hodnotiacich 4,5

Privátny transfer

Vynikajúca strava

Najlepšia reštaurácia 
Marea so špecialitami 

z čerstvých surovín

Výborná dostupnosť 
do hlavneho mesta 

Palmy

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-09:30 h) • neskoré raňajky (10:30-11:00 h) • obedy (13:00-15:00 h) • večere 
(19:00-22:00 h) formou bufetu alebo v reštaurácii MAREA à la carte (výber z jedálneho lístka) • občerstvenie 
(10:00-13:00 a 15:00-18:00 h) • nealko nápoje • medzinárodné alkoholické nápoje v baroch (09:00-24:00 h)
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022

1 168 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-09:30 h) • neskoré raňajky (10:30-11:00 h) • obedy (13:00-15:00 h) • večere 
(19:00-22:00 h) formou bufetu alebo v reštaurácii à la carte BBQ (výber z jedálneho lístka) • občerstvenie (10:00-13:00 
a 15:00-18:00 h) • nealko nápoje • medzinárodné alkoholické nápoje v baroch (09:00-24:00 h)

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži • vedľa parku S´Albufeira • cca 5 km 
od centra Puerto de Alcudia • v blízkosti nákupných možností • 
letisko cca 60 km (privátny transfer v cene) 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • 7 budov • recepcia • vstupná 
hala • Wi-Fi (zdarma) • bazén (ležadlá a slnečníky za poplatok, 
osušky zdarma) • detský bazén • vnútorný bazén • 4 bufetové 
reštaurácie • 1 à la carte BBQ • lobby bar • bar pri bazéne • bar 
na pláži • animácie • plážový volejbal • tenis (zdarma) • večerná 
show • živá hudba

UBYTOVANIE 
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • 
mini bar • Wi-Fi (zdarma) 

TYPY IZIEB
double superior room (20-25 m2, pre 2 osoby) • family basic 
room (35 m2, pre 2-4 osoby, samostatná obývacia izba) • suite 
room (35 m2, pre 2-3 osoby, samostatná obývacia izba) • family 
room (35 m2, pre 2-4 osoby, samostatná obývacia izba) • suite 

superior room (35 m2, pre 2-3 osoby, samostatná obývacia izba) 
• family room pool view (35 m2, pre 2-4 osoby, samostatná 
obývacia izba)

STRAVOVANIE
polpenzia (raňajky a večere formou bufetu) • za doplatok 
all inclusive 

PRE DETI
ihrisko • postieľka • stolička • mini klub (4-7 rokov) • maxi klub 
(8-17 rokov) • detský bufet

PLÁŽ
piesočnatá pláž s jemným pieskom • slnečníky a ležadlá za 
poplatok (14 EUR/set) • pozvoľný vstup do mora • vodné športy 
za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

DO 6 R.
ZDARMA

IBEROSTAR PLAYA DE MURO VILLAGE     

ALL INCLUSIVE

ALCUDIA – MALORKA  |  ŠPANIELSKO

TripAdvisor
633 hodnotiacich4,5

Priamo na jednej 
z najkrajších pláži 

Malorky

Veľké rodinné izby

Krásna zelená 
záhrada

Gurmánske zážitky 
v 6 reštauráciách

Privátny transfer

hotel
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Simeri Mare

Lamezia Terme

Marina di Sibari

Tropea
Pizzo

Marina Di Zambrone

PIZZO
Leží v malebnom zálive Sv. Eufémie, na pobreží Tyrhénskeho mora. Návštevníkom 
okrem jedinečnej širokej piesočnatej pláže ponúka aj množstvo barov, reštaurácií, 
pizzerií, obchodov a vynikajúcich zmrzlinární. Pizzo je preslávené zmrzlinou a známe 
tartufo (musíte ochutnať), pochádza práve z tohto mesta. Transfer z letiska Lamezia 
Terme trvá asi 40 minút.

TROPEA
Jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie, na rozhraní zálivu Sv. Eufémie a Gioia 
di Tauro. Mnoho zachovaných vzácnych historických pamiatok spolu s úzkymi 
uličkami vytvárajú neopakovateľný kolorit mesta. Turisti vyhľadávajú pobrežie kvôli 
krištáľovému moru a plážam s jemným bielym pieskom, ktoré spestrujú skalnaté 
útesy. K výbornej nálade prispieva aj množstvo zábavných podnikov a reštaurácií 
s ponukou jedinečných a doďaleka rozvoniavajúcich miestnych špecialít. Transfer 
z letiska Lamezia Terme trvá približne 1 hodinu.

MARINA DI  SIBARI
Obľúbené centrum Sibari sa rozkladá v rozsiahlej nížine, na významnej križovatke 
Kalábrie s Apúliou. V blízkosti mesta na brehoch rieky Sibari boli objavené trosky 
antického mesta Sibaris, ktoré bolo zničené v roku 510 p.n.l. Archeológovia odhadujú,
že v celom antickom meste Sibaris žilo okolo 200 p.n.l. približne 100 000 obyvateľov. 
Na rozdiel od slávneho antického mesta má dnešné Sibari iba 2500 obyvateľov. 
Návšteva miestneho múzea vás určite zaujme. Preslávené sú taktiež jazerá Sibari. 
Transfer z letiska Lamezia Terme trvá približne 1 hodinu a 30 minút.

SIMERI MARE
Menšie prímorské letovisko leží na pobreží Iónskeho mora, približne 20 km severne 
od mesta Catanzaro. Tunajšie pobrežie je pomerne ploché, s krásnymi plážami 
s jemným pieskom. Oblasť ideálna pre oddychovú rodinnú dovolenku. Transfer 
z letiska Lamezia Terme trvá približne 45 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV 
Liparské ostrovy – nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka Kalábrie je 
výlet loďou na ostrovy Vulcano, Lipari a Stromboli patriace Sicílii a rozprestierajúce 
sa neďaleko Tyrhénskeho pobrežia.

Pizzo – rybárska osada, jedno z najčarovnejších mestečiek v Kalábrii. Romantické 
malebné a úzke uličky, hrad Murat, sugestívny jaskynný kostol Piedigrotta. Priamo 
odtiaľto pochádza slávne tartufo, a teda tu aj chutí najlepšie... DOLCE VITA – a nič 
viac si už nebudete priať! 

Reggio Calabria – Scilla – staroveký región niekoľkokrát v histórii zničili ľudia, aj 
prírodné živly, najmä zemetrasenia. V meste je hrad zo 16. storočia, národné múzeum 
s bohatou ponukou vzácnych exponátov a artefaktov z celej Kalábrie. V Lungomare 
možno obdivovať zvyšky románskych kúpeľov, grécke opevnenie, kostolík Ottimati 
a múzeum Sv. Pavla. 

Scilla je najznámejšie centrum oblasti Costa Viola, je to skalnatá oblasť 
s romantickými zálivmi. Na vrchole útesu nad zálivom sa týči hrad Ruff o. 
Nevynechajte malebnú časť Chianalea s domčekmi miestnych rybárov.

Sicília – prekrásna panoramatická cesta pozdĺž skalnatého pobrežia Kalábrie, 
prejazd na Sicíliu. Historická a jedinečná Taormina na svahu pohoria Monte Tauro 
očarí jedinečnou architektúrou, romantickými uličkami, elegantnými kaviarňami 
a reštauráciami s vyhliadkovými terasami. Vrcholom dňa je návšteva grécko-rímskeho 
amfi teátra s perfektnou kulisou – sopkou Etna.

Večerné Stromboli – jedinečný zážitok výlet loďou na ostrov Stromboli, ostrov 
sopečného pôvodu patriaceho do súostrovia Liparské ostrovy, so zástavkou na 
Sciara del Fuoco, mieste kde spadá láva do mora, odkiaľ je krásny výhľad na sopku 
podčiarknutý večernou oblohou.

Capo Colonna, Capo Rizzuto – návšteva týchto dvoch krásnych prímorských 
mestečiek, ktoré Vás očaria nádhernou panorámou a neopakovateľnou atmosférou 
s romantickými uličkami, elegantnými kaviarňami a pasážou s obchodmi. 
Nevynechajte návštevu známych archeologických parkov.

Večerná Le Castella - jedna z najstarších dediniek v Kalábrii, nachádza sa pár 
kilometrov od mestečka Capo Rizutto. Zaujímavosťou je krásny historický hrad 
obklopený hradbami, ktorý je postavený na mori a s krásnou večernou panorámou 
dodáva tomuto miestu osobité čaro.

NAJJUŽNEJŠIA ČASŤ APENINSKÉHO POLOSTROVA, ROZPRESTIERAJÚCA 
SA MEDZI IÓNSKYM A TYRHÉNSKYM MOROM, S PANENSKOU PRÍRODOU, 
HORSKÝMI MASÍVMI A OKÚZĽUJÚCIMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI, 
NENECHÁ ĽAHOSTAJNÉHO ŽIADNEHO NÁVŠTEVNÍKA. OKREM TEPLÉHO 
A PRÍJEMNÉHO PODNEBIA PONÚKA SÝTOMODRÉ MORE OBMÝVAJÚCE 
SLNKOM ZALIATE POBREŽIE.

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

KALÁBRIA

TALIANSKO  |  KALÁBRIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 28 30 30 28
VODA (°C) 22 25 26 26 25
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

IZBA SUPERIOR

023

1 098 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30–14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bohatého bufetu 
• obed aj v reštaurácii na pláži a v pizzerii • zmrzlina pre deti do 12 rokov (16:00-18:00 h) v miniklube • miestne alko 
a nealko nápoje (10:00–24:00 h) a na diskotéke do 02:00 h • tenisový kurt • multifunkčné ihrisko • posilňovňa • sauna • 
parný kúpeľ • animácie • základné bezlepkové potraviny k dispozícii

POLOHA
na skalnatom útese • priamo nad morom • centrum Tropey 1 km • 
kultúrne pamiatky, reštaurácie, obchody a bary

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova • vstupná hala s recepciou • niekoľko viliek • 
Wi-Fi (zdarma) • hlavná reštaurácia Nettuno s terasou • obedová 
reštaurácia na pláži • pizzeria Italia • záhrada • nočný klub • bar 
• wellness centrum • turecké kúpele • sauna • bazén s terasou, 
ležadlami a slnečníkmi • šport: stolný tenis • tenis • volejbal • 
plážový volejbal

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • telefón • trezor (za 
poplatok) • TV • Wi-Fi zdarma • minichladnička (pri príchode 
naplnená vodou) • klimatizácia • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby (2 lôžka, možnosť prístelky / rozkladacie lôžko 
pre dieťa, výhľad na stredisko, alebo do záhrady) • izby superior 
(2 lôžka, možnosť prístelky / rozkladacie lôžko, priestrannejšie, 
výhľad do záhrady) • izby de luxe (2 lôžka, možnosť prístelky/ 
rozkladacie lôžko, terasa s 2 ležadlami a jacuzzi, výhľad do 

záhrady) • rodinné izby (až pre 5-členné rodiny, 2 samostatné izby, 
4 pevné a 1 rozkladacie lôžko, dve kúpeľne, výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 bazény • miniklub (4 - 12 rokov) • animácie • ihrisko • menu • 
postieľka (za poplatok 5 EUR/deň) • večer talianska zmrzlina (fi xný 
čas) • snacky • stoličky

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž (pri vstupe do mora kamienky) • priamo 
pod hotelom • dostupná 2 výťahmi, alebo po schodoch • zdarma 
1 slnečník a 2 ležadlá/izba • bar • reštaurácia • pizzeria • 
prezliekarne • toalety • plážový volejbal • boccia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

DO 18 R.
ZDARMA

LABRANDA ROCCA NETTUNO TROPEA     

ALL INCLUSIVE

TROPEA – KALÁBRIA  |  TALIANSKO

TripAdvisor
418 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný 
pre rodiny

Unikátny hotel na 
útese s jedinečným 
výhľadom na more

Privátna krásna pláž 
s plážovým barom 

a reštauráciou

Ideálna poloha 
v pešej dostupnosti 
historického centra 

Tropei

Pobyt pre 
3 deti zdarma
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hotel
Šarm

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA

NOVINKA

025024

658 eur

CENA OD

na osobu
698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), 
obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:30-21:00 h) 
formou bufetu • počas jedla sa podáva voda, 
cola, fanta, pivo do pohára a domáce fľaškové 
víno • v bare pri bazéne voda a nealkoholické 
nápoje (10:00-19:00 h) • počas dňa snacky 
v bare pri bazéne • počas obedov ovocie a počas 
večerí koláče servírované k stolu • nealko nápoje 
a miestne likéry (19:00-24:00 h) • káva v bare 
• animácie • futbal • základné bezlepkové 
potraviny k dispozícii

POLOHA
v subtropickej záhrade s výhľadom 
na zátoku Marina di Zambrone • 
historické mesto Tropea, dostupné 
miestnou dopravou 9 km • letisko 
Lamezia Terme 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko 
jednoposchodových viliek situovaných 
v záhrade • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi (zdarma na recepcii) • 
reštaurácia s terasou • barbeque kútik 
• bar • bazén s vírivkou a vodnými 
bicyklami • slnečná terasa • slnečníky 
a ležadlá • minifutbalové ihrisko • 
animácie (01.06. - 14.09.) • amfi teáter

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžko alebo poschodová posteľ) • 
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia • 
LCD TV • trezor (kaucia) • minibar 
(za poplatok) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • baby klub (4 - 8 rokov) • 
miniklub (8 - 13 rokov) • junior klub 
(13 - 18 rokov) • ihrisko so šmýkačkami 
• mini a junior klub za poplatok • 
postieľka (za poplatok 5 EUR/deň) • 
kočík (za poplatok) • vybavenie pre 
bábätká (za poplatok)

PLÁŽ
priamo pri súkromnej piesočnato-
kamienkovej pláži • 1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 stolička/izba zdarma od 2 radu 
(osušky za depozit) • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

DO 13 R.
ZDARMA

BV BORGO DEL PRINCIPE     +

LIGHT ALL INCLUSIVE

DO 12 R.
ZDARMA

BV KALAFIORITA RESORT    

TripAdvisor
87 hodnotiacich 4,0

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
(07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere 
(19:30-21:00 h) formou bufetových stolov • počas 
jedál voda, nealkoholické nápoje, pivo a miestne 
víno• počas obedov čerstvé ovocie, počas večerí 
koláče • príležitostvé tématické bufety • základné 
bezlepkové potraviny k dispozícii

POLOHA
hotelový areál sa nachádza priamo na 
pláži • od centra historického mesta 
Tropea cca 9 km • letisko Lamezia 
Terme je vzdialené cca 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z hlavnej budovy 
a niekoľkých budov s izbami 
umiestnených v záhrade • reštaurácia • 
à la carte reštaurácia (za poplatok, 
nutná rezervácia) • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • bar pri bazéne 
• bazén • multifunkčné ihrisko • denné 
a večerné animácie

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby 
(manželská posteľ, možnosť jednej až 
dvoch prísteliek formou rozkladacieho 
lôžka, výhľad do záhrady) • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa s WC a sprchou 
• sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(zdarma) • chladnička • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
babyklub (4-7 rokov) • miniklub 
(8-12 rokov) • juniorklub (13-17 rokov) 
• detské ihrisko • detská postieľka 
(zdarma) • vybavenie pre bábätká 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž priamo 
pri hoteli • ležadlá a slnečníky 
zdarma od druhého radu • vodné 
športy • plážové uteráky (za depozit 
a poplatok) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TALIANSKO  |  KALÁBRIA – ZAMBRONE

TripAdvisor
592 hodnotiacich4,5
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ŠTANDARDNÁ IZBA

026

698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetových stolov 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00-24:00 h), v plážovom bare (10:00-18:00 h) • šport: tenis • stolný tenis 
• lukostreľba • volejbal • minifutbal • boccia • animácie • základné bezlepkové potraviny k dispozícii

DO 15 R.
ZDARMA

VALTUR GARDEN CALABRIA     +

ALL INCLUSIVE

POLOHA
na Tyrhénskom pobreží medzi mestami Pizzo a Lamezia Terme 
• mestečko Pizzo s historickým centrom preslávené svojou 
zmrzlinou Tartufo je vzdialené 10 km a dostupné kyvadlovou 
dopravou (za poplatok) • vzdialenosť od letiska cca 15 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi v určitých častiach (zdarma) • internetový 
kútik (za poplatok) • obchodík • trafi ka • 2 bazény s vodopádmi 
• aerobik • posilňovňa • wellness centrum za poplatok • à la carte 
reštaurácia • disko bar za poplatok

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • telefón 
• TV • minichladnička • trezor (za poplatok, platba na mieste) • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (manželská posteľ, možnosť jednej alebo 
dvoch prísteliek)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
slovenský animátor (júl – august) • mini klub pre deti 4 - 12 rokov 
s bazénom pre deti, ležadlami a slnečníkmi • v interiéri vybavený 
postieľkami a kuchynkou • detské animácie a programy • teens 
klub do 18 rokov • súťaže, futbalové a volejbalové turnaje na pláži • 
diskotéka na pláži • detský bazén • ihrisko s pieskom v blízkosti 
lesíka • rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou • detské 
stoličky v reštaurácii • detská postieľka (za poplatok 5 EUR/deň, 
platba na mieste) • kuchynka vybavená ohrievačom fl iaš, 
rýchlovarnou kanvicou a prebaľovacím pultom • ihrisko • 
reštaurácia a bar na pláži

PLÁŽ
komplex je priamo na pláži, oddeľuje ho len píniový les (cca 300 m) 
• pizzeria a bar na pláži • slnečníky a ležadlá zdarma • osušky za 
poplatok a depozit • ponuka vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

ACCONIA DI CURINGA – KALÁBRIA  |  TALIANSKO

TripAdvisor
493 hodnotiacich4,5

Ideálny hotel pre 
rodiny s deťmi

V blízkosti dlhej 
pláže

Príjemné prostredie 
píniového lesa

Množstvo aktivít pre 
deti pod dohľadom 

slovenského 
animátora

Krátky a priamy 
transfer 

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ŠTANDARDNÁ IZBA

NOVINKA

027

598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h) a večere (19:30 – 21:30 h) formou bufetových 
stolov • americká káva a croissanty v bare pri bazéne (9:30 – 11:30 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, 
čaj a ľadová drť v lobby bare a v bare pri bazéne (8:00 – 23:00 h) • plážový bar (9:30 – 18:00 h) • snack v bare pri bazéne 
(12:00-12:30 a 19:00 – 19:30 h) • pizza • základné bezlepkové a bezlaktózové potraviny k dispozícii

POLOHA
hotelový areál sa nachádza pobreží Jónskeho mora • centrum 
mestečka Marina di Sibari vzdialené cca 2 km dostupné plážovou 
cestičkou • letisko Lamezia Terme je vzdialené cca 130 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z hlavnej budovy so službami a niekoľkých 
dvojpodlažných budov s izbami umiestnených v záhrade • 
reštaurácia • Wi-Fi v lobby a pri bazéne (zdarma) • internetový 
kútik (za poplatok) • bar pri bazéne • bar na pláži • bazén • 
futbalové ihrisko • tenisové kurty • plážový volejbal • stolný tenis • 
petanque • disko na pláži • aerobic • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s WC a sprchou • sušič vlasov • 
SAT TV • trezor (za poplatok) • chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
(manželská posteľ, možnosť jednej až dvoch prísteliek formou 
rozkladacieho lôžka, výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
slovenský animátor (jún – september) • babyklub (3-7 rokov) • 
miniklub (8-11 rokov) • juniorklub (13-17 rokov) • detská postieľka 
(za poplatok) • detská stolička v reštaurácií • vybavenie pre 
bábätká

PLÁŽ
široká piesočná pláž • oddelená od hotela píniovým lesíkom • 
ležadlá a slnečníky zdarma od druhého radu • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

DO 12 R.
ZDARMA

NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT     

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
697 hodnotiacich 4,0

TALIANSKO  |  KALÁBRIA - MARINI DI SIBARI

Ideálny hotel pre 
rodiny s deťmi

V blízkosti nádhernej 
širokej pláže

Výborný animačný 
tím

Množstvo aktivít

K dispozícií 
bezgluténové 

a bezlaktózové 
potraviny 

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ŠTANDARDNÁ IZBA

028

728 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-9:45 h), obedy (12:30-14:15 h) a večere (19:30-21:15 h) formou bohatých 
bufetových stolov miestnej, medzinárodnej a stredomorskej kuchyne • v bare nealkoholické nápoje, domáce víno, pivo, 
voda, džúsy, čaj, americká káva a miestne likéry (10:00-24:00 h) • 2x denne studené občerstvenie • show cooking corner 
• počas celého dňa sa v komplexe organizujú športové animácie • večer rôzne programy • diskotéka na pláži • bezlepkové 
pečivo na vyžiadanie

POLOHA
komplex postavený v štýle dedinky • prízemné a poschodové 
domčeky situované uprostred subtropickej záhrady • mesto 
Catanzaro so zaujímavým historickým centrom, ale aj s obchodmi, 
kaviarňami a reštauráciami je vzdialené približne 
16 km • dostupné taxíkom alebo nepravidelnou miestnou dopravou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi (zdarma) • klimatizovaná reštaurácia s vonkajšou 
terasou • lobby • obchodíky • bazény so slnečnou terasou, 
slnečníkmi a ležadlami v centre záhrady • šport: 2 tenisové kurty 
• futbalové ihrisko • multifunkčné ihrisko • posilňovňa • bowling 
• lukostreľba • stolný tenis • vodné športy • jazda na koni (za 
poplatok) • amfi teáter • denné animácie a večerné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • LCD SAT TV • minibar 
(za poplatok) • telefón • sušič vlasov • trezor • terasa s priamym 
vstupom do záhrady alebo balkón

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (max. obsadenosť 4 osoby vrátane infanta) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
slovenský animátor (júl – august) • bazén • VOI BABY CLUB 
(0 – 3 roky) • VOI KIDS CLUB (4 – 7 rokov) • VOI YOUNG CLUB 
(8 – 17 rokov) • stolička • postieľka (zdarma) • ihrisko • animácie • 
disco • rôzne detské programy • vybavenie pre bábätká

PLÁŽ
biela piesočnatá pláž s kamienkami • priamo pri komplexe • 
oddelená píniami, ktoré poskytujú osviežujúci tieň • plážový servis 
zdarma • osušky za depozit (výmena za poplatok) • snack bar na 
pláži • diskotéka na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

DO 12 R.
ZDARMA

VOI FLORIANA RESORT    

ALL INCLUSIVE

SIMERI MARE – KALÁBRIA  |  TALIANSKO

TripAdvisor
1143 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Bungalovy v krásnej 
udržiavanej tropickej 

záhrade

Bohatý animačný 
program a vybavenie 

pre všetky vekové 
kategórie

Bohaté športové 
možnosti
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Baja Sardinia

Cagliari

Sardínia

Porto Cervo
OlbiaMarina di Sorso

Budoni

Sardíniu mnohí nazývajú aj ostrovom piatich farieb. Ružová 
symbolizuje plameniaky, divé ruže a na jar kvitnúce pivónie, zelená 
lesy, žltá slnko, modrá more a oblohu, poslednou farbou je strieborná, 
symbolizujúca historické mesto Nora. Pre tých, ktorí milujú históriu 
a architektúru, ostrov ponúka asi tritisíc vyhliadkových obranných veží, 
rímske a púnske mestá s kamennými amfiteátrami a kúpeľmi alebo 
svetoznáme nuraghy, ktorými je územie doslova posiate. O Sardínii 
sa hovorí aj ako o Karibiku Stredomoria. Sardínčania sú veľmi hrdí na 
svoju nádhernú prírodu, najmä na pláže a hory, a preto kladú veľký 
dôraz na jej ochranu, aby sa zachovala aj pre budúce generácie.

BUDONI
Nachádza sa na východnom pobreží Sardínie. V mestečku sa 
nachádzajú obchody, bary a reštaurácie a v letných mesiacoch sa tu 
konajú trhy, koncerty a iné podujatia. V Budoni môžete obdivovať 
krásne pláže Cala de Budoni, Tanaunella, Sant‘anna, Ottiolu, Porto 
Ainuet. Transfer z letiska v Olbii trvá 30 minút.

BAJA SARDINIA
Turisticky atraktívne stredisko pre tých, ktorí chcú tráviť dovolenku 
aktívne. Nájdu tu peknú pláž s množstvom vodných športov, barov, 
reštaurácií a obchodíkov v centre strediska alebo menšie, romantické 
pláže v okolitých zálivoch. V stredisku je vodný park Baia Sardínia 
s množstvom vodných atrakcií pre deti i dospelých, toboganov 
a šmykľaviek. Transfer z letiska v Olbii trvá 45 minút.

PORTO CERVO
Mesto, ktoré Vás očarí atmosférou luxusných značkových obchodov 
a reštaurácií, nachádza sa tu jachtový prístav, v ktorom môžete 
stretnúť niektorú zo svetových celebrít, Neďaleko sa nachádza 
i golfové stredisko Pevero. Transfer z letiska v Olbii trvá približne 
45 minút.

MARINA DI SORSO
Letovisko je situované na severozápadnom pobreží ostrova 
v Asinarskom zálive. Nachádzajú sa tu krásne dlhé pláže a nedotknutá 
príroda. 20 km južne sa nachádza druhé najväčšie mesto na Sardínii - 
Sassari s krásnym historickým centrom. Transfer z letiska v Olbii trvá 
cca 100 min.

OROSEI
Orosei sa nachádza v rovnomennom zálive Golfo di Orosei. Mesto má 
krásne historické centrum s hradbami, kostolmi a palácmi. Pobrežie je 
tvorené vápencovými útesmi s množstvom romantických pláží, ktoré 
sú prístupné iba z mora. Mestečko ponúka možnosti lodných výletov 
na najkrajšie pláže Sardínie. Transfer z letiska Olbia trvá približne 
90 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Maddalenské súostrovie - národný park, súostrovie siedmich 
ostrovčekov, z ktorého len jeden je obývaný (11 tisíc obyvateľov) – 
La Maddalena. Celodenný výlet loďku, ktorá Vás povozí okolo 
súostrovia s dvoma hodinovými zastávkami na krásnych plážach 
spojených s kúpaním a jednou zastávkou v centre mesta La Maddalena 
na prípadné nákupy. Na loďke podáva kapitán menší obed.
Korzika - celodenný výlet na štvrtý najväčší ostrov v Stredomorí. 
Z prístavu Santa Teresa di Gallura sa trajektom, ktorý trvá asi 1 hod. 
preplavíte cez Bonifácky prieliv (chránená morská rezervácia) do 
prístavného mestečka Bonifácio. Prejdete si uličky starého mesta, 
ktoré sú malebné a uzučké, domy sa týčia na útesoch vo výške 80 m. 
Ostrov Tavolara - poldenný výlet loďou na riedko osídlený ostrov 
Tavolara s piesočnatými plážami a so zástavkou na kúpanie.

OSTROV JE JEDINEČNÝ A JEHO ČARO SPOČÍVA OKREM 
INÉHO AJ V TOM, ŽE HO TURISTI Z EURÓPY OBJAVILI NA 
MAPE ATRAKTÍVNYCH DESTINÁCIÍ POMERNE NESKORO. 
NÁVŠTEVNÍKA OČARÍ TAKMER NEDOTKNUTÁ PRÍRODA, 
NÁDHERNÉ AZÚROVÉ MORE A PIESOČNATÉ PLÁŽE, 
NA KTORÉ SÚ OBYVATELIA OSTROVA PATRIČNE HRDÍ.

SARDÍNIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 26
VODA (°C) 23 25 26 25

ODLETY Z BRATISLAVY

TALIANSKO  |  SARDÍNIA
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000

998 eur

CENA OD

na osobu

Bonifacio

La Maddalena

Porto Cervo

SardíniaBosa

Alghero

Santa Teresa di Gallura

Palau

Olbia

útesmi nám otvorí neopakovateľný výhľad na mesto. 
Možnosť prechádzky po pobrežných útesoch. 
Trajektom sa vrátime späť na Sardíniu, návrat na 
ubytovanie, večera. 

7 deň
Raňajky. Výlet na Costa Smeralda (Smaragdové 
pobrežie) - oblasti patriacej k najvyhľadávanejším 
a najluxusnejším miestam na Sardínii, ktorá sa 
vyznačuje jedinečnou architektúrou a belostnými 
plážami s tyrkysovo priezračným morom. Po ceste sa 
zastavíme v pôvabnom mestečku Porto Cervo, kde sa 
nachádza jeden z najkrajších prístavov Stredomoria. 
Možno tu vidieť luxusné jachty a plachetnice, ako aj 
butiky a prepychové hotely. Návrat do hotela, večera.

8 deň
Raňajky. transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

1 deň
Odlet do Olbie. Privíta nás okúzľujúci ostrov 
v Stredozemnom mori s čarokrásnymi piesočnatými 
plážami, azúrovým morom a nezničenou prírodou. 
Sardínia uspokojí požiadavky i tých najnáročnejších, 
ktorí hľadajú kľud, odpočinok v krásnej prírode, ale 
i komfort. Tichá horská krajina, malebné mestečká 
so stopami dávnej histórie a rozprávkové pobrežie 
garantujú atraktívnu dovolenku. Transfer na 
ubytovanie, večera. 

2 deň
Raňajky. Odchod do Palau na celodenný výlet pozdĺž 
súostrovia La Maddalena a Caprera. Súostrovie 
siedmych ostrovov a ostrovčekov, rozprestierajúcich 
sa na severnom pobreží Sardínie je súčasťou 
národného parku La Maddalena a počas vojny slúžilo 
ako dôležitý oporný bod chrániaci prieplav medzi 
Sardíniou a Korzikou. Možno tu nájsť civilizáciou 
nedotknuté zákutia s krásnym pobrežím a azúrovým 
morom. Kúpanie na nádherných kamenných 
a piesočnatých plážach nám zaručí skvele strávený 
deň. Návrat na ubytovanie, večera. 

3 deň
Raňajky. Oddych pri mori. Stravovanie all inclusive. 

4 deň
Po raňajkách sa presunieme do mestečka Alghero. 
Prehliadka mesta, osídleného prisťahovalcami 
z Barcelony a Valencie, ktoré si dodnes zachováva 
katalánsky charakter. Ožíva tu katalánsky jazyk, 
kultúra a prehlbuje sa španielsky duch. Prezrieme si 
staré mesto s krásnymi dláždenými uličkami, spleťou 
priechodov, hradbami s cimburím a obrannými 
vežami. Zoznámime sa s najvýznamnejšími 
pamiatkami - Torre di Porta známa ako Židovská 
veža, Dóm v štýle katalánskej gotiky s výnimočným 
aragónskym portálom, kostol San Francesco 
s osemuholníkovou zvonicou a Casa Doria, sídlo 

rodu, ktorý vládol mestu pred Španielmi. Naša cesta 
bude pokračovať do malebného mestečka Bosa so 
skalnatými zátokami, divokými scenériami 
a historickým jadrom šplhajúcim sa po svahu kopca 
až k vrcholu, ktorý korunuje Castel di Serravalle 
(zastávka). Návrat do hotela, večera. 

5 deň
Raňajky. Oddych pri mori. Stravovanie all inclusive. 

6 deň
Raňajky. Odchod do Santa Teresy di Gallura. Výlet 
trajektom na francúzsky ostrov Korzika. Spoznáme 
jedinečné mesto Bonifacio, ktoré sa svojou 
dokonalou polohou na vrchole bielych útesov 
začlenilo medzi najväčšie pozoruhodnosti Európy. 
Citadela, alebo horné mesto, ku ktorého bránam 
nás privedie široké a príkre schodisko, je tvorená 
krásnymi kamennými domami a uličkami, v ktorých 
se nachádzajú malebné kaviarničky, reštaurácie
a obchodíky so suvenýrmi. Výlet loďkou pod skalnými 

8-dňový letecký zájazd

S POBYTOM 
PRI MORISARDÍNIA

NOVINKA – All Inclusive služby 
počas pobytu pri mori

SARDÍNIA  |  TALIANSKO

029
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ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

TALIANSKO  |  SEVERNÁ SARDÍNIA - BUDONI

REZORT BAIA DEI PINI     +030

POLOHA
cca 800 m od mestečka Budoni • 16 km od mesta San Teodoro • 
letisko v Olbii cca 35 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna budova s recepciou • jednoposchodové záhradné vilky 
s izbami • hlavná reštaurácia a Grill reštaurácia (na rezerváciu) 
• lobby bar • obchodík • 2 bazény s ležadlami a slnečníkmi • 
3 tenisové kurty • futbalové ihrisko • stolný tenis • lukostreľba 
• vodná gymnastika • aerobik • plážový volejbal • požičovňa 
bicyklov • fi tnes • amfi teáter • Wi-Fi (v lobby bare zdarma) • 
animácie

UBYTOVANIE
zariadené sardínskym vidieckym štýlom • klimatizácia • kúpeľňa 
s WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • 
minichladnička (v deň príchodu 2 fľaše vody) • väčšina izieb 
s balkónom alebo terasou

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (20 m2, s možnosťou jednej prístelky - 
štandardné lôžko) • štvorlôžkové izby (27 m2, poschodová posteľ) 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-09:30 h), obedy (12:45-14:00 h) a večere (19:45-21:30 h) formou bufetu • počas 
jedál minerálka, čapované pivo a víno, nealkoholické nápoje • počas dňa v baroch nealko nápoje, džúsy, ovocná drť, voda, 
pivo, víno, káva (10:00-22:00 h) • snacky (11:30-12:15 h a 19:00-19:30 h)

898 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
644 hodnotiacich 4,0

Priestor pre bábätká 
otvorený 24 hodín 

Dlhá piesočnatá pláž

Pozvoľný vstup 
do mora

Dostupnosť strediska 
s obchodíkmi, 

kaviarňami 
a reštauráciami

Ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma

Krátky transfer

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
300 m od hotela • široká pláž s bielym pieskom • pozvoľný vstup 
do mora • slnečník a dve ležadlá na izbu (zdarma od 3. rady) • 
plážové osušky (za poplatok) • vodné športy (za poplatok) 

PRE DETI
špeciálna časť s bazénom, záhradou a ihriskom • detské menu • 
detská stolička • postieľka (zdarma) • dojčenské služby 
v dojčenskom kútiku (zdarma) – miestnosť so sterilizátormi, 
ohrievačmi fľašiek, mikrovlnkou, prebalovacím pultom a stoličkami 
• detská strava

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %
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ŠTANDARDNÁ IZBA

BUDONI - SEVERNÁ SARDÍNIA  |  TALIANSKO

EDEN VILLAGE LI CUPULATTI     + 031

POLOHA
v pokojnom mieste lokality Agrustos obklopenom píniovými lesmi 
v krásnej záhrade - vzdialenom 2,5 km od dedinky Budoni 
s kaviarňami, obchodmi a reštauráciami • 65 km od Costa 
Smeralda • 35 km od letiska v Olbii 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna budova s recepciou • reštaurácia • bar • bazén 
s oddelenou časťou pre deti • 3 tenisové kurty • basketball • 
futbal • bocca • šípky • stolný tenis • detské ihrisko • trafi ka • 
Wi-Fi (v lobby bare zdarma) • masáže (za poplatok) • prenájom 
áut, motoriek a bicyklov za poplatok • denný a večerný animačný 
program s turnajmi, kabaretom a vystúpeniami v amfi teátri

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v tradičnom sardínskom štýle • umiestnené 
v prízemných domčekoch a v poschodovej budove pri recepcii 
obklopených kvetinovou záhradou • klimatizácia • kúpeľňa s WC 
• sušič vlasov • telefón • TV • minichladnička (zdarma) • trezor 
(zdarma) • terasa/balkón • dlažba

TYPY IZIEB
štandardné izby (14-18 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba 
s možnosťou jednej prístelky - štandardné lôžko, max. 3 osoby) 

• štvorlôžkové izby (24 m2, 1 miestnosť, manželská posteľ 
a poschodová posteľ, max. 4 osoby)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
hotelový komplex leží priamo pri širokej bielej piesočnatej pláži 
s kamienkovo-pieskovým dnom, na ktorú vedie cestička cez 
píniový les • pozvoľný vstup do mora • slnečník a dve ležadlá 
na izbu (zdarma od 3. rady) • v blízkosti sú ďalšie krásne pláže 
a zátoky • plážový bar (za poplatok)

PRE DETI
bazén s oddelenou detskou časťou • detské ihrisko • detská 
postieľka (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov ponúkajúce národné a Sardínske špeciality, 
tematické večere • neskoré raňajky v bare (10:30 - 11:30 h) • snacky (17:00 - 18:00 h) • počas hlavných jedál voda, 
nealkoholické nápoje, víno a čapované pivo • nealkoholické nápoje z dispenzorov, víno, pivo, vybrané miestne alkoholické 
nápoje, zmrzlina, americká káva a čaj (11:00-23:00 h)

968 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVEEXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

TripAdvisor
534 hodnotiacich4,0

DO 18 R.
ZDARMA

Príjemný areál 
s bohatou vegetáciou

Pozvoľný vstup 
do mora

Ležadlá a slnečníky 
zdarma

Bohatý animačný 
program

Krátky transfer

Wi-Fi zdarma

Bohatý all inclusive
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ŠTANDARDNÁ IZBA

TALIANSKO  |  SARDÍNIA - MARINA DI OROSEI

CLUB HOTEL MARINA BEACH     +032

POLOHA
hotel, pripomínajúci maurský zámok, leží v zálive Orosei • 1 500 m 
od mesta • 90 km od letiska v Olbii

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi (na recepcii a v hlavom bare 
za poplatok) • 2 reštaurácie • hlavný a plážový bar • bazár • 
amfi teáter so zábavným programom • 3 bazény • detský bazén • 
minfutbal • minibasketbal • tenis • plážový volejbal • stolný tenis • 
plážový tenis • fi tnes 

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v klasickom sardínskom štýle • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • telefón • TV • minibar (za doplatok) • trezor • 
sušič vlasov • balkón/terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby (dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek - štandardné lôžko/poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • miniklub • zariadený detský kútik 
(riad, umývadlo, chladnička, ohrievač fl iaš, mikrovlnka, mixér) • 
detská strava: zeleninový vývar, zeleninová polievka, cestoviny, 
mlieko, jogurty, džemy, sušienky, čaje, ovocie a mäso

PLÁŽ
veľká piesočnatá pláž priamo pri areáli hotela • dve ležadlá 
a slnečník na izbu (zdarma od 3. rady) • plážové osušky (za 
doplatok) • vodné športy (za doplatok) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • tematické večere • počas hlavných jedál voda, víno, pivo 
a nealkoholické čapované nápoje • voda, nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, ovocná drť, víno, pivo, ľadový čaj, espresso 
v hlavnom bare (10:00-22:00 h) a v plážovom bare • snacky v hlavnom bare (11:30 -12:15 h a 19:00-19:30 h) • za doplatok: 
alkoholické nápoje, nápoje vo fľaškách a plechovkách, zmrzlina a balené produkty 

898 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE NOVINKA

TripAdvisor
1734 hodnotiacich 4,0

Vhodný pre rodiny 
s deťmi

Vybavenie pre 
bábätká

Dlhá piesočnatá pláž

Dostupnosť strediska 
s obchodíkmi, 

kaviarňami 
a reštauráciami

Ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma

Plážový bar zahrnutý 
v all inclusive

DO 12 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ŠTANDARDNÁ IZBA

MARINA DI SORSO - SARDÍNIA  |  TALIANSKO

BELO HORIZONTE    033

POLOHA
hotel leží v Asinarskom zálive • 5 km od centra mesta • 110 km od 
letiska v Olbii 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex tvorí 4-poschodová hlavná budova a bungalovy 
v záhrade • reštaurácia • grill reštaurácia • bar • Wi-Fi (zdarma, na 
recepcii) • bazén s ležadlami a slnečníkmi • fi tnes • tenis • futbal • 
basketbal • stolný tenis • amfi teáter • animácie • šnorchlovanie • 
prenájom áut a bicyklov 

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v klasickom sardínskom štýle • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • telefón • TV • minibar (za poplatok) • sušič vlasov 
• väčšina s balkónom

TYPY IZIEB
štandardné izby (16-25 m2, dvojlôžkové izby v hlavnej budove 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek - štandardné lôžko, 
max. 4 osoby)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
mini klub • postieľka (za poplatok) • stolička 

PLÁŽ
hotelová pláž s vulkanickým pieskom • pozvoľný vstup do mora • 
2 ležadlá a 1 slnečník na izbu (zdarma) • plážový bar (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • počas jedál voda, miestne víno, pivo, čapované 
nealkoholické nápoje • snacky a nealkoholické nápoje v bare (10:00-23:00h ) • mirto, limoncello, vodka (po večeri) • 
za poplatok: nápoje vo fľaškách a plechovkách

648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

Hotel vhodný 
pre rodiny s deťmi

Ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma

Pozvoľný vstup 
do mora

Bezlepková strava 
na vyžiadanie

Športové zázemie 
pre aktívnu 
dovolenku

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

41



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

JUNIOR SUITA

TALIANSKO  |  SARDÍNIA

CLUB HOTEL BAJA SARDINIA     +034

POLOHA
6 km od mestečka Porto Cervo • 35 km od letiska v Olbii • 300 m 
od potápačského centra • 10 km od golfového ihriska • 20 m od 
reštaurácii, barov a obchodíkov

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotelový komplex tvorí hlavná budova a priľahlé pavilóny • 
recepcia • Wi-Fi (zdarma) • reštaurácie • à la carte reštaurácia • 
lobby bar • piano bar • plážový bar • tenisové kurty v hoteli Porto 
Piccolo 200 m (za poplatok) • večer živá hudba

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v tradičnom sardínskom štýle • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • 
minibar (za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (26 m2, s možnosťou dvoch prísteliek - 
štandardné lôžko/sofa/poschodová posteľ, v hlavnej budove alebo 
v pavilóne, max. 2-4 osoby) • dvojlôžkové izby s výhľadom na 
more za doplatok (23 m2, s možnosťou jednej prístelky, väčšinou 
v hlavnej budove, max. 3 osoby) • junior suity za doplatok 
(27 m2, manželská posteľ a sofa v obývacej časti, v pavilóne na 
2. poschodí, max. 3 dospelé osoby alebo 2 dospelé osoby 
a 2 deti)

STRAVOVANIE
polpenzia • plná penzia (za doplatok), raňajky a obed formou 
bufetu, večere: hlavné jedlo výber z menu, predjedlo, šaláty 
a dezert formou bufetu (klienti ubytovaní v junior suite majú 
večere zdarma v reštaurácii Miramar na terase s výhľadom na 
more) • bezlepkové a vegetariánske menu (na vyžiadanie) • 
možnosť večere v reštauráciách iných vybraných hotelov (na 
rezervácie)

PRE DETI
stolička • postieľka (júl, august za poplatok) • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
hotelová piesočnato-kamienková pláž je vzdialená asi 150 m 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • osušky (zdarma) • plážový 
bar • priamo pri verejnej piesočnatej pláži Baja Sardinia 
s ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) • pozvoľný vstup do mora • 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

1 038 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
342 hodnotiacich 4,5

hotel
Šarm

Hotel je vhodný 
pre páry

Príjemné posedenie 
pri bare s výhľadom 

na more

Súkromná hotelová 
pláž, ležadlá 

a slnečníky zdarma 

Skvelá kuchyňa

Večery so živou 
hudbou
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ŠTANDARDNÁ IZBA S VÝHĽADOM NA MORE

PORTO CERVO - SARDÍNIA  |  TALIANSKO

GRAND HOTEL IN PORTO CERVO     + 035

POLOHA
priamo v srdci Smaragdového pobrežia (Costa Smeralda), ktoré je 
pomenované podľa farby mora v tejto oblasti a známeho pre svoje 
biele pláže • 2 km od mesta Porto Cervo (z hotela ide shuttle bus), 
v ktorom dovolenkuje aj hollywoodská smotánka • golfový klub 
10 km • 30km od letiska v Olbii

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel je postavený v tradičnom sardínskom štýle • obklopený 
pestrofarebnou záhradou • vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
ponúkajúca talianske a stredomorské špeciality • lobby bar • 
bazénový bar • piano bar • Wi-Fi (zdarma) • panoramatický 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • detský bazén 
• 2 hydromasážne bazény • tenis • minifutbal • fi tnes • jóga • 
kaderníctvo • fínska sauna • masáže • prenájom áut • konferenčná 
miestnosť

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v klasickom stredomorskom štýle • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • telefón • SAT TV • minibar (za poplatok) • trezor 
• sušič vlasov • Wi-Fi • terasa/balkón • kávovar (v izbe komfort) 

TYPY IZIEB
štandardné izby (22 m2, dvojlôžkové izby s výhľadom do záhrady 
sú umiestnené na prízemí a majú patio a izby s výhľadom na more 
(za doplatok) sú na prvom poschodí s balkónom) • izby komfort 
(25 m2, trojlôžkové izby)

STRAVOVANIE
raňajky • polpenzia (za doplatok)

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka (na vyžiadanie) 

PLÁŽ
hotelová piesočnatá pláž „Orange Beach“ • plážový bar • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • plážové osušky (za depozit) • Wi-Fi 
na pláži • vedľa jednej z najkrajších pláží na pobreží - Cala Granu

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

978 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
353 hodnotiacich4,0

hotel
Šarm

Sardínska 
a stredomorská 

architektúra

Súkromná 
hotelová pláž

Exkluzívna poloha 
pri pláži uprostred 

Smaragdového 
pobrežia 

Krátky transfer 

Wi-Fi zdarma

DO 18 R.
ZDARMA
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TALIANSKO  |  SARDÍNIA - PITTULONGU

THE PELICAN BEACH RESORT & SPA     +036

POLOHA
priamo na bielej privátnej piesočnatej pláži (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • 8 km od centra Olbie • 8 km od prístavu • letovisko 
Pittulongu • letisko v Olbii cca 11 km (privátny transfer v cene) • 
zastávka autobusu cca 500 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
exkluzívny hotel z ponuky Exclusive by Satur • minimálny vek 
klientov 16 rokov • 2 budovy: Pelican Vila pri pláži • budova 
Garden Fitnes v druhej rade • recepcia • vstupná hala • reštaurácia 
• záhrada s terasou • vonkajší bazén so sladkou vodou (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • vonkajšia vírivka • Wi-Fi v spoločenských 
miestostiach (zdarma) • posilňovňa Technogym na otvorenej 
streche hotela s výhľadom na more • The Pelican Wellness Center 
and Spa (za poplatok) • hotel povoľuje psov do 5 kg (za doplatok 
15 EUR/deň) 

UBYTOVANIE
na prízemí alebo na prvom poschodí • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
zdarma • klimatizácia • minibar • sušič vlasov • trezor • set na 
prípravu čaju a kávy • kúpeľňa so sprchou • kozmetika Bvlgari

TYPY IZIEB
budova Pelican Villa: superior (2 osoby, 18-23 m2, výhľad do 
záhrad alebo dvora) • beach front (18-23 m2, 2 osoby, výhľad na 
more) • junior suite (26-33 m2, 2 osoby, výhľad na more) • wonder 

junior suite (37 m2, prvé poschodie výhľad na more) • Budova 
Garden Fitnes and Spa: všetky izby na poschodí • comfort 
(18-33 m2, 2-3 osoby balkón, výhľad na dvor) • balcony sea view 
(19 m2, výhľad na more) • deluxe (33 m2, 2-3 osoby, terasa, výhľad 
na more)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4 chodové servírované večere 
• reštaurácia je už 6 rokov uvedená v Michelinskom sprievodcovi 
• možnosť vymeniť večere za 3 chodový obed • bezlepkové alebo 
vegetariánske menu na požiadanie

PLÁŽ
priamo na pláži • slnečníky a ležadlá za poplatok • pozvoľný vstup 
do mora • vodné športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

1 218 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
352 hodnotiacich 4,0

hotel

Hotel určený 
pre hostí 16+

Nádherná pláž

Gurmánske zážitky

Privátny transfer
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PORTO CERVO - SARDÍNIA  |  TALIANSKO

LE PALME     + 037

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži v zálive Liscia di Vacca • Costa 
Smeralda • vzdialenosť od milionárskeho letoviska Porto Cervo 
cca 2,5 km • Olbia cca 30 km • letisko cca 40 km (30 min) • 
privátny transfer v cene

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel je replikou palácového sídla • z ponuky Exclusive by Satur 
• 82 izieb v rustikálnych pavilónoch alebo v hlavnej budove • 
hotel vhodnejší pre dospelé dvojice • recepcia • vstupná hala 
• Wi-Fi (zdarma) • krásna záhrada s vodným prvkom • 2 bary 
• reštaurácia • bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • večerný 
program napr. živá hudba • tenis • futbalové ihrisko • golfové 
ihrisko v blízkosti (za poplatok) • wellness za poplatok • psík 
do 10 kg za poplatok
 
UBYTOVANIE 
balkón • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • telefón • trezor

TYPY IZIEB
classic (26-30 m2, 2-4 osoby, balkón alebo terasa) • deluxe 
(26-32 m2, 2-4 osoby, výhľad na more) • prestige (32-36 m2, 
2-4 osoby, výhľad na more) • junior suite (36-40 m2, 2-4 osoby)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • večere servírované (predjedlá 
a dezerty formou bufetu, výber z 5 hlavných jedál) 

PRE DETI
postieľka • stolička 

PLÁŽ
priamo na pláži (cez hotelovú záhradu) • slnečníky a ležadlá za 
poplatok • pozvoľný vstup do mora • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

888 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
213 hodnotiacich4,0

hotel

Hotel vhodný 
pre páry

Prekrásne záhrady 
pri romantickom 

piesočnatom zálive

V blízkosti VIP 
letoviska Porto Cervo

Privátny transfer

DO 12 R.
ZDARMA
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Liparské ostrovy

Taormina

CataniaMarina di Butera

Giardini Naxos
Sicília

Fontane Bianche

Symbolom ostrova je Etna, najväčšia doteraz činná sopka v Európe. 
Turisti Sicíliu vyhľadávajú pre jej osobitosť, množstvo slnečných dní, čisté 
more, plážové zákutia a zachované antické pamiatky. Ideálna slnečná 
klíma umožňuje kúpanie a slnenie od začiatku mája až do konca októbra.

TAORMINA 
Jedno z najkrajších miest Sicílie, ponúka krásu a harmóniu prírody, 
umelecké a historické diela, z ktorých najznámejšie je staré Grécke 
divadlo zo 16. st. Čaro Taorminy dopĺňajú aj charakteristické terasy 
a námestia, suveníry spracované z lávy sopky Etny, ktorá ponúka 
nezabudnuteľný výhľad.

MARINA DI BUTERA
Jedná sa o pobrežnú oblasť mesta Butera v provincii Caltanissetta, na 
južnom pobreží Sicílie, medzi ústím rieky a Punta Comunelli, respektíve 
na hranici s obcou Gela a Licata, ktorá ponúka fantastické piesočné 
pobrežie s dunami a plážami, ktoré sa tiahne takmer 8 kilometrov. 
Neďaleko sa nachádza zámok Falconara postavený na skalnatom 
výbežku s výhľadom na more, ktorý je kulisou k jednej z najznámejších 
pláží na juhu Sicílie. Transfer z letiska v Catanii trvá približne 120 minút.

GIARDINI NAXOS 
Prímorské sicílske mestečko nadchne polohou, morom i plážami. Je 
plné kaviarní, barov, diskoték, hudby a o zábavu sa starajú aj pouliční 
hudobníci v krojoch. Prevedie vás celou svojou minulosťou – ako sa 
z pôvodne malého rybárskeho mestečka ohrozovaného pirátmi stal 
známy turistickým raj s výhľadom na Taorminu. Nevynechajte návštevu 
zámku Schiso zrekonštruovaného v 16. st., rovnako ako návštevu 
vyhliadkových veží, ktoré slúžili ako pozorovateľne na varovanie pred 
útokmi pirátov. Transfer z letiska v Catanii trvá približne 50 minút.

SYRAKÚZY A FONTANE BIANCHE
Pod mestečkom sa nachádza množstvo prímorských oblastí s členitým 
pobrežím a peknými piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom do 
mora, ako vyhlasené Fontane Bianche položené 15 km južne od Syrakúz, 
ktoré nadchne návštevníkov všetkých generácií. Významné prímorské 
kúpele, ktoré sa nachádzajú na zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Syrakúzy boli jednou z najdôležitejších kolónií 
Veľkého Grécka (Magna Graecia). Prvé osady vznikli na ostrove Ortygia 
a stali sa pôvodným jadrom oveľa rozľahlejšej obývanej oblasti. Dnešné 
Syrakúzy sú mestom umenia a mestom veľkého archeologického 
významu, dôležitým centrom turistického ruchu, prímorským letoviskom, 
ako aj obchodným a priemyselným centrom. Pre mesto, najmä pre jeho 
časť, ktorá leží na ostrove Ortygia, sú typické čisto biele budovy, krásna 
stredoveká a baroková architektúra a impozantná prítomnosť stôp 
jeho minulosti. Srdcom Syrakúz je malý malebný ostrov Ortygia, ktorý 
zasahuje do prírodného prístavu a oddeľuje Porto Grande od Porto 
Picolo. Na najvyššom mieste ostrova Ortygia sa týči katedrála (Duomo) 
a tvorí jeho najvýznamnejšiu historickú dominantu. Pod mestečkom sa 
nachádza množstvo prímorských oblastí (Arenela, Fontane Bianche) 
s členitým pobrežím, ale i s peknými piesočnatými plážami s pozvoľným 
vstupom do mora. Transfer z letiska v Catanii trvá približne 60 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Etna – nezabudnuteľný výlet na najväčšiu doteraz činnú sopku v Európe.
Agrigento a Údolie chrámov – návšteva najvýznamnejšej archeologickej 
časti Sicílie. Agrigento bolo v roku 1997 zapísané na zoznam Unesco.
Taormina – výlet do jedného z najkrajších miest Sicílie i celého Talianska.
Scala dei Turchi – prekrásne biele vápencové skaly nad krištáľovo čistým 
morom.

NAJVÄČŠÍ TALIANSKY OSTROV S JEDINEČNOU MINULOSŤOU, 
HISTÓRIOU A KOLORITOM. STRATEGICKÁ POLOHA HO 
PREDURČILA ZA KRIŽOVATKU NÁMORNÝCH CIEST, A ČASTO 
AJ ZA CIEĽ DOBYVATEĽOV. SVOJE STOPY TU ZANECHALI GRÉCI, 
RIMANIA, FRANCÚZI I ŠPANIELI. PRETO JE SICÍLIA DODNES INÁ 
– SVOJSKÁ A ORIGINÁLNA.

SICÍLIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 28 32 32 28
VODA (°C) 20 22 24 24 23

ODLETY Z BRATISLAVY

TALIANSKO  |  SICÍLIA
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SICÍLIA  |  TALIANSKO

XXX ALL INCLUSIVENOVINKA

898 eur

CENA OD

na osobu

Liparské ostrovy

TaorminaEtna
Katánia

Syrakúzy

Noto

Ragusa
Modica

v štýle sicílskeho baroka. Dnes tiché námestie, 
ktoré katedrálu obklopuje, bolo kedysi rušným 
mestkým trhom. V starej spodnej časti (Ragusa Ibla) 
nevynecháme Katedrálu San Giorgio, kostol Santa 
Maria dell´Itria, postavený maltskými rytiermi
v 17. storočí, ani záhradu Giardino Ibleo. Záhrada bola 
vybudovaná v roku 1858 z iniciatívy miestnej šľachty. 
Zdobia ju palmy, libanonské cédre, judášove stromy 
aj citrusy. Prechádzka v nej bude mať na našu dušu 
iste blahodárne účinky. Z Ragusy sa presunieme 
do ďalšieho mesta na zozname UNESCO – Módica, 
ktoré sa okrem vzácnych pamiatok (kostol San 
Giorgio, Castello dei Conti a iné) hrdí aj 400 ročnou 
tradíciou vo výrobe čokolády. Nájdeme tu množstvo 
obchodíkov s touto sladkou pochúťkou, ktorej určite 
neodoláme. Návrat na ubytovanie, večera.

8 deň
Po raňajkách individuálne voľno, následný transfer 
na letisko v Katánii, odlet do Bratislavy alebo 
Viedne.

POZNÁMKA
Odporúčame doobjednať si druhý týždeň pobytu 
pri mori.

1 deň
Odlet z Bratislavy alebo Viedne, prílet na Sicíliu. Prvé 
hodiny strávime v Katánii, zničenej zemetrasením 
v roku 1693, ktorá je dnes mestom najnápadnejších 
barokových pamiatok z lávového kameňa na Sicílii. 
Pri prehliadke určite nevynecháme Dómske námestie 
s krásnou katedrálou, kostol San Benedetto, záhradu 
Giardino Bellini, archeologický park a ďalšie 
zaujímavosti. Po prehliadke sa presunieme na 
ubytovanie v okolí Syrakúz, večera.

2 deň
Po raňajkách sa presunieme do malebnej Taorminy, 
jedného z najkrajšie položených miest na Sicílii. 
Z gréckeho divadla si vychutnáme nádherný pohľad 
na stále činnú sopku Etnu, ktorú si popoludní 
prezrieme celkom zblízka. Autobusom sa dopravíme 
do nadmorskej výšky 1900 m.n.m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami pokračovať 
až do výšky 2900 m.n.m. do oblasti lávových polí 
(fakultatívne). Návrat do hotela, večera.

3 deň
Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, večera.

4 deň
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, podľa rímskeho 
konzula Cicera najkrajšie grécke mesto (3.-5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San Giovanni, 
archeologický park Neapolis so slávnym Dionýzovým 
uchom a prekrásnym gréckym divadlom a ďalšie 
zaujímavosti. Prejdeme sa historickým centrom 
na ostrove Ortigia s Apolónovým chrámom 
a katedrálou. Deň zakončíme ochutnávkou 
miestneho vína. Návrat na ubytovanie, večera.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno, oddych na pláži, 
možnosť kúpania sa v mori, večera.

6 deň
Po raňajkách sa vyberieme po pobreží smerom na 
juh, kde naším cieľom bude mesto Noto. Vďaka 
svojim pamiatkam v štýle sicílskeho baroka, bolo 
v roku 2002 zaradené do zoznamu Svetového 
dedičstva UNESCO. Pri prehliadke nevynecháme 
paláce – Palazzo Nicolaci a Palazzo Ducezio, 
Baziliku San Salvatore a Katedrálu San Nicolo, 
ktorá bola niekoľkokrát poškodená zemetrasením 
a po poslednom v roku 1997 prešla mohutnými 
rekonštrukčnými prácami, trvajúcimi až do roku 
2007, kedy bola znovu otvorená pre verejnosť. 
Popoludní návšteva bývalej rezidencie 
z obdobia neskorej Rímskej ríše Villa del Tellaro 
s pozoruhodnými mozaikami. Návrat na ubytovanie, 
večera. 

7 deň
Raňajky. Dnes vyrazíme do vnútrozemia ostrova. 
Čaká nás mesto Ragusa (UNESCO), vybudované 
na vápencovom kopci medzi dvomi hlbokými 
údoliami. V hornej časti mesta (Ragusa Superiore) si 
pozrieme Katedrálu San Giovanni Battista s fasádou 

8-dňový letecký zájazd

SICÍLIA POZNÁVANIE 
S POBYTOM PRI MORI

All Inclusive služby 
počas pobytu pri mori 
v hoteli Fontane Bianche 4*

038
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FONTANE BIANCHE - SICÍLIA  |  TALIANSKO

FONTANE BIANCHE    039

POLOHA
v zálive Fontane Bianche • obchodík, kiosky a reštaurácia 
s výhľadom na more 1 km peši • mestečko Cassibile 3 km • 15 km 
od Syrakúz • 15 km od mesta Noto • letisko v Catanii je vzdialené 
60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex sa skladá z 2 budov prepojených podzemnou pasážou 
a z bungalovov situovaných v samostatnej časti záhrady 
• recepcia s Wi–Fi (zdarma) • reštaurácia • bar • snackbar 
• amfi teáter • animácie • bazén s hydromasážnym kútom 
v subtropickej záhrade s ležadlami • wellness centrum (za 
poplatok: vnútorný bazén, sauna, masáže) • tenis • plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobic • fi tnes • multifunkčné ihrisko • 
požičovňa bicyklov (za poplatok)

UBYTOVANIE
vkusne zariadené izby v hlavnej budove • klimatizácia • kúpeľňa 
s WC • sušič vlasov • telefón • trezor (za poplatok) • SAT TV • 
minibar (za poplatok) • balkón

TYPY IZIEB
štandardná izba (dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek - 
štandardné lôžko alebo poschodová posteľ, výhľad na more za 
poplatok, max. 2-4 osoby)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • trampolína • animácie • postieľka (za poplatok) • 
stolička • ohrievače fl iaš 

PLÁŽ
priamo na 1 km dlhej piesočnatej pláži • slnečníky 
a stoličky/ležadlá (zdarma od 2. rady) • plážové osušky 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • káva • čaj • mieste alkoholické a nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, vybrané kokteily (10-24 h) • snacky • vybrané športové aktivity • denné a večerné animácie

698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVEEXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

TripAdvisor
1321 hodnotiacich3,5

Dlhá pláž s bielym 
pieskom 

Pozvoľný vstup 
do mora

Ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma

Priamo v menšom 
stredisku

Výborna poloha 
na výlety - Etna, 
Syrakúzy, Noto 

a Taormina

Aktívna dovolenka 

Wi-Fi zdarma

Wellness

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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SIKANIA RESORT & SPA     +

ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

040

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu a nápojmi 
(počas hlavných jedál - voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje) • snacky 
(11:30-12:30 a 16:30-17:30 h) • čapované nealkoholické nápoje (08:00-23:00 h) 
• vybrané športové aktivity • denné a večerné animácie • hard all inclusive 
navyše zahŕňa (za doplatok): víno • pivo • vybrané miestne alkoholické nápoje • 
americká káva • čaj (11:00-23:00 h)

PLÁŽ
priamo na dlhej niekoľko kilometrov piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky a ležadla (zdarma od 3. rady) • plážové osušky (za 
depozit) • plážový bar

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • 
telefón • plazma TV • minichladnička • trezor (za poplatok)

TYPY IZIEB
štandardná izba (22-26 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou 
1-2 prísteliek: štandardné lôžka alebo poschodová posteľ, max. 2-4 osoby, 
väčšina s balkónom/terasou) • superior izba (22-26 m2, 1 miestnosť, 
dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek, výhľad na more, max. 2-4 
osoby, balkón/terasa)

STRAVA
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ****

POLOHA
priamo na pláži • uprostred nádhernej krajiny s bohatou 
vegetáciou • v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Tenutella 
s krištáľovo čistým morom a s jemnými zlatými dunami piesku • 
18 km od mestečka Licata • Agrigento a Údolie chrámov je 
vzdialené 60 km • letisko v Catanii 115 km

DĹŽKA TRANSFERU
cca 90 - 120 minút (priamy transfer)
 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽB Y
komplex jednoposchodových budov v krásnej udržiavanej 
kvitnúcej záhrade • recepcia • Wi-Fi (zdarma v spoločných 
priestoroch) • amfi teáter s večerným programom • animačný 
a športový program • disko • kaderníctvo • obchodíky

TALIANSKO  |  SICÍLIA - MARINA DI BUTERA

TripAdvisor
1244 hodnotiacich 4,0

DO 18 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

698 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia • pizzéria • 2 bary (hlavný a plážový bar) 
• plážová à la carte reštaurácia v hlavnej sezóne • možnosť 
bezlepkovej stravy na vyžiadanie

BAZÉNY
bazén s ležadlami a slnečníkmi • detský bazén

ŠPORT & ZÁBAVA
multifunkčné ihrisko • futbal • basketbal • tenis (za poplatok) • 
plážový volejbal • stolný tenis • šípky • minigolf (za poplatok) • 
prenájom bicyklov • paddleboarding, windsurfi ng a kiting 
so slovenskými inštruktormi (za poplatok) • amfi teáter • 
denné a večerné animácie

WELLNESS & SPA
wellness centrum (za poplatok) s výhľadom na more • sauna • 
masáže • vírivka • relaxačná miestnosť • turecké kúpele

TIPY NA VÝLETY
výlet na sopku Etna s panoramatickými výhľadmi a vulkanickou 
vegetáciou • Agrigento a Údolie chrámov s návštevou 
archeologického parku • Scala dei Turchi - prekrásne biele 
vápencové skaly nad krištáľovo čistým morom

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, stavanie hradov 
z piesku a kopec ďalších • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, 
maľovanie s trblietkami, facepainting, modelovanie balónov 
• zbieranie mušlí, (pod)vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov 
šťastia a lodičiek prianí, mini disco • paddleboard • karaoke 
• tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • púšťanie šarkanov, 
minigolf, plážový tenis, paddleboard rôzne turnaje a hry

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy windsurfi ng so slovenskými inštruktormi (za poplatok)

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
minigolf • plážový volejbal • futbal • šípky • tenis • stolný tenis 
• vodné pólo • joga • aerobic • aquagym • pilates • strečing • 
zumba • kurzy tanca 

detský bazén • detské ihrisko • postieľka (za poplatok) • detský 
kútik v reštaurácii

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 18 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+2 • 
pozvoľný vstup do mora • transfer z letiska priamo na hotel 
a späť

MARINA DI BUTERA - SICÍLIA  |  TALIANSKO

NOVINKA
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TripAdvisor
1577 hodnotiacich 4,0

HILTON GIARDINI NAXOS     042

POLOHA
na východnom pobreží Iónskeho mora • 1 km od centra letoviska 
Giardini Naxos • v okolí hotela množstvo obchodíkov, reštaurácií 
a barov • letisko v Catanii 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 2 reštaurácie • snack bar pri pláži • bar 
s panoramatickou terasou • vinný bar • Wi-Fi v lobby (zdarma) 
• obchod so suvenírmi • konferenčné miestnosti • bazén so 
slnečníkmi a ležadlami • záhrada • 24 h fi tnes • wellness centrum 
(za poplatok): vnútorný bazén • turecké kúpele • sauna • thalasso 
terapia • skrášľovacie procedúry • prenájom áut

UBYTOVANIE
izby sú zariadené v talianskom štýle • klimatizácia • kúpeľňa s WC 
• sušič vlasov • telefón • LCD TV • Wi-Fi (za poplatok) • minibar 
(za poplatok) • trezor • kávový a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
priestranné dvojlôžkové izby (32 m2, s možnosťou dvoch prísteliek 
- štandardné lôžka, max. 2 dospelí a 2 deti) • rodinné izby 
s výhľadom na more (40 m2, s manželskou posteľou a rozkladacou 
sofou v obývacej časti, max. 3 osoby)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • možnosť polpenzie alebo plnej 
penzie (za doplatok)

PRE DETI
aktivity • menu • postieľka (zdarma) • stoličky

PLÁŽ
priamo na súkromnej piesočnato – kamienkovej pláži Onsite • 
slnečníky a ležadlá (za poplatok) • plážové osušky za poplatok 
(2 EUR/deň) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

898 eur

CENA OD

na osobu

Hotel je vhodný 
pre páry 

Výhľad na sopku 
Etna

V pokojnej lokalite 
a zároveň blízkosť 
rušného letoviska 

s obchodmi 
a reštauráciami

Príjemný areál 
so záhradou

Wi-Fi zdarma

Wellness

DO 6 R.
ZDARMA

TALIANSKO  |  SICÍLIA - GIARDINI NAXOS

ŠTANDARDNÁ IZBA
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SYRAKÚZY - SICÍLIA  |  TALIANSKO

MINARETO SEASIDE LUXURY RESORT      + 043

POLOHA 
luxusný hotel z ponuky Exclusive by Satur • oproti ostrovu Ortigia, 
na samostatnom výbežku • areál cca 25 000 m2 • centrum 
mestečka Syrakúzy cca 7 km • priamo pri pláži • letisko Catania 
cca 50 minút • privátny transfer v cene

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova • vedľajšia 1 poschodová budova s izbami • 
recepcia • vstupná hala • 2 reštaurácie • lobby bar • vonkajší 
bazén so sladkou vodou (ležadlá, slnečníky a osušky zdarma) • 
Wi-Fi zdarma • fi tnes centrum (zdarma) • wellness za poplatok 
(kúpele, masáže a procedúry)

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • SAT TV • Wi-Fi zdarma • mini bar • trezor 
• sušič vlasov • servis na prípravu kávy a čaju

TYPY IZIEB
classic (18 m2, pre 2 osoby) • superior (28 m2, pre 2-3 osôb) • 
ortigia sea view (20 m2, pre 2 osoby) • ortigia deluxe (28 m2, pre 
2-4 osoby, výhľad na more) • junior suite (40 m2 , pre 2-4 osoby, 
výhľad na more) • junior suite with private swiming pool (65 m2, 
pre 2-4 osoby, bazén, záhrada) • suite with private swiming pool 
(70-80 m2, pre 2-4 osoby, bazén, záhrada)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • za doplatok polpenzia alebo 
plná penzia formou à la carte • za doplatok večera pri sviečkach • 
ochutnávka vín

PRE DETI
detská stolička • stráženie detí za poplatok

PLÁŽ
s názvom Delle Latomie • piesočnatá • vo vlastnom zálive • 
slnečníky a ležadlá zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

1 038 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
1 298 hodnotiacich4,5

hotel

Hotel vhodný 
pre páry

Vlastný 
piesočnatý záliv

Pri romantickom 
meste Syrakúzy

Privátny transfer
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Misano Adriatico 

Pesaro
Cattolica

Caorle

Benátky

Lido di Nazioni

Lignano

BibioneLido di Jesolo

R
Riccione

imini

Milano Marittima
Cervia

Cesenatico

BENÁTSKA RIVIÉRA
Už dlhé roky najžiadanejšia 
a najobľúbenejšia destinácia. Turistov 
láka predovšetkým pomerne krátkou 
vzdialenosťou zo Slovenska, dobrou 
vybavenosťou stredísk a najmä 
výbornými cenami ubytovania.

Lignano – má tri odlišné časti 
– Sabbiadoro, Pineta a Riviéra. 
Navzájom sú spojené 8 km dlhou 
plážou so zlatistým pieskom a čistým 
morom. Veľkou atrakciou je vodný 
park, lunapark, zoologická záhrada 
Punta Verde a unikátne Oceanárium 
s preskleným vodným tunelom.

Bibione – moderné prímorské 
letovisko je známe svojimi širokými 
piesočnatými plážami s dĺžkou
7 km, ktoré sú udržiavané, moderne 
vybavené, so skvelými službami 
a s bohatou ponukou športov. 
Množstvo kaviarní, reštaurácií, barov, 
obchodov a diskoték je situovaných 
predovšetkým na hlavnej promenáde.

Caorle – typické talianske mestečko 
založené pred viac ako 2 000 rokmi
je známe kultúrou, históriou 
a tradíciami. Caorle ponúka moderné 
centrum, lemované 15 km dlhou 
plážou s pozvoľným vstupom do 
mora. Nachádza sa tu jeden z najlepšie 
vybavených vodných parkov 
s tobogánmi a zábavný lunapark.

Lido di Jesolo – najväčšie stredisko 
Benátskej riviéry. Je ideálnym miestom 
pre tých, ktorí hľadajú rozptýlenie 
v podobe aqauparkov, zábavných 
parkov a dlho do noci otvorených 
kaviarní, reštaurácií, obchodíkov, barov 
a diskoték.

STREDNÝ JADRAN
Oblasť stredného Jadranu predstavuje 
300 km veľmi rozmanitého pobrežia. 
Najznámejšie talianske dovolenkové 
mestá sa nachádzajú v okolí Ravenny 
a Rimini, ktoré s množstvom 
zábavných centier, aquaparkov, 
delfi nárií a ďalších atrakcií, sú doslova 
rajom pre deti a milovníkov zábavy.

Milano Marittima – malé stredisko 
Milano Marittima bolo navrhnuté ako 
„záhradné mesto“ a stalo sa jedným 
z najslávnejších stredísk v Taliansku.

Cervia – bývalá rybárska dedina 
situovaná medzi Ravennou a Rimini. 
Nachádza sa v bezprostrednej 
blízkosti Milano Marittima, od ktorého 
je oddelená iba malebným vodným 

kanálom. Cervia je moderné mestečko, 
ktoré ponúka široké možnosti 
športového vyžitia, tenisové kurty, 
minigolf, jazdenie na koni, kolkáreň, 
surfi ng, jachting a vodné lyže.

Rimini – jedno z najväčších 
a najznámejších prímorských stredísk 
riviéry. Ponúka výbornú kuchyňu, 
historické pamiatky, športoviská, 
bohatý nočný život. Celá oblasť sa pýši 
čistými plážami (spoznáte ich podľa 
modrej vlajky, ktorá na pláži veje). 
Pohostinnosť provincie Rimini môžete 
okúsiť na všetkých miestach riviéry od 
San Mauro Mare na severe po Misano 
Adriatico na juhu provinciie.

Riccione – je živé prímorské letovisko. 
Dlhé piesočné pláže sa tiahnu v dĺžke 
niekoľkých kilometrov a plynule 
prechádzajú do susedných letovísk. 
Centrum je plné módnych obchodov 
vyhlásených svetových značiek, 
kaviarní a barov, reštaurácií a cukrární 
s vynikajúcou zmrzlinou. Večer ožívajú 
kluby a diskotéky, počas leta sa konajú 
koncerty a divadelné predstavenia 
priamo v uliciach. Riccione ponúka 
turistom veľa zábavy pre malých aj 
veľkých - detské ihriská, športoviská, 
cyklotrasy aj kúpeľné centrum.

Misano Adriatico – nachádza sa 
v tesnej blízkosti známeho rušného 
letoviska Rimini. Lákadlom je pôvabné 
centrum „centro storico“, kde sa 
zachovalo mnoho zaujímavých 
historických a kultúrnych pamiatok.

TIPY NA VÝLETY
Benátky – najznámejšie pamiatky 
mesta.
Verona – romantické mesto, v ktorom 
budete môcť okrem iného obdivovať 
aj slávny Júliin balkón a Lago di Garda 
– najznámejšie jazero Talianska.
San Marino – jeden z najmenších 
štátov sveta.
Taliansko v miniatúrach – zábavný 
park, kde uvidíte všetky najkrajšie 
mestá Talianska.
Výlet do Mirabilandie – najväčší 
zábavný park v Taliansku, ktorý 
sa nachádza na okraji Ravenny. 
Pozostáva z dvoch častí: zábavný 
park rozdelený do 7 oblastí a vodný 
park Mirabeach. Zábavný park je 
plný atrakcií. Vodný park nazývaný 
„Karibik v Mirabilandii“ má množstvo 
tobogánov a vodných hier, je 
umiestnený na pláži.

OBĽÚBENÉ LETOVISKÁ, UŽ OD 600 KM OD BRATISLAVY, PIESOČNATÉ 
PLÁŽE S POZVOĽNÝM VSTUPOM DO MORA, ŽIVÉ PROMENÁDY 
S OBCHODÍKMI, KAVIARŇAMI, PIZZERIAMI, REŠTAURÁCIAMI A BARMI, 
TALIANSKA ZMRZLINA, CHUTNÁ TALIANSKA KUCHYŇA, KOMFORTNE 
VYBAVENÉ APARTMÁNY S KUCHYNKAMI A RODINNE VEDENÉ HOTELY 
V BLÍZKOSTI PLÁŽÍ, ZÁBAVNÉ A VODNÉ PARKY A HISTORICKÉ MESTÁ. 
VITAJTE NA TALIANSKOM JADRANE.

DOPRAVA AUTOM A AUTOBUSOM

TALIANSKO  |  JADRAN

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 28 30 30 26
VODA (°C) 22 23 25 25 23

TALIANSKO 
JADRAN

54



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

044

GRADO, LIGNANO – JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
188 hodnotiacich4,0

045

POLOHA
na okraji letoviska Grado • 5 km 
od centra • dostupné miestnou 
autobusovou dopravou • mesto Trieste 
cca 20 km • Benátky dostupné vlakom

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • klimatizovaná reštaurácia • 
á la carte reštaurácia • bar • diskotéka 
• supermarket • v záhrade bazén so 
slnečnou terasou a ležadlami zdarma 
• vodný park a bar • tenisové kurty 
• stolný tenis • basketbal • futbal 
• denné animácie so športovými 
programami • večery so živou hudbou 
• parkovisko zdarma (1 parkovacie 
miesto/apartmán)

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány • kuchynský 
kút • kávovar • trezor • kúpeľňa • 
chladnička • terasa s dvomi ležadlami 

TYPY APARTMÁNOV
colonial a garden (4-6 osôb, dve 
2-lôžkové spálne a obývacia miestnosť 
s rozkladacou sedacou súpravou 
(dvojlôžko) • laguna (5 osôb, 
2-lôžková a 3-lôžková spálňa, obývacia 

miestnosť) • minilaguna (3 osôb, 
jedna väčšia miestnosť, kuchynský 
kút a 3 lôžka) • exotic maxicaravan 
a perla (7 osôb, dve 2-lôžkové a jedna 
3-lôžková spálňa - s jednou závesnou 
alebo poschodovou postelou, 
obývacia miestnosť)

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doobjednania 
stravy formou bufetu

PRE DETI
miniklub (10.05.- 08.09) • postieľka 
• športové aktivity • súťaže • hry • 
vodný park s toboganmi a atrakciami 
• ihriská

PLÁŽ
piesočnatá s pozvoľným vstupom do 
mora • priamo pri komplexe • vhodná 
pre deti a neplavcov • plážový servis 
zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/
apartmán) • bar • vodné športy 
za poplatok (vodné bicykle, 
windsurfi ng, plachtenie)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v centrálnej a pokojnejšej časti Riviera 
• obkolesený veľkým parkom • v okolí 
množstvo obchodíkov, reštaurácii, 
barov a zábavných parkov, ako napr.: 
Luna Park Strabilita, Aquasplash, 
Gulliverlandia a iné vo vzdialenosti 
3-4 km• v blízkosti Golf Club Lignano 
s 18-jamkovým golfovým ihriskom

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 3 výťahy 
• reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • internet • v záhrade 
bazén (25 m) so slnečnou terasou, 
barom a s ležadlami • sauna • stolný 
tenis • požičovňa bicyklov • parkovisko

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia • 
SAT TV • telefón • minibar • trezor • 
Wi-Fi (zdarma) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • rodinné suity s oddelenou 
spálňou • výhľad na bazén alebo do 
parku

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
mini klub na pláži (od júna do 08.09. 
v anglickom jazyku) • postieľka • 
stolička • menu • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • asi 150 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
podávané formou bufetu • 3-chodové obedy 
a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • k obedu a večeri víno, čapované pivo 
a minerálna voda • miniklub a animácie na pláži 
(jún - 08.09.) • požičovňa bicyklov • pobyt začína 
večerou a končí raňajkami

90 eur

CENA OD

za apartmán
77 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
119 hodnotiacich 4,0

DO 10 R.
ZDARMA

VILLAGGIO EUROPA    MERIDIANUS    +
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TALIANSKO  |  JADRAN - BIBIONE

TripAdvisor
88 hodnotiacich4,0

047046

POLOHA
v centre Bibione • 300 metrov od 
kúpeľov • v blízkosti pešej zóny 
s množstvom obchodov, barov 
a reštaurácií • aquapark Aqualandia 
a golfové ihrisko v Lignane cca 10 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v celom hoteli (zdarma) • reštaurácia 
• bar • klimatizácia • 2 výťahy • 
bazén s vírivkou a gejzírom • slnečná 
terasa • slnečníky a ležadlá • záhrada 
• požičovňa bicyklov • 30% zľava 
na vstup do Golf Club Lignano • 
parkovacie miesta (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
vlasov • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi 
• telefón • trezor • minibar • balkón • 
väčšina izieb je orientovaná na more • 
jednolôžkové izby bez balkónu

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • rodinná izba (2 lôžka, 
možnosť dvoch prísteliek formou 
poschodovej postele – 1 miestnosť) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • veľká herňa • animácie 
v hoteli Imperial (100 m) • 1x týždenne 
poobedňajšia detská party s jazdou na 
vláčiku • postielka • stolička

PLÁŽ
100 m od súkromnej časti piesočnatej 
pláže • plážový servis zdarma 
(slnečník, 1 ležadlo a 1 plážová stolička/
izba) • plážové osušky (zdarma) • 
prezliekacie kabínky • široká ponuka 
vodných športov za poplatok 
(windsurfi ng, potápanie, vodné 
bicykle)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

POLOHA
uprostred oázy bujnej stredomorskej 
zelene • v pokojnejšej rekreačnej časti 
Pineda • centrum Bibione dostupné 
15 min prechádzkou • bary, reštaurácie 
a obchodíky v blízkosti hotela • 
18 jamkové golfové ihrisko Golf Club 
Lignano, zábavné parky a aquapark 
12 km od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný, moderne zariadený hotel 
• plne klimatizovaný • recepcia • 
reštaurácia „Hemingway“ • à la carte 
reštaurácia • bar • vinotéka • Wi-Fi 
v celom hoteli zdarma • internetový 
kútik • vonkajšie bazény • vírivka 
• terasa na slnenie s ležadlami, 
slnečníkmi a osuškami zdarma • bar 
pri bazéne • 2 tenisové kurty s antukou 
(nutná rezervácia) • veľký amfi teáter • 
večery so živou hudbou a zábavnými 
vystúpeniami • na 7. poschodí wellness 
centrum so saunou, tureckými 
kúpeľmi, ľadovým vodopádom 
a čajovňou • fi tnes zóna s výhľadom 
na lagúnu • voľný vstup do fi tnes 
klubu Capalonga Bibione Pineda 
(200 m od hotela) • zapožičanie 
bicyklov a paličiek na nordic walking 
zdarma • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • 
minibar • trezor • telefón • kávovar • 
osušky k bazénu • papuče a kúpací 
plášť do SPA centra • balkón
 
TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek • rodinné 
izby pre 2 - 4 osoby majú 2-lôžkovú 
spálňu a obývaciu časť s 2 prístelkami 
(1 miestnosť)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • možnosť 
doobjednať obedy za doplatok

PRE DETI
bazén s vodnými hrami • priestranná 
herňa pre deti 3-11 rokov • animácie 
20.05.-14.09. • postieľka zdarma

PLÁŽ
hotelová piesočnatá pláž oddelená 
od hotela bazénovým komplexom 
a hotelovou záhradou • plážový servis 
zdarma (slnečník, 1 ležadlo, 1 plážová 
stolička/izba) • vodné športy 
za poplatok v stredisku

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL INCLUSIVE uvítací koktejl a darček 
• plná penzia • raňajky formou bohatého bufetu 
s bio-kútikom (07:30–09:30 h) • obedový bufet 
s predjedlami, studenými a teplými jedlami, 
dezertmi (12:30–13:30 h) • domáce zákusky, 
ovocie, čaj a káva (16:00–17:00 h) • tematické 
večere formou bufetu (19:00 – 20:30 h) • voda, 
nealkoholické nápoje a čapované víno (10:00–
22:00 h) • animácie pre deti a dospelých v hoteli 
Imperial (100 m) 20.05.-14.09. • požičovňa bicyklov

85 eur

CENA OD

na osobu
91 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
133 hodnotiacich 4,5

LUNA    LAGUNA PARK     +

DO 3 R.
ZDARMA

DO 3 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

hotel
BABY

BIBIONE - JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
41 hodnotiacich4,0

049048

POLOHA
v centre známeho letoviska Bibione 
• v blízkosti hlavnej promenády 
s nákupnými možnosťami, 
reštauráciami a barmi • raz týždenne 
sa konajú trhy s miestnymi špecialitami 
• 900 m od kúpeľného centra • 
golfové ihrisko, zábavné parky 
a aquapark v Lignane cca 10 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť 
s Wi-Fi zdarma • televízna miestnosť 
• reštaurácia • bar • slnečná terasa 
a bazén na streche hotela • možnosť 
priniesť malého psa (13 EUR/deň) 
• parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • SAT TV • trezor
 
TYPY IZIEB
jednolôžkové izby bez balkóna • 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky, balkón • rodinné suity pre 
3-5 osôb (spálňa s 3 lôžkami, obývacia 

miestnosť s rozkladacím lôžkom 
pre 2 osoby, kuchynským kútom, 
balkónom) • royal pre 5-7 osôb 
(apartmán na 2 podlažiach, v dolnej 
časti obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby, kuchynským 
kútom, v hornej časti jedna spálňa 
s 2 lôžkami a jedna spálňa s 3 lôžkami, 
kúpeľňa, balkón)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • večere formou výberu z menu 
• prílohy formou bufetových stolov

PRE DETI
ohrievač fl iaš • detská postieľka • 
vanička • detské stoličky v reštaurácii • 
detské kočíky a bicykle na zapožičanie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • cca 50 m od hotela 
• pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička/ 
izba) zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
v kľudnej časti Bibione • v blízkosti 
centra a hlavnej nákupnej zóny 
s obchodmi, reštauráciami 
a kaviarňami • golfový klub Lignano 
5 km • golfové ihrisko, zábavné parky 
a aquapark v Lignane cca 10 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rodinný kompletne zrekonštruovaný 
hotel • plne klimatizovaný • recepcia • 
výťah • reštaurácia • bar • odkladacia 
miestnosť pre bicykle • požičovňa 
bicyklov zdarma (podľa dostupnosti) 
• Wi-Fi • hotelové kryté parkovisko 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar • trezor • telefón • balkón 
alebo terasa • izby pre imobilných 
na vyžiadanie

TYPY IZIEB 
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 – 2 prísteliek (rozkladacie lôžko 
alebo poschodová posteľ)
 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere – výber z 3-chodového menu 
so šalátovým bufetom 

PRE DETI
ihrisko • detská postieľka 
(na vyžiadanie)

PLÁŽ
hotelová piesočnatá pláž 50 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1slnečník a 2 ležadlá /izba) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA 

55 eur

CENA OD

na osobu
54 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
90 hodnotiacich 4,5

DO 3 R.
ZDARMA

DO 5 R.
ZDARMA

OLIMPIA    + MONTREAL    +
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

62 eur

CENA OD

za apartmán

050

TripAdvisor
7 hodnotiacich4,5

NOVINKA NOVINKA

POLOHA
v pokojnejšej časti Pineda • obklopená 
hustou stredomorskou zeleňou • 
centrum Bibione dostupné 15 min. 
prechádzkou • reštaurácie, kaviarne 
a obchodíky v blízkosti rezidencie • 
18 jamkové golfové ihrisko Golf Club 
a aquapark Aquasplash Lignano 13 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
elegantná novopostavená 
apartmánová rezidencia • plne 
klimatizovaná • výťah • vonkajší 
bazén • Wi-Fi v spoločenských 
priestoroch za poplatok • upravená 
záhrada • terasa na slnenie 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
(podľa dostupnosti) • práčovňa za 
poplatok • parkovisko a garáž za 
poplatok (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
moderne zariadené apartmány • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • trezor • telefón 
• kompletne vybavený kuchynský kút • 
apartmány na poschodí majú balkón • 
apartmány na prízemí sú s terasou 

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-5 osôb: spálňa 
s manželským lôžkom a jedným 
samostatným lôžkom • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby • trilo pre 4-6 osôb: 
1 spálňa s manželským lôžkom, 
1 spálňa s dvomi oddelenými lôžkami 
alebo poschodová posteľ • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby 

STRAVOVANIE
individuálne 

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka 
za poplatok 2 EUR/noc 

PLÁŽ
dlhú piesočnatú pláž delí od rezidencie 
80 m zelený park • plážový servis 
zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 stolička /apartmán) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

BIBIONE - JADRAN  |  TALIANSKO

051

POLOHA 
v hlavnej časti Spiagga • len 50 m od 
centra s reštauráciami, kaviarňami 
a obchodíkmi • 150 m od kúpeľov • 
18 jamkové golfové ihrisko, zábavné 
parky a aquapark v Lignane 13 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
apartmánová rezidencia po čiastočnej 
rekonštrukcii • plne klimatizovaná 
• výťah • vonkajší bazén • Wi-Fi 
v spoločenských priestoroch za 
poplatok • upravená záhrada • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma (podľa dostupnosti) • 
zapožičanie bicyklov v miestnej 
agentúre za poplatok • zastrešené 
parkovisko (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
moderne zariadené apartmány • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • kompletne 
vybavený kuchynský kút • terasa alebo 
balkón

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-5 osôb: spálňa 
s manželským lôžkom a jedným 
samostatným lôžkom • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby • trilo pre 4-6 osôb: 

1 spálňa s manželským lôžkom, 
1 spálňa s poschodovou posteľou • 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby 

STRAVOVANIE
individuálne 

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka za 
poplatok 2 EUR/noc 

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž 100 m od 
apartmánov • plážový servis zdarma 
(1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička /
apartmán) • ponuka vodných športov 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

48 eur

CENA OD

za apartmán

TripAdvisor
53 hodnotiacich 3,5

REZIDENCIA ACAPULCO    +REZIDENCIA AL PARCO    

59



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TALIANSKO  |  JADRAN - CAORLE

TripAdvisor
75 hodnotiacich4,5

053052

POLOHA
v pokojnej rezidenčnej časti Caorle 
• historické centrum Caorle 400 m 
• v blízkosti veľký supermarket 
a obchodíky, reštaurácie a kaviarne 
• aquapark „Aquafollie“ 300 m 
a lunapark • golfový klub Prà delle 
Torri 9 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
nová apartmánová rezidencia • 
recepcia • výťah • Wi-Fi za poplatok 
• vonkajší bazén (25x12 m) od 13.05.-
23.09. • záhrada • slnečná terasa • 
za poplatok (v blízkosti): tenisové 
kurty, minigolf, požičovňa bicyklov 
• animácie pri bazéne • 1 zastrešené 
parkovacie miesto/apartmán zdarma

UBYTOVANIE
moderne zariadené apartmány • plne 
vybavený kuchynský kút (sporák, 
chladnička, mikrovlnná rúra) • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • práčka • trezor • SAT TV • 
balkón alebo terasa

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-5 osôb (cca 50 m2): spálňa 
s manželským lôžkom a jedným 
samostatným lôžkom • obývacia 
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka za poplatok 10 EUR/týždeň 
(na vyžiadanie)

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž Levante 
s pozvoľným vstupom a s vyhradenou 
súkromnou časťou 150 m • plážový 
servis zdarma (slnečník a 2 ležadlá/
apartmán) • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

POLOHA
v pokojnej rezidenčnej časti Caorle 
• historické centrum Caorle 400 m 
• v blízkosti veľký supermarket 
a obchodíky, reštaurácie a kaviarne 
• aquapark „Aquafollie“ 300 m 
a lunapark • golfový klub Prà delle 
Torri 9 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
nová apartmánová rezidencia • 
recepcia • výťah • Wi-Fi za poplatok 
• vonkajší bazén (25x12 m) od 13.05.-
23.09. • záhrada • slnečná terasa • 
za poplatok (v blízkosti): tenisové 
kurty, minigolf, požičovňa bicyklov • 
2x týždenne animácie pri bazéne • 
1 parkovacie miesto/apartmán zdarma

UBYTOVANIE
moderne zariadené apartmány • plne 
vybavený kuchynský kút (sporák, 
chladnička, mikrovlnná rúra) • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • práčka • trezor • SAT TV • 
balkón alebo terasa

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-5 osôb (cca 50 m2): spálňa 
s manželským lôžkom a jedným 
samostatným lôžkom, obývacia 
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka za poplatok 10 EUR/týždeň 
(na vyžiadanie)

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž Levante 
s pozvoľným vstupom a s vyhradenou 
súkromnou časťou 150 m • plážový 
servis zdarma (slnečník, 2 ležadlá/
apartmán) • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

57 eur

CENA OD

za apartmán
57 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
20 hodnotiacich 4,5

REZIDENCIA GRAND MADO     + REZIDENCIA ROBERTA    

60



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

50 eur

CENA OD

za apartmán
57 eur

CENA OD

za apartmán

CAORLE, LIDO ALTANEA - CAORLE - JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
58 hodnotiacich4,0

055054

POLOHA
v modernej rezidenčnej zóne • 
v blízkosti nákupnej zóny s množstvom 
obchodíkov, reštaurácií a kaviarní • 
historické centrum Caorle cca 15 min 
prechádzkou • v blízkosti veľký 
supermarket • lunapark a aquapark 
„Aquafollie“ 500 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vonkajší bazén 13.05.-09.09. • 
klimatizácia • slnečná terasa pri 
bazéne • v blízkosti tenisové kurty 
(za poplatok) • parkovisko

UBYTOVANIE
apartmány • plne vybavený kuchynský 
kút (sporák, chladnička, mikrovlnná 
rúra, kávovar) • klimatizácia • kúpeľňa 
s WC • práčka • SAT TV • balkón na 
1. poschodí, alebo terasa na prízemí 
v predzáhradke • 1 parkovacie miesto/
apartmán zdarma

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-4 osoby (cca 50 m2): spálňa 
s manželským lôžkom • obývacia 
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom 
pre 1 dosp. osobu alebo pre 2 deti

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka za poplatok 10 EUR/týždeň 
(na vyžiadanie) • bazén

PLÁŽ
upravená široká piesočnatá pláž 
300 m od rezortu • plážový servis 
zdarma (slnečník a 2 ležadlá/
apartmán) • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

POLOHA
v novšej a pokojnejšej časti mestečka 
Caorle v Lido Altanea • Caorle 
vzdialené 6 km dostupné miestnou 
dopravou, aquapark a lunapark • 
reštaurácie, pizzerie a supermarket asi 
300 m od komplexu • väčšie nákupné 
centrum cca 2 km v stredisku Porto 
Santa Margherita

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
v upravenej záhrade • veľký bazén 
(Wi-Fi v jeho okolí) • sprchy • veľká 
terasa na slnenie so slnečníkmi 
a ležadlami zdarma • bar • reštaurácia 
• minimarket • kaderníctvo • golfové 
ihrisko vzdialené 800 m • tenisové 
kurty asi 1,5 km

UBYTOVANIE
apartmány v rezidenciách s výťahom 
v časti Lecci • klimatizácia • SAT TV • 
trezor • vybavený kuchynský
kút s kávovarom • kúpeľňa • sušič
vlasov • balkón alebo terasa •
nie sú vybavené posteľnou bielizňou, 
uterákmi a čistiacimi prostriedkami 
• k dispozícii v rámci uzatvoreného 
areálu zdarma jedno parkovacie 
miesto na jeden apartmán

TYPY APARTMÁNOV
bilo pre 3-5 osôb (2-lôžková spálňa 
s prístelkou, v obývacej miestnosti 
rozťahovací gauč pre 2 osoby)
trilo pre 5-7 osôb (navyše 2-lôžková 
spálňa)

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • ihrisko s preliezačkami • 
miniklub (4 - 14 rokov) • animácie • 
postieľka (za poplatok 3 EUR/noc, 
platba na mieste)

PLÁŽ
užšia, piesočnatá pláž • vzdialená 
asi 600 m • premáva na ňu zdarma 
mini vláčik • plážový servis za 
poplatok • široká ponuka vodných 
športov za poplatok (windsurfi ng, 
potápanie, vodné bicykle)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

TripAdvisor
37 hodnotiacich 3,5

GIARDINI DI ALTEA    VILLAGGIO DEI FIORI    

61



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TALIANSKO  |  JADRAN - CAORLE

TripAdvisor
67 hodnotiacich3,0

057056

POLOHA
priamo na pláži • v západnej časti 
Caorle • v blízkosti tenisové kurty, 
minigolfové ihrisko a nová turistická 
marina • historické centrum Caorle 
len 15 minút chôdze - cca 1,5 km • 
množstvo obchodov, reštaurácií, barov 
a pravá talianska zmrzlina • aquapark 
a lunapark cca 3 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi 
v hale (zdarma) • bar s posedením na 
terase • panoramatická reštaurácia • 
klimatizované spoločenské miestnosti 
• parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
klimatizácia • SAT TV • telefón • 
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • balkón • 
izby s bočným výhľadom na more

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • možnosť doobjednať plnú 
penziu

PRE DETI
miniklub • ihrisko • menu • postieľka 
(zdarma)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis (1 slnečník, 
1 ležadlo a 1 plážová stolička/izba) 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

POLOHA
v blízkosti historického centra Caorle, 
ktoré je dostupné pešou prechádzkou 
• zóna s obchodmi, reštauráciami, 
kaviarňami v tesnej blízkosti hotela 
• golfový klub 7 km • aquapark 
Aquafollie a lunapark 600 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel 
v r. 2017 • plne klimatizovaný • 
recepcia • výťah • reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • bar • Wi-Fi 
zdarma • terasa na slnenie s vírivkou, 
ležadlami a slnečníkmi zdarma (podľa 
dostupnosti) • prenájom bicyklov 
zdarma (podľa dostupnosti) • 
parkovisko 400 m od hotela zdarma 
(podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar • trezor • telefón • balkón

TYPY IZIEB 
jednolôžková izba • dvojlôžková izba 
comfort s možnosťou 1 prístelky • 
dvojlôžková izba s možnosťou 

2 prísteliek • dvojlôžková izba 
superior s možnosťou 1-2 prísteliek • 
izby Superior a Comfort sú s výhľadom 
na more
 
STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou výberu z 3-chodového 
menu so šalátovým bufetom

PRE DETI
detská postieľka (na vyžiadanie)

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž je oddelená 
od hotela len pešou promenádou • 
plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba) • široká ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★S 

PLÁŽ      
PRE DETI   
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

59 eur

CENA OD

na osobu
62 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
127 hodnotiacich 4,0

EDERA   STELLAMARE    +

DO 4 R.
ZDARMA

DO 4 R.
ZDARMA

NOVINKA
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LIDO DI JESOLO - JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
176 hodnotiacich4,5

059058

POLOHA
vo východnej časti Lido di Jesola 
• námestie Piazza Milano 700 m • 
hlavná nákupná zóna s obchodmi, 
reštauráciami a kaviarňami v blízkosti 
hotela • Aqualandia 7 km • golfové 
ihrisko 9 km • zábavný park Jesolandia 
5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • 
klimatizácia • slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi za poplatok • 
bazén • Wi-Fi za poplatok • prenájom 
bicyklov za poplatok • kurzy varenia 
• animácie • parkovisko a garáž za 
poplatok 5 EUR/deň

UBYTOVANIE
individuálne nastaviteľná klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • LCD SAT 
TV • minibar • trezor • telefón • balkón
 
TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby a izby superior 
s možnosťou 1-2 prísteliek • izby 
superior sú s bočným výhľadom 
na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet

PRE DETI
bazén • postieľka za poplatok • 
miniklub pre deti 3-10 rokov (mimo 
soboty)

PLÁŽ
hotel od piesočnatej pláže oddeľuje 
len pešia promenáda • plážový servis 
zdarma (slnečník a 2 ležadlá/izba)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

POLOHA
v centrálnej časti Lido di Jesola • 
300 m od pobrežnej promenády 
Via Bafi le s obchodmi, reštauráciami 
a kaviarňami • aquapark Aqualandia 
1,5 km • golfový klub Jesolo 4 km • 
zábavný park Jesolandia 1,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný kompletne zrekonštruovaný 
hotel • klimatizácia • recepcia • výťah 
• reštaurácia • bar s terasou • na 
streche hotela bazén so slnečnou 
terasou a panoramatickým výhľadom 
• ležadlá a slnečníky zdarma (podľa 
dostupnosti) • wellness za poplatok: 
jacuzzi, hydromasáž, bio sauna, parná 
sauna • Wi-Fi za poplatok • požičovňa 
bicyklov za poplatok • parkovanie 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi za poplatok • 
trezor za poplatok • telefón • balkón 

TYPY IZIEB 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 – 2 
prísteliek (poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou výberu z 3-chodového 
menu so šalátovým bufetom • 
možnosť doplatenia plnej penzie 

PRE DETI
detská postieľka zdarma 
(na vyžiadanie) • detský bazén

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora 120 m od hotela • 
plážový servis zdarma (1 slnečník, 
1 ležadlo a 1 stolička/izba) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

86 eur

CENA OD

na osobu
50 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
183 hodnotiacich 4,0

DO 3 R.
ZDARMA

BAIA DEL MAR SUITE HOTEL     + COLOMBO    
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TALIANSKO  |  JADRAN – LIDO DI JESOLO

TripAdvisor
183 hodnotiacich4,5

061060

POLOHA
v prvej rade hotelov pri pláži • v centre 
strediska Lido di Jesolo s množstvom 
obchodov, reštaurácií a barov • 
18-jamkové golfové ihrisko 4 km • 
Aqualandia 2 km • zábavný park 
Jesolandia 2,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • priestranná 
reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • Wi-Fi v celom 
hoteli (zdarma) • výťah • bazén so 
slnečníkmi a ležadlami • terasa na 
slnenie • fi tnes • požičovňa bicyklov 
zdarma • parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
vlasov • klimatizácia (individuálna) • 
telefón • SAT TV • trezor • minibar • 
balkón s bočným výhľadom na more

TYPY IZIEB
Adriatica (priestrannejšie izby, dve 
lôžka, možnosť 1 prístelky (gauč) alebo 
2 prísteliek (poschodová posteľ) 
• Stella Maris (dve lôžka)
• jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu •
4-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet

PRE DETI
bazén so šmykľavkou • miniklub 
v časoch: 10:30 – 14:00 h a 18:00 – 
21:00 h • animácie • menu • postieľka 
(zdarma) • cyklosedačky • stoličky
v jedálni • možnosti návštev 
Aqualandie a Jesolandie

PLÁŽ
priamo pri hoteli • dlhá piesočnatá 
pláž • pozvoľný vstup do mora • 
vyhradená súkromná časť • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/
izba) • široká ponuka vodných športov 
za poplatok (windsurfi ng, potápanie, 
vodné bicykle)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

POLOHA
v centrálnej časti Lido di Jesola, pri 
Piazza Mazzini • hlavná nákupná zóna 
s obchodmi, reštauráciami, kaviarňami 
v tesnej blízkosti hotela • Aqualandia 
1,3 km • golfový klub 3 km • zábavný 
park Jesolandia 3 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný • recepcia • 
2 výťahy • reštaurácia • bary • 
odkladacia miestnosť pre batožinu 
• vonkajší bazén situovaný na I. 
poschodí • Wi -Fi zdarma • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma (podľa dostupnosti) • 
hotelové parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • Wi -Fi zdarma • 
minibar • trezor • telefón

TYPY IZIEB
izby v minimalistickom štýle • 
dvojlôžková izba comfort (22 m2) 
s možnosťou 1 prístelky, s francúzskym 
balkónom alebo oknom • dvojlôžková 
izba deluxe (22 m2) s možnosťou 

1 prístelky, s balkónom • junior 
suita (22-32 m2) - jedna miestnosť 
s manželskou posteľou a rozkladacím 
gaučom pre 2 deti do 12 rokov alebo 
1 dospelého, navyše menší kuchynský 
kútik • superior suita (35-41 m2) 
riešená formou galérie – v hornej časti 
manželská posteľ, v spodnej časti 
obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 deti do 12 rokov alebo 
1 dospelého a prístelkou pre dieťa 
do 12 rokov, menší kuchynský kútik, 
priestranný balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka za 
poplatok 14 EUR/noc

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž 50 m od hotela 
• plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba) • ponuka vodných 
športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

72 eur

CENA OD

na osobu
65 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
346 hodnotiacich 4,5

RIVAMARE     + EDEN    

DO 4 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

64
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hotel
Šarm

TripAdvisor
204 hodnotiacich 4,5

LUXOR & CAIRO     +

LIDO DI JESOLO – JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
155 hodnotiacich4,5

063062

POLOHA
v západnej časti Lido di Jesolo • 
len 50 m od hlavnej ulice Via Bafi le 
• 150m od námestia Piazza Mazzini 
s množstvom obchodíkov, reštaurácií
a kaviarní • Aqualandia 1,5 km • 
golfové ihrisko 3 km • zábavný park 
Jesolandia 2,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar s terasou • 
záhrada • výťah • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • požičovňa 
bicyklov zdarma • hotelové parkovisko 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi • trezor • 
telefón
 
TYPY IZIEB
štandardné jednolôžkové izby • 
štandardné dvojlôžkové izby • izby 
superior s možnosťou 1 – 2 prísteliek 
(rozťahovacie lôžko) 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou bufetu • 4-chodové 
menu

PRE DETI
postieľka (za poplatok 10 EUR/noc) • 
bazén

PLÁŽ
upravená široká piesočnatá pláž 
priamo pred hotelom • pláž od hotela 
oddeluje pešia promenáda • plážový 
servis zdarma (slnečník, 2 ležadlá/
izba)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

POLOHA
v západnej časti strediska Lido di 
Jesolo • len 50 m od hlavnej zóny 
s obchodmi, reštauráciami a barmi • 
aquapark „Aqualandia 1,5 km • golfový 
klub Jesolo 3 km • zábavný park 
Jesolandia 5 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dva vzájomne prepojené hotely Luxor 
a Cairo • klimatizácia • recepcia • 
výťah • reštaurácia • bar s terasou 
s výhľadom na more • fi tnes zdarma • 
Wi-Fi zdarma • wellness za poplatok: 
bio sauna, jacuzzi, parná sauna, 
masáže • požičovňa bicyklov za 
poplatok • fi tnes • bazén s morskou 
vodou • terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma (podľa 
dostupnosti) • parkovanie za poplatok 
10 EUR/deň (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
trezor • minibar • telefón • balkón 

TYPY IZIEB 
dvojlôžkové izby štandard a classic 
s možnosťou 1 prístelky (rozkladacie 
lôžko) • dvojlôžkové izby Charme 

• dvojlôžkové izby s 2 prístelkami 
(rozkladacia pohovka alebo 
poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou výberu zo 4-chodového 
menu • predjedlá, šaláty a dezerty 
formou bufetu • možnosť doplatenia 
plnej penzie 

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 20 EUR/
deň (na vyžiadanie) • detský bazén • 
ihrisko na pláži • mini klub na pláži • 
detský kútik 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora priamo pred 
hotelom • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

72 eur

CENA OD

na osobu
89 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

DO 4 R.
ZDARMA

EXCELSIOR     +
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TALIANSKO  |  JADRAN - LIDO DI JESOLO

TripAdvisor
136 hodnotiacich4,0

065064

POLOHA
v druhej línii od pláže • v blízkosti 
centra Lido di Jesola • zóna 
s obchodmi, reštauráciami 
a kaviarňami v pešej dostupnosti od 
hotela • aquapark Aqualandia 500 m • 
diskotéka Il Mureto 1 km • golfový klub 
Jesolo 2 km • zábavný park Jesolandia 
3,5 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel 
• klimatizácia • recepcia • výťah • 
reštaurácia • bar s terasou a výhľadom 
na námestie Piazza Marina  Wi-Fi 
zdarma • požičovňa bicyklov zdarma 
• parkovanie zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
trezor • telefón • balkón 

TYPY IZIEB 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 – 2 
prísteliek

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou výberu zo 4-chodového 
menu so šalátovým bufetom

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 10 EUR/
deň (na vyžiadanie)

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora 100 m od hotela 
• plážový servis zdarma (1 slnečník, 
1 ležadlo a 1 stolička/izba) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI   
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
priamo v centre • pri hlavnej 
promenáde plnej obchodov, barov, 
reštaurácií • zábavný park Aqualandia 
je vzdialený 2 km • golfový klub Jesolo 
2 km • zábavný park Jesolandia 3,5 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dve tesne susediace a prepojené 
hotelové časti • jedna má názov 
La Fenice a druhá Siesta • spoločná 
vstupná hala s recepciou • veľká 
spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi 
v hale (zdarma) • klimatizovaná 
reštaurácia • bar • pizzeria • biliard 
(za poplatok) • všetky spoločenské 
priestory sú klimatizované • výťah • 
na streche hotela bazén so slnečnou 
terasou • druhý bazén so slnečnou 
terasou (slnečníky a lehátka pri oboch 
bazénoch je zdarma) a detským 
ihriskom v záhrade hotela • parkovisko 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • SAT TV • 
klimatizácia • telefón • trezor • balkón 
• väčšina izieb má čiastočnú bočnú 
orientáciu na more

TYPY IZIEB 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • možnosť 
doobjednať obedy za poplatok

PRE DETI
ihrisko • miniklub na pláži (pondelok, 
streda, piatok v čase 20:30-22:00 h) • 
detské menu • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • 100 m od hotela • 
plážový servis je zdarma (1 slnečník
a 2 ležadlá/izba) • široká ponuka 
vodných športov za poplatok 
(windsurfi ng, potápanie, vodné 
bicykle)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

57 eur

CENA OD

na osobu
51 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
109 hodnotiacich 3,0

MARGHERITA   LA FENICE & SIESTA   

DO 3 R.
ZDARMA

DO 7 R.
ZDARMA
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58 eur

CENA OD

na osobu
57 eur

CENA OD

na osobu

LIDO DI NAZIONI, MILANO MARRITTIMA – JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
343 hodnotiacich4,5

067066

POLOHA
v pokojnom prostredí Lido di Nazioni 
• obkolesený píniovým lesíkom • 
obchody, reštaurácie a kaviarne sa 
nachádzajú 500 m od komplexu • 
mestečko Comacchio cca 9 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • internet 
(zdarma) • reštaurácia a pizzeria • bar 
• à la carte reštaurácia • wellness
(za poplatok) • amfi teáter • 
bazén s vírivkou, barom, terasou 
s plážovým servisom zdarma • Wi -Fi 
v spoločenských priestoroch zdarma 
• tenisové kurty • stolný tenis • 
požičovňa bicyklov (za poplatok) • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby • klimatizácia • 
kuchynský kút (základné vybavenie, 
sporák, mikrovlnná rúra, chladnička) 
• SAT TV • telefón • internetové 
pripojenie (zdarma) • kúpeľňa 
so sprchou/WC • sušič vlasov • 
bezbariérové

TYPY APARTMÁNOV
apartmány bilo pre max. 4 osoby 
v poschodových rezidenciách • 
adriatico (36 m2 s balkónom, 18 m2 sú 

situované na poschodí, majú navyše 
2-lôžkovú spálňu) • adriatico superior 
(38 m2 s terasou, sú situované na 
prízemí, majú predzáhradku a navyše 
2-lôžkovú spálňu s prístelkou pre 
dieťa) • Apartmány Trilo pre max.
6 osôb v samostatných villete 
• adriatico de luxe (60 m2, 
dvojpodlažné, 2 dvojlôžkové spálne, 
balkón alebo terasa s grilom)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
detský bazén • postieľka (za poplatok 
3 EUR/deň) • stoličky • miniklub • 
animácie

PLÁŽ
cca 300 m od komplexu • súkromná 
piesočnatá pláž Oasi cca 700 m 
• dostupná kyvadlovou dopravou 
(zdarma) • 1 slnečník a 1 ležadlo/apt. 
zdarma • ostatné plážové ležadlá za 
poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v najzelenšej časti strediska Milano 
Marittima • pri píniovom lese • 
v blízkosti centra s možnosťami 
nákupov, barov a reštaurácií • zábavný 
park Mirabilandia 10 km • Italia in 
Miniatura 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • veľká a pohodlná 
klimatizovaná reštaurácia • bar 
s terasou s výhľadom na more • Wi-Fi 
(zdarma) • spoločenská miestnosť 
s TV • výťah • požičovňa bicyklov 
(zdarma) • záhrada • parkovisko 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
vlasov • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• trezor • minibar • Wi-Fi (zdarma) • 
balkón s bočným výhľadom na more

TYPY IZIEB
moderné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
ihrisko • menu • postieľka (zdarma) 
• stoličky • vaničky • miniklub 
a animácie na pláži

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pozvoľný 
vstup do mora • plážový klub Bagno 
Dario • fi tnes • sprcha • veľké ihrisko • 
animácie • možnosť športového vyžitia 
• plážový klub Holiday Village 100 m 
od hotela • 2 bazény • vstup 8 EUR/
izba/deň

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

LIGHT ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
217 hodnotiacich 4,5

DO 7 R.
ZDARMA

DO 6 R.
ZDARMA

REZIDENCIA AIRONE BIANCO    LONDRA    

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia 
• raňajky formou bufetu • 4-chodové obedy 
a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • počas obedov a večerí 0,5 l vody a 0,25 l 
miestneho vína • tematické večere

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia 
• raňajky formou bufetu • 3-chodové obedy 
a večere formou výberu z menu • počas obedov 
a večerí 0,25 l vína alebo 0,5 l vody alebo 
1 nealkoholický nápoj

LIGHT ALL INCLUSIVE
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TripAdvisor
242 hodnotiacich3,0

069

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
formou bufetu • obedy a večere formou výberu 
z menu • predjedlá a šaláty formou bufetu • 
k obedu a večeri miestne čapované nápoje 
(nealko, víno, voda) • 1x vstup do jacuzzi /deň/
izba

68 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
171 hodnotiacich 4,0

HOTEL EL CID CAMPEADOR    +

TALIANSKO  |  JADRAN - CERVIA, RIMINI - TORRE PEDRERA

POLOHA
hotel s vynikajúcou polohou priamo 
na promenáde Torre Pedrera • severne 
od mesta Rimini • centrum Rimini 
vzdialené 10 km • tématický park 
Italia in Miniatura 3 km • zábavný 
park Fiabilandia 12 km • delfi nárium 
Oltremare a aquapark Aquafan 21 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
príjemný plážový hotel skladajúci sa 
z dvoch vedľa seba stojacich budov 
• klimatizácia • recepcia • výťah • 
reštaurácia • bar s vonkajšou terasou 
na posedenie • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • vonkajší bazén 
pri rezidencii Calderone (150 m od 
hotela) • slnečná terasa s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma (podľa 
dostupnosti) • miestnosť na odloženie 
bicyklov so servisom • požičovňa 
bicyklov (podľa dostupnosti) 
• parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar za poplatok • trezor • telefón 
• balkón • izby s bočným a priamym 
výhľadom na more za doplatok 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek (rozkladacie lôžko alebo 
poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
detská postieľka zdarma (na 
vyžiadanie) • ihrisko • detská stolička 
v reštaurácii • animácie v hoteli a na 
pláži 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom oddelená od hotela len 
miestnou komunikáciou • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá /
izba) • široká ponuka aktivít na pláži 
za poplatok (cvičenie, animácie, joga, 
jacuzzi)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

068

POLOHA
v prvej rade hotelov • v malom 
prímorskom stredisku Cervia •
v blízkosti hotela termálne kúpele • 
najväčší zábavný park v Taliansku - 
Mirabilandia cca 15 km od strediska • 
delfi nárium a aquapark v Riccione 
40 km • Italia in Miniatura 25 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma • 
spoločenská miestnosť s TV • bar • 
reštaurácia s posedením na terase 
• internetové pripojenie (zdarma) • 
spoločenské priestory sú klimatizované 
• šport: plážové volejbalové ihrisko 
• basketbal • boccia • požičovňa 
bicyklov (zdarma) • za poplatok 
minigolf a biliard • parkovisko zdarma 
(podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV 
• ventilátor • telefón • balkón 
s výhľadom na okolie alebo bočnou 
orientáciou na more

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
miniklub na pláži (4 - 12 rokov, 
01.06. - 31.08.) • ihrisko • menu • 
postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • vhodná pre deti 
i neplavcov • od hotela oddelená 
pobrežnou komunikáciou • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/
izba) • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
formou bufetu • 3-chodové obedy a večere 
s možnosťou výberu z menu • šalátový bufet • 
bufet s koláčikmi • počas jedál nápoje zdarma 
(stolová voda, víno, pivo, nealko)

58 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE

LUNGOMARE   
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SAN GIULIANO MARE, TORRE PEDRERA - RIMINI - JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
41 hodnotiacich4,0

071070

POLOHA
v prvom rade od mora • v blízkosti 
obchodov, reštaurácií a kaviarní • na 
plážovej promenáde v časti Torre 
Pedrera • severne od mesta Rimini 
• centrum Rimini vzdialené 10 km 
• tématický park Italia in Miniatura 
3 km • zábavný park Fiabilandia 12 km 
• delfi nárium Oltremare a aquapark 
Aquafan 21 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný, elegantný hotel • 
klimatizácia • recepcia • výťah • 
reštaurácia s výhľadom na more 
• bar s vonkajšou terasou na 
posedenie • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma • vonkajší bazén (18 x 9 m) 
pri rezidencii Calderone (200 m od 
hotela) • slnečná terasa s ležadlami 
a slnečníkmi pri bazéne zdarma (podľa 
dostupnosti) • priestor na odloženie 
bicyklov • parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar za poplatok (na vyžiadanie) • 
trezor • telefón • balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek (rozkladacie lôžko alebo 
poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu 
• večere – výber z menu • k večeri 
miestne čapované nápoje (nealko, 
víno, voda) • možnosť doplatenia 
light all inclusive 

PRE DETI
detská postieľka zdarma 
(na vyžiadanie) 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom oddelená od hotela len 
miestnou komunikáciou • plážový 
servis za poplatok 17 EUR/deň/izba 
(1 slnečník a 2 ležadlá /izba) • široká 
ponuka aktivít na pláži za poplatok 
(animácie, cvičenie, joga, jacuzzi)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI   
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v kľudnej časti San Giuliano Mare • 
neďaleko nádherne vybudovaného 
prístavu pre jachty • historické 
centrum Rimini 2 km • park Italia 
in Miniatura 6 km • zábavný park 
Fiabilandia 7 km • aquapark Aquafan 
14 km • delfi nárium Oltremare 14 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • výťah • 
reštaurácia • bar • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie za poplatok • vonkajší 
bazén • slnečná terasa s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma (podľa 
dostupnosti) • jacuzzi za poplatok 
• fi tnes • záhrada s posedením 
• parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti) • parkovacie miesta 
za poplatok 5 EUR/deň (možnosť 
rezervácie vopred)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • TV • minibar • telefón • trezor 
• balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek (rozťahovacie lôžko alebo 
poschodová posteľ) 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu 
• večere – výber z menu • možnosť 
doplatenia plnej penzie

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 12 EUR/
noc (na vyžiadanie) 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom 100 m od hotela • plážový 
servis za poplatok • plážové bary 
a reštaurácie za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
formou bufetu • obedy a večere formou výberu 
z menu • predjedlá a šaláty formou bufetu • 
k obedu a večeri miestne čapované nápoje 
(nealko, víno, voda)

47 eur

CENA OD

na osobu
43 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
236 hodnotiacich 4,5

DO 5 R.
ZDARMA

HOTEL DOGE   HOTEL RICCHI    +
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POLOHA
v pokojnej časti strediska Miramare 
di Rimini • zóna s obchodmi, 
reštauráciami a kaviarňami dostupná 
pešou prechádzkou • delfi nárium 
Oltremare 6 km • aquapark Aquafan 
6 km • historické centrum mesta 
Rimini 6 km • zábavný park Fiabilandia 
1 km • park Italia in Miniatura 14 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • výťah 
• reštaurácia • bar • požičovňa 
bicyklov • vonkajší vyhrievaný bazén 
s morskou vodou • Wi -Fi zdarma 
• terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma (podľa 
dostupnosti) • požičovňa bicyklov • 
garáž za poplatok 10 EUR/deň (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchovým 
kútom a WC • sušič vlasov • LCD SAT 
TV • Wi -Fi zdarma • minibar • trezor • 
telefón • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (13–17 m2) 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek (formou 

poschodovej postele) • izby s bočným 
a priamym výhľadom na more za 
doplatok

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky formou bufetu 
• obedy a večere formou výberu 
z 3-chodového menu • k obedu 
a večeri víno a voda v neobmedzenom 
množstve

PRE DETI
detská postieľka (na vyžiadanie) • 
bazén • detské menu • herňa

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž oddelená od 
hotela len pešou promenádou • 
plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá /izba od 4. radu) • ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

DO 4 R.
ZDARMA

ASCOT     +

TALIANSKO  |  JADRAN - RIMINI - RIVAZZURRA, MIRAMARE DI RIMINI

TripAdvisor
313 hodnotiacich4,5

073072

POLOHA
v obľúbenom letovisku Rimini – časti 
Rivazzurra, označovaná ako živá, 
zábavná, pulzujúca zóna • obchody, 
reštaurácie a kaviarne v blízkom okolí 
hotela • historické centrum Rimini 
6 km • park Italia in Miniatura 11 km 
• zábavný park Fiabilandia 900 m • 
aquapark Aquafan 10 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dva nedávno rekonštruované 
susediace hotely • recepcia • výťah • 
reštaurácia • americký bar s vonkajšou 
terasou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • vonkajší bazén • slnečná 
terasa s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
(podľa dostupnosti) • požičovňa 
bicyklov zdarma • animácie • 
tématické, hudobno -tanečné večery 
• parkovanie pri hoteli zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • telefón • trezor 
• Wi-Fi • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky formou bufetu 
• obedy a večere – výber z menu so 
šalátovým bufetom • nápoj k obedu 
a večeri (0,5l vody alebo 0,25l víno 
alebo nealko nápoj)
 
PRE DETI
detská postieľka za poplatok 15 
EUR/noc (na vyžiadanie) • stolička 
v reštaurácii • detské menu • mini 
klub pri bazéne po obede a večeri • 
mini diskotéka • vodné hry v bazéne 
• ihrisko • zábavné aktivity pre deti • 
bicykle s detskou sedačkou

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom 200 m od hotela • plážový 
servis za poplatok • plážové bary 
a reštaurácie za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

58 eur

CENA OD

na osobu
79 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
298 hodnotiacich 4,5

HOTEL AIGLON/EIFFEL    +

DO 3 R.
ZDARMA
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RICCIONE, MISANO ADRIATICO - JADRAN  |  TALIANSKO

TripAdvisor
848 hodnotiacich4,5

075074

POLOHA
v centrálnej časti letoviska Riccione 
• zóna s obchodmi, reštauráciami, 
kaviarňami v tesnej blízkosti hotela • 
Via Ceccarini – preslávená pešia 
zóna so značkovými butikmi 1,5 km 
• delfi nárium Oltremare 4 km • 
aquapark Aquafan 4 km • aquarium 
Le Navi 8 km • park Italia in Miniatura 
16 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • výťah • 
reštaurácia • americký bar • záhrada 
so sedením • miestnosť na odkladanie 
batožiny • Wi-Fi (zdarma) • terasa na 
slnenie s ležadlami a slnečníky zdarma 
(podľa dostupnosti) •) požičovňa 
bicyklov • strážené kryté parkovisko 
za poplatok 10 EUR/deň (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchovým 
kútom a WC • sušič vlasov • SAT TV 
• Wi-Fi (zdarma) • minibar • trezor • 
telefón • balkón s výhľadom na more 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 – 2 
prísteliek (poschodová posteľ) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detská postieľka zdarma • miniklub • 
potreby pre batoľatá (prebaľovací 
pult, vanička, ohrievač fl iaš, kočík – 
na vyžiadanie) • spoločenské hry 

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž oddelená od 
hotela len pešou promenádou • 
plážový servis zdarma od 4. radu 
(1 slnečník a 2 ležadlá /izba)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA 

ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu 
• obedy a večere formou výberu z 3-chodového 
menu • k obedu a večeri miestne čapované 
nápoje v neobmedzenom množstve (nealko, 
víno, pivo, voda) • miestne nápoje v bare (nealko 
nápoje, voda, pivo, víno, espresso káva v čase 
10:00-12:00 h a 18:00-22:00 h • ovocie v čase 
17:30-18:30 h

87 eur

CENA OD

na osobu
83 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
540 hodnotiacich 4,0

DO 7 R.
ZDARMA

MARGARETH    +

ALL INCLUSIVE

POLOHA
v prvej rade hotelov pri pláži • centrum 
mesta Misano Adriatico cca 600 m 
• miestne trhy • Aquafan, ktorý sa 
nachádza v Riccione asi 8 km od hotela 
• Italia in Miniatura 22 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
klimatizovaná reštaurácia • bar 
• spoločenská miestnosť s TV • 
klimatizované spoločenské priestory 
• Wi-Fi v celom hoteli (zdarma) • 
výťahy • veľký bazén so slnečníkmi 
a ležadlami • veľká terasa na slnenie • 
záhrada • stolný tenis a boccia zdarma 
• za poplatok biliard a služby wellness 
centra (sauna, vírivka, masáže, turecké 
kúpele) • parkovisko za poplatok 
10 EUR/deň (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
• zrekonštruované pohodlné 
a svetlé izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • klimatizácia (individuálna) 
• telefón • SAT TV • trezor • Wi-Fi • 
minichladnička • aj bezbariérové izby

TYPY IZIEB
štandard podkrovná (priestranejšia so 
strešným oknom, dve lôžka, možnosť 
1-2 prísteliek) • štandard s balkónom 
(dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová posteľ), balkón 

STRAVOVANIE
all inclusive (28.05. – 09.09.)

PRE DETI
 bazén • ihrisko a mini klub v hoteli 
aj na pláži (01.06. – 10.09.) • menu • 
postieľka (zdarma)

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž priamo pri hoteli 
• oddelená len miestnou komunikáciou 
• pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/
izba) • boccia • stolný tenis

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • nápoje k jedlám (0,25 l 
vína, 0,5 l vody alebo 1 nealkoholický nápoj) • 4 fľ. 
vody na izbu/deň • nealko nápoje (voda, džúsy, 
káva v bare 00:00-24:00 h) • snack 11:00-19:00 h 
• služby začínajú obedom a končia raňajkami

PARKHOTEL KURSAAL    +

DO 7 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE
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POLOHA
blízko pulzujúceho centra mesta 
Cattolica s možnosťami nákupov, 
reštaurácií a barov • pokojné okolie 
• v blízkosti sa nachádza Aquarium 
di Cattolica • v okolitých strediskách 
vodné parky a zábavné parky

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný rodinný hotel • recepcia • 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
(zdarma) • výťah • reštaurácia • terasa 
• konferenčná miestnosť • stolný 
tenis • bazén • vírivka • relaxačná 
hydro kaskáda • vodné trysky • 
osušky k bazénu • biliard za poplatok 
• požičovňa bicyklov (zdarma) • 
parkovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
vlasov • klimatizácia • LCD SAT TV 
• telefón • trezor • mini chladnička • 
balkón

TYPY IZIEB
pohodlné a moderné dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť objednať si obedy 
za doplatok

PRE DETI
animácie • na pláži: mini klub • ihrisko 
• postieľka (za poplatok) • sedačky 
na bicykle • stoličky • ohrievače fl iaš • 
vaničky • vybavenie pre batoľatá (na 
vyžiadanie)

PLÁŽ
100 m od piesočnatej pláže • 
v blízkosti Altamarea Beach Village 
• bazén • vírivka • wellness centrum 
• ihrisko • miniklub • športové 
aktivity: minifutbal • plážový volejbal 
• basketbal • boccia • stolný tenis • 
fi tnes • plážový servis (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

DO 7 R.
ZDARMA

ACAPULCO    

TALIANSKO  |  JADRAN - CATTOLICA

077

52 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
271 hodnotiacich 4,5

POLOHA
v centrálnej časti letoviska Cattolica • 
hlavné námestie ako aj hlavná nákupná 
zóna s obchodmi, reštauráciami 
a kaviarňami dostupná pešou 
prechádzkou • aquapark „Aquafan“ 
8,5 km • delfi nárium Oltremare 8,5 km 
• akvárium Le Navi 200 m • zábavný 
park Fiabilandia 12 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rodinne vedený hotel • recepcia • 
výťah • reštaurácia • bar • zapožičanie 
bicyklov zdarma • miestnosť na 
odkladanie batožiny • trezor • Wi-Fi 
zdarma v spoločenských priestoroch 
• parkovisko pri hoteli zdarma (podľa 
dostupnosti) • strážené parkovisko 
300 m od hotela za poplatok 3 EUR/
deň 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • trezor zdarma • 
telefón • balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek (formou poschodovej 
postele) 

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
detská postieľka • ihrisko • detská 
stolička • detský kútik na hranie 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž 200 m od 
hotela • plážový servis za poplatok • 
ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI   
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA 

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky 
formou bufetu • obedy a večere – výberom 
z 3 menu • predjedlá a šaláty formou bufetu • 
k obedu a večeri miestne čapované nápoje (voda, 
víno a nealko) • tématická večera 1 x týždenne od 
16.6. • aperitív v záhrade 1x týždenne od 16.6. • 
zapožičanie bicyklov (podľa dostupnosti)

SAHIB   

DO 12 R.
ZDARMA

TripAdvisor
125 hodnotiacich4,0

076

53 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE NOVINKA
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PESARO – JADRAN  |  TALIANSKO

FAMILY HOTEL NAUTILUS     + 078

POLOHA
hotel s vynikajúcou polohou priamo na pláži • historické centrum 
mesta 800 m • obchody, reštaurácie, kaviarne v blízkosti hotela • 
Aquarium Le Navi 20 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný, moderný hotel pozostávajúci z dvoch 
častí • plne klimatizovaný • recepcia • 3 výťahy • reštaurácia • 
americký bar • Wi-Fi zdarma • vonkajší bazén • slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma (podľa dostupnosti) • záhrada • 
miestnosť na odloženie bicyklov so servisom • prenájom bicyklov 
zdarma/2 hod. (podľa dostupnosti) • zábavné programy pre 
všetky vekové skupiny 01.06.-15.09.• tématické a tanečné večery • 
strážené parkovisko (podľa dostupnosti) • garáž za poplatok

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi 
zdarma • minibar • trezor • telefón • balkón • izby s priamym 
výhľadom na more za doplatok 

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba superior (15-20 m2) s možnosťou 1-2 prísteliek 
(rozkladacie lôžko alebo poschodová posteľ) • rodinná izba 
(22 m2) - jedna miestnosť s manželskou posteľou s možnosťou 
2 prísteliek (rozťahovací gauč) 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • večere formou výberu z menu 
• šaláty a dezerty formou bufetu • možnosť doplatenia all inclusive 

PRE DETI
detská postieľka zdarma • záhrada s ihriskom • mini klub pre deti 
3-12 rokov a teen klub pre deti 12-17 rokov v termíne 01.06.-15.09 
• herňa • animácie • vyhradená časť bazéna pre deti • detská 
miestnosť pre deti do 2 rokov: vybavený kuchynský kútik 
s ohrievačom na fľaše, vysoká detská stolička, prebaľovacie pulty • 
detské menu

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom priamo pred 
hotelom • plážový servis zdarma od 4. radu (1 slnečník 
a 2 ležadlá /izba) • ponuka vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA 

ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu • obedy a večere formou výberu z menu • snack v čase 11:30-23:30 h • 
k obedu a večeri miestne čapované nápoje (nealko, víno, pivo, voda) • nealko nápoje a voda v čase 8:00-23:00 h • čaj 
a koláče v čase 16:30-17:30 h

62 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
255 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi

Priamo na pláži

Pozvoľný vstup 
do mora

Vynikajúci servis

Rodinné izby

Wi-Fi zdarma

 

 ZDARMA
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Florencia

Siena

Monteverdi

PisaTirrenia

Rím

Rio Marina Marina di Grosseto

Montecatini Val 
di Cecina

Toskánsko je región, ktorý sa nachádza v srdci Talianska a disponuje naozaj 
všetkým, čo na letnej dovolenke v Taliansku potrebujete. Nádherné pláže 
sú samozrejmosťou, niektoré sú obklopené aj píniovými hájikmi, takže 
ani slnečníky nebudú potrebné. Ak sa vám morská voda náhodou zunuje, 
Toskánsko ponúka riešenie – vyberiete si aquaparky, termálne kúpele alebo 
sa pozriete radšej na zasnežené vrchy hôr v blízkosti mesta Lucca? Máte 
chuť na umenie, prípadne by ste chceli vidieť najkrajšie talianske mesto? 
Nech sa páči, Florencia vás očakáva s otvorenou náručou. Považujete sa za 
gurmána a k vychutnávaniu krásnej architektúry potrebujete aj pohár naozaj 
dobrého vína? Vitajte v krajine vychýrenej svojím vínom, spomenieme 
len známe Chianti Classico. Veď už dávni Etruskovia nazývali Toskánsko 
„Enotria“, v preklade „zem vína“. Jedna legenda dokonca tvrdí, že tri staré 
toskánske mestá – Castellina, Radda a Taille, založili politickú stranu liga 
del Chianti. Víno je jedným z hlavných potravín toskánskej kuchyne. Okrem 
neho do „základnej štvorky“ patrí extra panenský olivový olej, chlieb a rôzne 
druhy mäsa. Takto vzniká množstvo delikates, s ktorými sa stretnete aj na 
rôznych festivaloch a slávnostiach organizovaných v Toskánsku. Vyberte sa 
do tohto nádherného kraja a vychutnajte si všetko, čo vám ponúka.

AGROTURISTIKA V TOSKÁNSKU
Prázdniny v Toskánsku bol vždy romantický sen tých, ktorí milujú 
cestovanie. Stovky nádherných kamenných domčekov, ktoré v minulosti 
obývali poľnohospodári, boli zrekonštruované s bazénom a maximálnym 
komfortom. Dnes sú vyhľadávaným miestom turistov z celého sveta 
objavujúcich krásu tejto krajiny. V absolútnej relaxácii, ďaleko od turistického 
ruchu. 

Ostrov Elba 
Tretí najväčší z talianskych ostrovov po Sicílii a Sardínii, patrí do 
Toskánského súostrovia, ktoré tvorí jeden z najväčších a najkrajších 
národných parkov v Európe. Nachádza sa len 10 km od pobrežia a prístavu 
Piombino, odkiaľ pravidelne premávajú trajekty. Môže sa pochváliť 
výnimočne čistou vodou a krásnymi rôznorodými plážami, od piesočnatých 
s nádherným bielym pieskom, cez štrkové až po kamenisté s útesmi, veľmi 
vhodnými na potápanie, zalesnenými centrálnymi časťami, ktoré sú vhodné 
na turistiku a cyklystiku. Hlavným mestom je Portoferraio, ktoré sa pýši 
pôsobivou starou štvrťou so schodovitými uličkami a starými kostolmi. 
Stále zelený ostrov, ktorý preslávil Napoleon, je bohatý na históriu, prírodu 
a malebné mestečká.  

Taliansko má veľmi dobre vybudovanú sieť železníc, ktoré sa tiahne pozdĺž 
celého pobrežia. Takmer všetky letoviská sú spojené miestnou železnicou, 
vedúcou tesne popri pobreží. Klientom, ktorí uprednostňujú pohodlie, 
zabezpečíme leteckú dopravu priamym letom z Viedne do Florencie.

TIPY NA VÝLETY
Elba – výlet na najväčší ostrov Toskánskeho súostrovia, ktorý preslávil 
legendárny vojvodca Napoleon Bonaparte. Aj Vás si ostrov získa 
mimoriadnou malebnosťou, krásou a atmosférou.
Pisa – návšteva námestia Piazza de Miracoli (pamiatka UNESCO) 
so svetoznámou Šikmou vežou, baptistériom a Dómom.
Siena – návšteva stredovekého Toskánskeho mesta s nádhernými gotickými 
pamiatkami. Prehliadka historického centra Palazzo Publico s 88 metrovou 
vežou, odkiaľ je nádherný výhľad na slávne námestie Piazza del Campo.
Florencia – návšteva hlavného mesta Toskánska – kolísky talianskeho 
humanizmu a renesancie.
Voltera – centrum etruskej civilizácie, preslávené ťažbou a spracovaním 
alabastru.
Lucca – rodisko G. Pucciniho (prehliadka Piazza San Michale, Dóm, Piazza 
Napoleone).

Zábavné parky a Aquaparky – z nich najznámejšie Acquavillage Follonica, 
Cavallino Matto – Donoratico a Aquavillage Cecina.

MALEBNÁ ČASŤ TALIANSKA, KDE SA PRELÍNA MINULOSŤ 
S PRÍTOMNOSŤOU, JE ZNÁMA VĎAKA UMENIU, HISTÓRII 
A CHARAKTERISTICKEJ PÔSOBIVEJ SCENÉRII. „TOSKÁNCI“ SA 
MÔŽU PRÁVOM PÝŠIŤ, ŽE MAJÚ SKORO VŠETKO NAJLEPŠIE – 
ARCHITEKTÚRU, UMELECKÉ ZBIERKY, NÁDHERNÚ KRAJINU 
PONORENÚ DO MIERNE RUŽOVÝCH TÓNOV A JEDINEČNÉ 
TALIANSKE ČERSTVÉ PRODUKTY.

TOSKÁNSKO

TALIANSKO  |  TOSKÁNSKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 23 26 29 29 26
VODA (°C) 20 22 24 24 22

DOPRAVA AUTOM
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RIO MARINA – OSTROV ELBA  |  TALIANSKO

ORTANO MARE VILLAGE     & RESIDENCE   079

POLOHA
v kľudnej lokalite • pri jednej z najkrajších zátok na ostrove Elba 
• obkolesený veľkou záhradou • mestečko Rio Marina 4 km • 
mestečko Portoferraio 18 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rezort pozostávajúci z hlavnej budovy, rezidenčnej časti a viliek • 
recepcia • výťah • 2 reštaurácie • bar • vstupná hala • požičovňa 
skútrov a bicyklov za poplatok • futbalové ihrisko • tenisové 
kurty • minimarket • 3 bazény • záhrada s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma • amfi teáter • Wi -Fi v spoločenských priestoroch zdarma • 
parkovanie pri hoteli zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
hotel: klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • LCD SAT TV • 
telefón • trezor • minibar
rezidencia: plne vybavený kuchynský kút • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • trezor

TYPY IZIEB
hotel: štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
(rozťahovacie lôžko) • dvojlôžkové izby Comfort s balkónom 
• rodinné izby pre 4-5 osôb – spálňa s manželským lôžkom, 
obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, možnosť 
prístelky, kuchynský kút, bez klimatizácie, balkón alebo terasa
rezidencia: bilo pre 3-4 osoby (cca 35 m2): spálňa s dvojlôžkom • 

obývacia miestnosť s gaučom pre 2 osoby • na prízemí s terasou
bilo pre 4-5 osôb (cca 38 m2): spálňa s manželským lôžkom 
• obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby • 
možnosť 1 prístelky • na poschodí s balkónom
 
STRAVOVANIE
izby v hoteli: all inclusive
apartmány: individuálne
 
PRE DETI
detská postieľka v hoteli zdarma, v apartmánoch za poplatok 
5 eur/deň (na vyžiadanie) • detský bazén • ihrisko • detské menu

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž s pozvoľným vstupom 200 m od 
hotela a 250 - 600 m od apartmánov • 1 slnečník a 2 ležadlá/izba 
zdarma na piesočnatej pláži (podľa dostupnosti) alebo 1 slnečník 
a 2 stoličky/izba zdarma na štrkovej pláži (podľa dostupnosti) • 
plážové uteráky za poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★/★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE  raňajky, obedy a večere formou bufetu • k večeri minerálna voda a čapované víno • čapované 
nápoje (nealko, džúsy, čaj, minerálna voda) v čase 10:00 – 24:00 h • ľahký snack v čase 11:00-12:00 a 16:30 – 17:30 h 

71 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
626 hodnotiacich4,0

Hotel ideálny 
pre rodiny

Pokojná lokalita

Priamo na pláži

Pri jednej 
z najkrajších zátok 

na ostrove

Slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma

Wi-Fi zdarma

Pre aktívnu 
dovolenku

DO 5 R.
ZDARMA
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hotel
BABY

NOVINKA

TALIANSKO  |  TOSKÁNSKO – TIRRENIA

TripAdvisor
451 hodnotiacich4,0

081080

POLOHA
v 14 ha parku obkolesenom píniovým 
lesom • 3 km od mesta San Vincenzo • 
80 km od Pisy

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • 3 reštaurácie • piano bar 
• 2 spoločenské miestnosti • herňa • 
3 bary • amfi teáter • lekár • bazár • 
bazén s ležadlami a slnečníkmi • fi tnes 
centrum • sauna • 2 ihriská na bocciu 
• stolný tenis • basketbalové ihrisko • 
2 volejbalové ihriská • 2 minifutbalové 
ihriská • kurzy tenisu • aqua gym 
• lukostreľba • kurzy džuda/karate 
• za poplatok 16 tenisových kurtov 
• požičovňa bicyklov • animácie 
s talianskym tímom (máj - september) 
• diskotéky • show v amfi teátri • 
nové wellness centrum (700 m2) 
za poplatok: fínska sauna • turecké 
kúpele • bazén s hydromasážami • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
v 2-podlažných blokoch • moderné 
izby • kúpeľňa • sušič vlasov • 

klimatizácia • ventilátor • SAT TV • 
telefón • mini chladnička • trezor • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
1-2 prísteliek, poschodová posteľ) • 
family suite = duplex (4 lôžka, dve 
2-lôžkové izby, spoločná kúpeľňa)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doobjednať obedy 
na mieste • víno, balená minerálna 
voda a ovocné džúsy z automatov 
k večeri

PRE DETI
bazén s toboganom • Valturland • 
chicco club & baby club (2 - 5 rokov) 
• kid a mini club (5 - 11 rokov) • 
tribe club (11 - 18 rokov) • menu 
• biberoneria • Ihrisko • herňa • 
postieľka (za poplatok 10 eur/deň) • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž cca 300 m 
od komplexu • oddeľuje ju píniový les 
• plážový volejbal • slnečníky a ležadlá 
zdarma • plážové osušky za depozit • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v nádhernom upravenom zelenom 
parku • centrum mesta Tirrenia 3 km 
• v blízkosti obchodíky, reštaurácie 
a kaviarne • 18-jamkové golfové ihrisko 
Cosmopolitan Tirrenia 3 km • šikmá 
veža v Pise cca 16 km • Livorno 7 km   

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • terasa na 
slnenie • výťah • Wi-Fi zdarma v celom 
hoteli • internetový kútik • klimatizácia 
• vonkajší bazén • bar pri bazéne • 
wellness centrum za poplatok (pre 
osoby od 16 rokov): menší vnútorný 
bazén, sauna, turecký kúpeľ, fi tnes, 
masáže, kozmetické procedúry • 
fi tnes • tenisové kurty za poplatok 
• konferenčná miestnosť • trezor • 
nestrážené parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
telefón • minibar za poplatok

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby superior (15-18 m2) • 
dvojlôžkové izby deluxe (18-22 m2, 
možnosť 1 prístelky formou 
rozkladacieho lôžka) •

junior suity (25-28 m2, jedna 
priestranná miestnosť s oddelenou 
spálňovou časťou s manželským 
lôžkom a obývacou časťou 
s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 
balkón)
 
STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu  

PRE DETI
postieľka zdarma • detský bazén • 
detské menu • detská stolička

PLÁŽ
300 m od súkromnej hotelovej 
piesočnatej pláže • plážový servis 
zdarma (slnečník, 2 ležadlá/izba) • 
plážový bar • plážové uteráky (za 
poplatok a depozit)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

72 eur

CENA OD

na osobu
71 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
188 hodnotiacich 3,5

CLUB VALTUR GARDEN    GREEN PARK RESORT    +

DO 12 R.
ZDARMA

DO 11 R.
ZDARMA
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MARINA DI GROSSETO – TOSKÁNSKO  |  TALIANSKO

TERME MARINE LEOPOLDO II    082

POLOHA
v pokojnom prostredí, obklopený voňavými borovicami • centrum 
mestečka Marina di Grosseto 400 m • mesto Grosseto 12 km 
• 18-jamkové golfové ihrisko v Punta Ala 20 km • Maremma 
Regional Park 13 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • výťah • reštaurácia • à la carte reštaurácia • snack bar 
• kaviareň • klimatizácia • wellness za poplatok pre osoby od 12 
r. (vyhrievaný vnútorný bazén s termálnou vodou, sauna, jacuzzi, 
parná sauna, masáže a kozmetické procedúry) • Wi-Fi zdarma 
v celom hoteli • tenisové kurty za poplatok (500 m od hotela) 
• fi tnes za poplatok • 2 vonkajšie bazény • záhrada s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • bar pri bazéne • hotelové parkovisko za 
poplatok 10 Eur/deň (podľa dostupnosti) • parkovanie zdarma 
v okolí hotela     

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi zdarma • minibar za poplatok  • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (pre dieťa do 12 rokov)  

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • večere – formou výberu zo 
4–chodového menu     
 

PRE DETI
detská postieľka na vyžiadanie 

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 100 m od hotela • plážový 
servis za poplatok • ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI   
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

76 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
693 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný 
pre páry 

Kľudná dovolenka 
bez animácií 

Pokojná lokalita

V blízkosti krásnej, 
piesočnatej pláže

Wellness s bazénom 
s termálnou vodou 

Golf v blízkosti

Wi-Fi zdarma
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hotel
Šarm

TALIANSKO  |  TOSKÁNSKO – MONTEVERDI DI MARITTIMO, MONTECATINI VAL DI CECINA

TripAdvisor
433 hodnotiacich3,5

084083

POLOHA
na vrchu kopcov Casino di Terra 
• v južnej časti provincie Pisa • 
hraničiacou s provinciou Livorno 
• v samom srdci Toskánska • 
v dostupnosti sú obchody, autobusová 
zástavka a železničná stanica • 
k dispozícii je kyvadlová doprava 
do okolitých miest (za poplatok) • 
historické mestečko Siena cca 70 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
tri budovy • recepcia s Wi-Fi (zdarma) 
• reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • terasa • spoločenská miestnosť 
s TV • klimatizácia • úschovňa 
bicyklov • v záhrade bazén s barom 
• zdarma slnečníky a ležadlá • vo 
wellness centre zdarma: posilňovňa • 
sauna • turecký kúpeľ • za poplatok 
(20 % zľava): masáže • vírivka • 
solárium • šport: boccia • stolný 
tenis • za poplatok tenis a požičovňa 
bicyklov • možnosť priviesť psa (treba 
vopred nahlásiť) • parkovisko zdarma • 
konferenčná miestnosť

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou 
a WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón 
• minibar • trezor • terasa s výhľadom 
na krajinu • bezbariérové ubytovanie

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
4-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • 
menu • stolička • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž je 18 km od hotela

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v oblasti národného parku Maremma 
• mesto Scansano s obchodmi, barmi 
a reštauráciami 3 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
nádherná usadlosť pozostávajúca 
z viacerých budov s hotelovými izbami 
a apartmánmi • recepcia • výťah • 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • vínna pivnica • veľká záhrada 
s bazénom a slnečnou terasou so 
slnečníkmi a ležadlami • wellness za 
poplatok (vnútorný bazén, sauny, 
turecký kúpeľ masáže, kozmetické 
procedúry) • fi tnes • požičovňa 
bicyklov za poplatok • Wi -Fi zdarma 
• parkovanie pri hoteli za poplatok 
(podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
hotel: klimatizácia • kúpeľňa s WC • 
sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor 
• minibar • Wi -Fi • balkón
apartmány: plne vybavený kuchynský 
kút • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • 
klimatizácia • krb • TV

TYPY IZIEB
hotel: štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (rozťahovacie 
lôžko) • dvojlôžkové izby deluxe 

s možnosťou 1-2 prísteliek • suity – 
spálňa s manželskou posteľou, 
obývacia miestnosť s dvomi 
oddelenými lôžkami
apartmány: bilo pre 2-4 osoby (cca 
35 m2): spálňa s manželským lôžkom 
• obývacia miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby • balkón alebo 
terasa • trilo pre 4-6 osôb (cca 70 m2): 
2 spálne (jedna s manželským lôžkom, 
druhá s oddelenými posteľami) • 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby • 2 kúpeľne • 
balkón alebo terasa
 
STRAVOVANIE
izby v hoteli: raňajky - formou bufetu • 
možnosť doplatenia večerí •
apartmány: individuálne
 
PRE DETI
detská postieľka za poplatok (na 
vyžiadanie) • detský bazén • ihrisko • 
detské menu (na vyžiadanie)

PLÁŽ
piesočnatá pláž v oblasti Marina di 
Grosseto 40 km

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI   
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

58 eur

CENA OD

na osobu
55 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
710 hodnotiacich 4,5

FATTORIA BELVEDERE    ANTICO CASALE DI SCANSANO    

DO 8 R.
ZDARMA

DO 6 R.
ZDARMA
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PRINCIPINA – TOSKÁNSKO  |  TALIANSKO

FATTORIA LA PRINCIPINA    085

POLOHA
hotelový komplex obkolesený zeleňou toskánskeho vidieka • 
medzi mestom Grosseto a a plážou Principina Mare • obchody, 
reštaurácie a kaviarne v meste Grosseto 6 km od hotela • 
18-jamkové golfové ihrisko v Punta Ala 39 km • Maremma 
Regional Park 11,2 km • Uccellina Park 18,1 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z dvoch budov • recepcia • výťah • 
reštaurácia • 3 bary • kaviareň • klimatizácia • wellness a fi tnes 
za poplatok 18 Eur/deň ( vyhrievaný vnútorný bazén, jacuzzi, 
sauna, parná sauna, masáže • multikunkčné ihriská • tenisové 
kurty • lukostreľba • vonkajší bazén • záhrada s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • bar pri bazéne • nordic walking • amfi teáter 
• internetový kútik zdarma • animácie ( jún-august) • večerná 
zábava • parkovanie pri hoteli zdarma (podľa dostupnosti)    

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi zdarma • minibar • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek  

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky formou bufetu • obedy – formou ľahkého 
občerstvenia v bare pri bazéne (šalát alebo sendvič, 1 nápoj, 
ovocie) • a večere – formou bufetu • k večeri voda v karafe    
 
PRE DETI
detská postieľka za poplatok 10 eur/noc (na vyžiadanie) • detský 
bazén • vonkajšie ihrisko • mini klub (jún-august) • stolička 
v reštaurácii • opatrovanie detí za poplatok (na vyžiadanie)

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 6 km od hotela • zdarma 
doprava na pláž 2 x za deň (jún - august) • plážový servis za 
poplatok  

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

74 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
675 hodnotiacich4,0

Kľudná lokalita 
v blízkosti 

prírodných parkov

Wellness

Športové vyžitie pre 
aktívnu dovolenku

Wi-Fi zdarma

Shuttle bus na pláž 
zdarma

79



Národný park Risnjak

Umag

Poreč

Vsar

Rovnij

Rabac

Rijeka

Moščenička Draga
Ičići

Baška

Crikvenica
Selce

Mali Lošinj

Malinska

KrkCres
Lopar

Suha Punta

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA A KVARNER

ISTRIA
Umag – mestečko a prístav s historickým jadrom je aj obľúbeným 
a veľkým letoviskom s prístavmi pre jachty, radmi hotelov a penziónov.
Novigrad – mestečko so stredovekou architektúrou a spleťou romantických 
krivolakých uličiek. 
Poreč a Porečská riviéra – skoro 65 km dlhý pás pobrežia je najlepšie 
vybudovanou turistickou oblasťou.
Vrsar – miesto s históriou je ideálnym pre všetkých, ktorí dávajú prednosť 
kvalitne vybaveným plážam.
Rovinj – nazývaný aj „Perla Istrie“ patrí medzi jedno z najromantickejších 
mestečiek celého pobrežia. Považuje sa tiež za mesto, ktoré si 
najvýraznejšie zachovalo svoj benátsky ráz.
Rabac – bývalá malá rybárska osada je dnes známym letoviskom, vhodným 
aj pre rodiny s deťmi, s mnohými hotelmi.

KVARNER
Moščenička Draga – menšie letovisko s krásnou plážou, vzdialené 15 km od 
Opatie.
Ičići – je malebné, intímne, prímorské mestečko, nachádzajúce sa 
v najkrajšej časti Kvarnera, v krásnom prostredí neďaleko slávnej Opatije 
a Lovrana.
Crikvenica - ponúka svojim návštevníkom okrem pláží a čistého mora celý 
rad kultúrnych a historických pamiatok, prírodné zaujímavosti a široké 
spektrum zábavy.
Selce - perla jadranskej riviéry v bezprostrednej blízkosti Crikvenice.

OSTROV KRK
Najväčší chorvátsky ostrov je ostrovom prírodných krás, bohatej minulosti, 
tradičnej a modernej gastronómie.
Krk – mesto je administratívnym centrom ostrova. Bohatá a búrlivá história 
zanechala svoje stopy v malebných uličkách mesta, zovretého hradbami 
a pevnosťou na obranu prístavu.
Punat - sa nachádza v jednej z najchránenejších zátok Jadranu. Ponúka 
mnohé vodné športy a rekreačné aktivity ako potápanie, plávanie, jazdy 
na lodi a wakeboardingový park.
Baška – bývalá rybárska dedina, v súčasnosti obľúbené letovisko s 2 km 
dlhou štrkovou plážou, jednou z najkrajších na Jadrane.
Malinska - je oddávna perlou ostrova Krk. Vďaka svojej miernej 
mediteránskej klíme je vhodná na dovolenku počas celého roka. Je tu 
množstvo pláží, na ktorých si môžete vychutnať oddych v tieni borovíc.

OSTROV CRES
Ostrov Cres - bol vyhlásený za 1. „Eko - ostrov“ Európy. Nedotknutá príroda 
a stále ešte nepreplnené pláže sú ideálnou kombináciou pre vytúženú 
dovolenku.
Cres - v posledných rokoch sa Cres zmenil na vyhľadávané rekreačné 
miesto. Napriek tomu si stále zachováva kľud a krásnu prírodu.

OSTROV LOŠINJ
Je prírodným pokračovaním ostrova Cres, s ktorým je spojený zdvíhacím 
mostom.
Mali Lošinj – najväčšie ostrovné mesto na Jadrane s búrlivou minulosťou 
patrí k najvyhľadávanejším strediskám pre aktívnu dovolenku v čistom 
prostredí.
Veli Lošinj – malebné letovisko, vyhľadávané hlavne vďaka svojmu liečivému 
podnebiu. Veli Lošinj bol už koncom 19. storočia vyhlásený za klimatické 
kúpeľné mesto. 

SEVER JADRANU JE UKRYTOU ZÁHRADOU, KTORÁ OTVÁRA DVERE 
DO SLNEČNÉHO A TEPLÉHO STREDOMORIA. JE TO SKUTOČNÁ 
„TERRA MAGICA” (MAGICKÁ ZEM), OBDARENÁ PANENSKY 
NEDOTKNUTOU PRÍRODOU, POSILŇOVANÁ BÓROU A MISTRÁLOM. 
OBLASŤ JE VOŇAJÚCA ŠALVIOU A LEVANDUĽOU, OSPALÁ OD PÍNIÍ, 
SLAMÍH A TYMIANU, S IDEÁLNOU KLÍMOU, KDE SEZÓNA KÚPANIA 
TRVÁ AŽ 5 MESIACOV.

ISTRIA 
 A KVARNER

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 26 30 30 26
VODA (°C) 19 22 24 24 23

DOPRAVA AUTOM, AUTOBUSOM

OSTROV PAG
Ostrov v severnom Jadranskom mori, jeden z najdlhších ostrovov Jadranu. 
Preslávený je tiež výrobou čipiek, pašského syra a exportom morskej soli. 
Novalja - mesto na severe ostrova, v poslednej dobe sa stala slávnou kvôli pláži 
Zrće, ktorá je miestom konania najznámejších a najväčších letných party 
v Európe.
 
MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Postojna – celodenný autobusový výlet do Slovinska s návštevou známej 
„Postojanskej jamy“. Prehliadka najväčšej krasovej jaskyne v Európe sa 
uskutočňuje elektrickým vláčikom.
Istratour – celodenný autobusový výlet za pamiatkami Istrie s typickým istrijským 
obedom.
Brijuni – návšteva Národného parku súostrovia, známeho prekrásnou prírodou, 
safari a archeologickými pamiatkami.
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky Národný park, s čarovnými 
miestami a prírodnými kulisami jazier a vodopádov.
Pula – poldenný autobusový výlet s prehliadkou antickej časti mesta 
so zachovalým koloseom.
Benátky – výlet rýchloloďou spojený s prehliadkou najkrajších pamiatok Benátok 
a návštevou sklárne Murano.

Doprava: Autom alebo autobusom. Na ostrov Krk je doprava autom aj 
autobusom. Ostrov Krk je spojený s pevninou mostom. Doprava z pevniny 
na ostatné ostrovy je zabezpečovaná miestnymi trajektami. Hlavným 
prevádzkovateľom lodnej dopravy v Chorvátsku je spoločnosť „Jadrolinija“.
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UMAG – ISTRIA  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
287 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

146 hodnotiacich 4,0

087086

POLOHA
vo vybudovanom stredisku Stella 
Maris • v tieni borovicového lesa • 
okolo lagúny spojenej s morom • 
asi 2 km od centra Umagu

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • pizzeria • reštaurácie • 
bary • kaviarne • zmenáreň • 
internetová kaviareň • Wi-Fi zdarma 
v priestoroch recepcie • krytý bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vonkajší bazén • 
supermarket • lekár • bankomat • 
v susedstve tenisové centrum 
s 14 tenisovými kurtmi • mini golf • 
stolný tenis • požičovňa bicyklov • 
multifunkčné ihrisko na loptové hry •
aerobic • spinning • joga • pilates • 
denné a večerné animácie (18.06. – 
09.09.) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • LCD SAT 
TV • telefón • Wi-Fi zdarma • trezor 
• terasa so sedením • kompletne 
vybavená kuchynská linka • 
mikrovlnná rúra • kávovar • toaster

TYPY APARTMÁNOV
vila pre 4 osoby • 2-lôžková spálňa 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
dvojlôžkom 
vila pre 6 osôb • dve 2-lôžkové spálne 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
dvojlôžkom

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
stravy formou bufetu v samoobslužnej 
reštaurácii

PRE DETI
postieľka zdarma • animačné kluby pre 
deti od 8 mesiacov do 17 rokov (02.07. 
– 01.09.) • bazén s morskou vodou • 
tobogan • ihrisko 

PLÁŽ
štrkovo-kamenistá ako i piesočnatá 
pláž cca 50 – 300 m od jednotlivých 
víl • upravené plochy na slnenie • 
ležadlá a slnečníky sú za poplatok • 
široká ponuka vodných športov za 
poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

POLOHA
v resorte Stella Maris • v mediteránskej 
zeleni • centrum Umagu vzdialené 
2 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • reštaurácie 
• pizzeria • plážové občerstvenie • 
snack bary • kaviarne • minimarket 
• bankomat • Wi-Fi zdarma • 
internetová kaviareň • bazén • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • v susedstve 
tenisové centrum so 14 kurtmi • ihriská 
na loptové hry • minigolf • stolný tenis 
• športové aktivity a animácie (18.06. – 
09.09.) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
kompletne vybavený kuchynský kút • 
kúpeľňa s WC • LCD SAT TV • Wi-Fi 
zdarma • trezor • telefón • balkón 
alebo terasa

TYPY APARTMÁNOV
apartmány pre 5 osôb • 2 spálne 
(jedna s 2 lôžkami a druhá s 1 lôžkom) 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby 

apartmány pre 6 osôb • 2 spálne 
(každá s 2 lôžkami) • obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom 
pre 2 osoby
apartmány pre 7 osôb • na prízemí • 
2 spálne (jedna s 3 lôžkami a druhá 
s 2 lôžkami) • obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
stravy formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka zdarma • animačné kluby pre 
deti od 8 mesiacov do 17 rokov (02.07. 
– 01.09.) • bazén • vodné ihrisko • 
ihrisko 

PLÁŽ
štrkovo – kamenistá pláž s plochami 
na slnenie ako i piesočnatá pláž 
50-200 m od jednotlivých víl • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

99 eur

CENA OD

za apartmán
59 eur

CENA OD

za apartmán

VILY MELIA ISTRIAN VILLAS     + APARTMÁNY SOL AMFORA    
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
408 hodnotiacich 4,0

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA – UMAG

SOL AURORA    088

POLOHA
v rekreačnej časti Katoro • s centrom mestečka Umag ho spája 
2,5 km prímorská promenáda • dostupné aj turistickým vláčikom

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bary • zmenáreň a bankomat • internetový 
kútik zdarma • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky zdarma • uteráky na kauciu • 26 tenisových 
kurtov (v stredisku Katoro) • ihriská na loptové hry (v blízkosti 
hotela) • stolný tenis • aquagymnastika • jóga • pilates • 
požičovňa bicyklov • jazdecké centrum (v blízkosti) • turistické 
chodníky na nordic walking • denné a večerné animácie • 
parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • trezor • 
telefón • Wi-Fi zdarma • balkón • izby orientované do lesoparku 
alebo na morskú stranu (za poplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • rodinné izby - 2 izby 
prepojené dverami

STRAVOVANIE
all inclusive (24.05. – 08.09.)

PRE DETI
postieľka zdarma • mini klub pre deti 5-12 rokov (18.06. – 09.09.) 
• bazén so sladkou vodou • animácie • využívanie Aqua parku 
v hoteli Sol Garden Istra (potrebná rezervácia na recepcii hotela 
deň vopred)

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými betónovými plochami priamo pred 
hotelom • vhodná aj pre deti • v mori je postupne sa zvažujúce 
pieskové dno • ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 1x za týždeň večera na terase Bellavista (potrebná 
rezervácia) • ľahké občerstvenie pri bazéne (11:00-17:00 h) • k obedu a večeri miestne čapované nápoje (víno, pivo, nealko, 
voda) • v bare a pri bazéne nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj (08:00-24:00 h) • badminton • bicykle 
• stolný tenis • lukostreľba • spoločenské hry • využívanie Aquaparku v hoteli Sol Garden Istra (potrebná rezervácia na 
recepcii hotela deň vopred) • rôzne športové aktivity podľa programu

61 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

Hotel ideálny 
pre rodiny

Možnosť 
ubytovania 1+1

Denné a večerné 
animácie

Aquapark v hoteli 
Sol Garden Istra 

Športové aktivity 

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
43 hodnotiacich3,5

UMAG – ISTRIA  |  CHORVÁTSKO

SOL SIPAR    089

POLOHA
na zalesnenom polostrove • v tichom prostredí rekreačného 
strediska Punta • centrum Umagu (1 km) dostupné 15 min peknou 
prechádzkou po plážovej promenáde alebo turistickým vláčikom 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel v r. 2016-2017 • plne 
klimatizovaný • recepcia • bankomat • reštaurácie • lobby bar • 
internetový kútik na recepcii zdarma • pool bar • Wi-Fi (zdarma) 
• bazény s morskou vodou • terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníky zdarma • aquaerobik • v blízkosti hotela za poplatok: 
tenisové kurty so školou tenisu, plážový volejbal a prenájom 
bicyklov • animácie a spoločenské aktivity pre dospelých 
(02.07. – 01.09.) • večery so živou hudbou (18.06. – 09.09.) • 
nestrážené hotelové parkovisko (zdarma podľa dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • minibar • trezor • telefón • balkón • orientované sú 
na morskú stranu (za poplatok)alebo do okolia 

TYPY IZIEB
moderne zariadené štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 – 2 prísteliek (rozkladacie lôžko) • rodinné izby - 2 izby 
prepojené dverami

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov 

PRE DETI
bazén pre batoľatá • detský bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • 
mini klub pre deti 5-12 rokov (18.06. – 09.09.)

PLÁŽ
upravená kamenistá s plochami na slnenie a upravenými vstupmi, 
ako i štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora priamo pri hoteli 
• bar • vodné športy v blízkosti hotela za poplatok • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

63 eur

CENA OD

na osobu

Hotel ideálny 
pre rodiny

Možnosť 
ubytovania 

1+1, 2+2

V roku 2017 
kompletne 

zrekonštruovaný 

Bohaté animácie pre 
deti aj dospelých

Športové aktivity 
v hoteli aj okolí

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

hotel

091090

POLOHA
uprostred parkovo upravenej zelene • 
centrum Novigradu 800 m • dostupné 
krátkou prechádzkou • aquapark 
Istralandia 4 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel plne klimatizovaný • recepcia • 
Wi-Fi zdarma • denný bar • reštaurácie 
• obchodík so suvenírmi a novinami • 
na slnečnej terase bazén so sladkou 
vodou • ležadlá a slnečníky zdarma 
• fi tnes • vnútorný bazén s morskou 
vodou • sauny • whirlpool • masáže • 
solárium • tenisové kurty • v blízkosti 
športové centrum: ihriská pre rôzne 
loptové hry, minigolf • stolný tenis 
• miestnosť pre bicykle • v hlavnej 
sezóne animačné programy • 
parkovisko zdarma • nabíjačka pre 
elektromobily

UBYTOVANIE
klimatizácia • sušič vlasov • telefón • 
LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor • 
minibar • väčšina izieb je s balkónom 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • suity – 
dvojlôžková spálňa a obývacia 

miestnosť s rozťahovacím lôžkom 
pre 2 osoby • rodinné izby – 
2 dvojlôžkové izby prepojené dverami 
• 2 kúpeľne kúpeľňa s WC 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • herňa • bazén so sladkou 
vodou • miniklub • teen klub • ihrisko • 
herňa • animácie

PLÁŽ
štrková pláž priamo pred hotelom • 
Punto Mare – plážová zóna s bazénom 
s morskou vodou • 2 bary • animácie 
a živá hudba • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
na zalesnenom polostrove Zelenej 
Lagúny • staré mesto Poreč vzdialené 
5 km a dostupné mestským 
autobusom, turistickým vláčikom, 
ktorý spája navzájom okolité strediská, 
loďkou, dlhšou prechádzkou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z viacerých 
prepojených krídel • recepcia • 
trezor za poplatok • klimatizovaná 
reštaurácia • aperitív bar • kaviareň 
• spoločenská miestnosť • TV sála • 
internetový kútik za poplatok • Wi-Fi 
zdarma v priestoroch recepcie • 
zmenáreň • kaderníctvo • predajňa 
suvenírov a dennej tlače • miestnosť 
na odkladanie bicyklov • bazén 
s morskou vodou • ležadlá zdarma • 
tenisové kurty za poplatok • ihriská 
pre loptové hry • minigolf • stolný 
tenis • aqua aerobic • požičovňa 
bicyklov • plážový volejbal • v blízkosti 
diskotéka Byblos • večery so živou 
hudbou • animácie • parkovisko 
za poplatok 1 EUR/deň

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • telefón • väčšina izieb 
má balkón • orientované sú bočne na 
morskú stranu, do parkovo upravenej 
zelene alebo na parkovisko • izby bez 
balkóna sú na zníženom prízemí

TYPY IZIEB
menšie dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • rodinné 
izby (pre 2 dospelých a 2 deti do 
14 rokov) – 2 dvojlôžkové izby (jedna 
s manželskou posteľou a druhá 
s oddelenými posteľami)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatenia obedov

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie (03.06.–
01.09.) • miniklub (okrem soboty) • 
tvorivé dielne • tobogan • ihrisko

PLÁŽ
štrkovo-skalnatá pláž 
s vybetónovanými plochami na slnenie 
s upravenou zeleňou 50 m od hotela • 
výborné podmienky pre všetky druhy 
vodných športov • tobogan • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • sprchy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84 %58 eur

CENA OD

na osobu
31 eur

CENA OD

na osobu

AMINESS MAESTRAL    DELFIN   +

DO 7 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA – NOVIGRAD, POREČ – ZELENA LAGUNA

TripAdvisor
488 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

382 hodnotiacich 3,0
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

hotel
Šarm

093092

POLOHA
v rekreačnom stredisku Zelena Laguna 
• historické centrum Poreču vzdialené 
5 km • dostupné mestskou dopravou, 
alebo prechádzkou po promenáde, 
turistickým vláčikom alebo loďou • 
nový aquapark „Aquacolors“ 1,5 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný • recepcia • 
reštaurácia • lobby bar • pool bar • 
Wi-Fi zdarma • zmenáreň • miestnosť 
na odkladanie bicyklov • fi tnes • 
2 bazény so sladkou vodou • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma (podľa dostupnosti) • 
aquaerobik a ranná gymnastika 
(denne okrem soboty) • v blízkosti 
hotela za poplatok: tenisové kurty, 
plážový volejbal • animácie v hlavnej 
sezóne • športové aktivity • večery so 
živou hudbou • strážené parkovisko 
za poplatok 1 EUR/deň (podľa 
dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar za poplatok • trezor • telefón 
• balkón • orientované sú na morskú 
stranu alebo do okolia 

TYPY IZIEB
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (rozkladacie 
lôžko pre dieťa do 18 r.) 

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
bazén • miniklub pre deti 4-12 rokov 
(denne okrem soboty) • večerné 
animácie pre deti 4-12 rokov o 20:30 h 
(okrem soboty) • postieľka (za 
poplatok 5 EUR/deň) • miniklub 
(v blízkosti hotela)

PLÁŽ
upravená kamenistá s plochami na 
slnenie ako i štrková pláž 100 m od 
hotela • bary a reštaurácie za poplatok 
• vodné športy v blízkosti hotela za 
poplatok • ležadlá a slnečníky za 
poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v kľudnom prostredí • centrum Poreča 
3 km • dostupné prechádzkou popri 
mori alebo vláčikom • nový aquapark 
„Aquacolors“ 7,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný hotel • recepcia 
• reštaurácia • zmenáreň • bar • 
internetový kútik za poplatok • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie a baru zdarma 
• večery so živou hudbou • obchod 
so suvenírmi • cukráreň • kaviarne • 
pizzeria • masáže • na slnečnej terase 
bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • osušky na kauciu 
• aqua aerobic • za poplatok: tenisové 
kurty, stolný tenis, minigolf, plážový 
volejbal, požičovňa bicyklov • večerné 
zábavné programy • parkovisko 

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor za 
poplatok • SAT TV • telefón • balkón 
• za poplatok je možné prenajať 
si chladničku na recepcii • izby sú 
orientované do okolia

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • k večeri miestne 
čapované nápoje (víno, pivo, voda, 
džúsy) • 1x týždenne tematická večera 
(28.05. – 08.09.)

PRE DETI
postieľka • ihrisko • mini klub (20.05. 
– 15.09.) a teen klub (17.06. – 25.08.) • 
bazén so sladkou vodou • diskotéka 
• animácie vrátane občerstvenia 
(sendvič alebo koláč 1x denne) • 
„Lagunino happy meal“ pre deti 
do 14 rokov

PLÁŽ
kamenistá pláž s plochami na slnenie 
je oddelená len upravenou záhradou 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
široká ponuka vodných športov za 
poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • snack pri bazéne v čase 11:00-
23:30 h • miestne čapované nápoje (nealko, 
víno, pivo) k obedu, večeri a pri bazéne v čase 
8:00-23:30 h • na rezerváciu: 2 tenisové kurty 
• basketbal • minigolf • organizované športové 
turnaje • denné a večerné animácie • vodné bicykle 67 eur

CENA OD

na osobu
45 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE NOVINKA

DO 14 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

LAGUNA ALBATROS    LAGUNA MATERADA    +

ZELENA LAGUNA, ŠPADIĆI - POREČ - ISTRIA  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
203 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

362 hodnotiacich 4,0
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

EDEN    094

POLOHA
výnimočná poloha v pokojnom prostredí 100-ročného prírodného 
parku • od mesta Rovinj vzdialený 1,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný • recepcia • reštaurácie • bary • kaviareň • 
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • kongresová sála • komplex 
vonkajších bazénov s morskou vodou s vyhradenou časťou pre 
deti • ležadlá a slnečníky zdarma • wellness a spa centrum za 
poplatok: vnútorný bazén s morskou vodou, sauna • whirlpool 
• masáže • manikúra • pedikúra • rôzne kozmetické a beauty 
procedúry na báze morských produktov • fi tnes zdarma • kolkáreň 
• stolný tenis • tenisové kurty so školou tenisu za poplatok • 
požičovňa bicyklov a paličiek na nordic walking • aqua aerobic 
• ranná gymnastika • večerné programy • strážené parkovisko 
zdarma (350 m od hotela)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • Wi-Fi zdarma • telefón 
• LCD SAT TV • minibar • trezor zdarma • balkón orientovaný 
na bazén, parkovisko alebo morskú stranu 
(za doplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (niektoré s možnosťou prístelky) • suity - 
dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím dvoj 
lôžkom

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka zdarma • stolička • ihrisko • bazén • miniklub • minikino 
• minidisco • denné a večerné animačné programy 

PLÁŽ
novovybudovaná štrková pláž s pozvoľným vstupom vzdialená 
50 m • oddelená od hotela len parkom • ležadlá, slnečníky 
a uteráky na vyhradenej časti pláže zdarma • sprchy • bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

70 eur

CENA OD

na osobu

Uprostred zelenej 
oázy pri prekrásnej 

pláži

Ponuka programov 
pre relax aj športové 

vyžitie

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA – ROVINJ

TripAdvisor
1017 hodnotiacich 4,0

DO 7 R.
ZDARMA
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NOVINKA

096095

POLOHA
4 km severne od mesta Rovinj • 
obklopené bohatou mediteránskou 
zeleňou • centrum Rovinju je dostupné 
miestnou dopravou alebo loďou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • pizzeria 
• cukráreň • 4 bary • potraviny • 
trezor za poplatok • Wi-Fi zdarma • 
internetový kútik za poplatok • 
2 bazény s morskou vodou • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • plážový 
volejbal zdarma • za poplatok: 
tenisové kurty • futbal • volejbal • 
petang • lukostreľba • stolný tenis • 
minigolf • animácie • živá hudba • 
nestrážené parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • vybavený kuchynský 
kút s chladničkou • mikrovlnná rúra • 
kávovar • SAT TV • telefón • kúpeľňa 
s WC • sušič vlasov • trezor • balkón 
alebo terasa • apartmány Superior 
sú priestrannejšie a navyše majú 
internetovú prípojku • Wi-Fi • rúru 
na pečenie • umývačku riadu

TYPY IZIEB
štúdiá pre 2-3 osoby: jedna miestnosť 
s 2 lôžkami a prístelkou (80 x 190 cm)

apartmány pre 4 osoby: spálňa 
s 2 lôžkami • obývacia miestnosť 
s rozťahovacím dvojlôžkom • 
apartmány Superior pre 4 osoby: 
spálňa s 2 lôžkami • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom 
(140 x 210 cm) pre 1 dospelú osobu 
alebo 2 deti • apartmány Superior 
pre 6 osôb: dvojúrovňové • 
2 dvojlôžkové spálne • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom 
(140 x 210 cm) pre 1 dospelú osobu 
alebo 2 deti

STRAVOVANIE
štúdiá: individuálne alebo polpenzia 
formou bufetových stolov • 
apartmány: individuálne 

PRE DETI
postieľka zdarma • ihrisko • bazén 
s morskou vodou • miniklub (4 - 
12 rokov) • teenklub (12 - 18 rokov) • 
minidisco • animácie • trampolína za 
poplatok

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstup do 
mora a kamenistá s vybetónovanými 
plochami na slnenie 100 - 300 m • 
sprchy • vodné športy za poplatok • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
na zalesnenom polostrove • 4 km od 
historického mesta Rovinj • spojenie 
s Rovinjom možné shuttle busom 
zdarma 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
novospostavený hotel v modernom 
štýle • vstupná hala s recepciou • 
klimatizácia • Wi-Fi zdarma• 
3 výťahy • zmenáreň • reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • 2 bary • pool bar 
• 3 vonkajšie bazény so sladkou vodou 
• slnečná terasa • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • fi tnes • multifunkčné 
ihrisko • plážový volejbal • stolný tenis 
• za poplatok: požičovňa bicyklov, 
tenisové kurty (v stredisku Amarin 
200 m) • obchod s dennou tlačou • 
wellness centrum • 2 vnútorné bazény 
s hydromasážnou zónou • Kneippov 
chodník • 4 druhy sáun • relaxačná 
zóna • parkovisko (podľa dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou/
vaňou a WC • sušič vlasov • osušky 
k bazénu • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
telefón • minibar • trezor • balkón 

TYPY IZIEB
štandardná izba (28-30 m2, manželské 
dvojlôžko, možnosť 1 prístelky, morská 
strana) • premium izba (29 m2, 2 lôžka, 
možnosť 2 prísteliek, morská strana) 
• premium rodinná izba (56-59 m2, 
1 štandardná izba a 1 izba premium 
prepojené dverami, manželské 
dvojlôžko, 2 lôžka, možnosť 3 prísteliek 
2 kúpeľne, 2 balkóny, morská strana) 

STRAVOVANIE
plná penzia – raňajky, obedy a večere 
formou bufetu

PLÁŽ
50 m od upravenej kamenisto –štrkovej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• sprchy • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma • široká ponuka vodných 
športov za poplatok (v stredisku 
Amarin 200 m)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

42 eur

CENA OD

na osobu
103 eur

CENA OD

na osobu

DO 12 R.
ZDARMA

DO 14 R.
ZDARMA

RESORT AMARIN    FAMILY HOTEL AMARIN     +

ROVINJ – ISTRIA  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
300 hodnotiacich3,5 TripAdvisor

238 hodnotiacich 4,5
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

098097

POLOHA
v turistickom stredisku Villas Rubin • 
centrum mesta Rovinj 3 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • pizzeria • bary 
• minimarket • trezor na recepcii za 
poplatok • bazény so sladkou vodou 
a toboganom za poplatok • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • Wi-Fi 
zdarma • za poplatok: 7 tenisových 
kurtov, stolný tenis, ihriská na loptové 
hry • plážový volejbal • minigolf • 
petang • požičovňa bicyklov • biliard 
• športové turnaje • animácie • večery 
so živou hudbou • parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • vybavený kuchynský 
kút • všetky apartmány majú kúpeľňu 
s WC • trezor za poplatok • sušič 
vlasov • telefón • Wi-Fi zdarma • 
SAT TV • balkón alebo terasu

TYPY IZIEB
bungalovy (izby): dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky (rozťahovacie 
lôžko) • minichladnička • balkón alebo 
terasa
štúdio pre 2-3 osoby: jedna miestnosť 
s 2 lôžkami s možnosťou prístelky 
(rozťahovacie lôžko)

apartmán pre 2-4 osoby: dvojlôžková 
spálňa • obývacia miestnosť s 2 
lôžkami (rozťahovací gauč 190x160)
apartmán pre 4-5 osôb: na prízemí 
• obývacia miestnosť s kuchyňou 
a rozťahovacím lôžkom (190x160) • 
na poschodí - 2 dvojlôžkové spálne
apartmán Premium pre 4-5 osôb: 
2 dvojlôžkové spálne – jedna 
s dvojlôžkom (160x190) a druhá 
s 2 lôžkami (90x190) • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom

STRAVOVANIE
bungalovy (izby): polpenzia • raňajky 
a večere formou bufetových stolov • 
apartmány: individuálne • možnosť 
doplatenia raňajok a večerí na mieste 
formou bufetu

PRE DETI
postieľka • bazén so sladkou vodou 
• tobogan za poplatok • miniklub 
(4-11 r.) • večerný program (minidisco, 
mini kabaret, talent show) • tvorivé 
dielne • trampolína 

PLÁŽ
štrková a kamenistá s upravenými 
plochami 50 – 250 m od apartmánov • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok • 
bary • prírodný tieň • sprchy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v miernom svahu na zalesnenom 
polostrove • mesto Vrsar vzdialené 
800 m, dostupné 15 min prechádzkou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rezort sa skladá z centrálnej budovy 
a jednoposchodových pavilónov • 
v centrálnej budove sú: klimatizované 
spoločenské priestory • recepcia • 
reštaurácia • súčasťou komplexu sú: 
pizzeria • pub • kaviareň • aperitív bar 
• pool bar • Wi-Fi v rezorte zdarma • 
na slnečnej terase 2 vonkajšie bazény 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • 12 tenisových kurtov • 
ihriská na plážový volejbal • basketbal 
• badminton • stolný tenis • minigolf 
• fi tnes • petang • požičovňa bicyklov 
• športové aktivity: aerobic, pilates, 
zumba, aquaerobic • animačné 
programy • tanečná terasa so živou 
hudbou • parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • trezor 
zdarma • chladnička • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky) • rodinné 
izby - 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami

PRE DETI
postieľka zdarma • stolička • ihrisko 
• bazén so sladkou vodou • miniklub 
(4-11 r.) • teenklub • animačné večerné 
programy

PLÁŽ
skalnato-kamenistá s upravenými 
plochami na slnenie ako i štrková pláž 
priamo pred rezortom • vodné športy 
za poplatok (v rezorte Belvedere) 
• potápačské centrum • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • prírodný tieň 
• sprchy • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

30 eur

CENA OD

na osobu
43 eur

CENA OD

na osobu

RESORT VILLAS RUBIN   PETALON    

DO 10 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA – ROVINJ, VRSAR

TripAdvisor
211 hodnotiacich3,0 TripAdvisor

101 hodnotiacich 3,5

88



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ALLEGRO    099

POLOHA
v borovicovom lesíku s nádherným výhľadom na Kvarnerský záliv 
• centrum Rabacu 700 m dostupné po pešej promenáde • mesto 
Labin 5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor za poplatok • reštaurácia • lobby bar s terasou 
• 2 výťahy • internetový kútik za poplatok • Wi-Fi v celom 
hoteli zdarma • zmenáreň • bankomat • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou • ležadlá zdarma a slnečníky zdarma • 
tenisové kurty 150 m od hotela za poplatok • v blízkosti hotela: 
minigolf, stolný tenis, vychádzkové a bežecké trasy • požičovňa 
a úschovňa bicyklov • infokútik pre cyklistov • športové aktivity: 
ranné cvičenie, vodný aerobik • masáže za poplatok • nestrážené 
parkovisko zdarma 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • LCD SAT TV • telefón 
• väčšina izieb s balkónom • orientované sú do okolia a na morskú 
stranu 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • rodinné izby 
– 2 dvojlôžkové izby prepojené dverami (jedna s manželskou 
posteľou a druhá s oddelenými posteľami) • 
2 kúpeľne

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
postieľka za poplatok • bazén • ihrisko • stolička v reštaurácii

PLÁŽ
menšie štrkové pláže s pozvoľným vstupom do mora ako 
i kamenisté pláže s plochami na slnenie 100 m od hotela • vodné 
športy za poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok • potápačské 
centrum 900 m od hotela

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ    
PRE DETI   
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu • k obedu a večeri miestne čapované 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, voda

44 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE

Hotel ideálny 
pre rodiny

Rodinné izby

Pláž ocenená 
modrou vlajkou

Komplexné služby 
pre cyklistov

Výborná kuchyňa

DO 14 R.
ZDARMA

RABAC – ISTRIA  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
261 hodnotiacich3,5

89



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

102101

POLOHA
v kľudnom prostredí • centrum 
mestečka Ičići 300 m • Opatija 2,5 km 
v miernom svahu na zalesnenom 
polostrove 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný, v roku 2017 postavený hotel 
• klimatizovaný • recepcia • 2 výťahy • 
reštaurácia • 2 bary • Wi-Fi zdarma • 
požičovňa bicyklov za poplatok • 
2 bazény • terasa na slnenie 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
• animácie (01.06.-01.09. okrem 
soboty) • športové aktivity • hotelové 
parkovisko za poplatok, podľa 
dostupnosti 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi • trezor 
• telefón • balkón • orientované sú na 
morskú stranu

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby superior 27m2 
s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladacie 
kreslo alebo pohovka) • rodinné izby 
54 m2 – 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami s možnosťou 1-2 prísteliek 
(rozkladacie kreslo alebo pohovka)

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
bazén s hĺbkou 30 cm • detská 
postieľka zdarma • mini klub pre 
deti 4-7 rokov • midi klub pre deti 
8-12 rokov • teen klub pre deti 13-17 
rokov • vybavenie pre batoľatá na 
vyžiadanie • detská stolička • detská 
časť v reštaurácii • ihrisko • rôzne 
športové a zábavné programy – detská 
olympiáda, kreatívne dielne, hry vo 
vode, mini disco 

PLÁŽ
vlastná hotelová betónová pláž 
s plochami na slnenie je oddelená 
od hotela len pobrežnou promenádou 
• v blízkosti hotela aj menšia štrková 
pláž s pozvoľným vstupom • vodné 
športy v blízkosti hotela za poplatok • 
ležadlá a slnečníky na hotelovej pláži 
zdarma (podľa dostupnosti), 
na ostatných plážach za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ   
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
hotel s vynikajúcou polohou • priamo 
nad promenádou, v miernom svahu, 
obklopený mediteránskou zeleňou 
• v známom letovisku Crikvenica • 
centrum Crikvenice vzdialené 2 km 
• dostupné peknou prechádzkou po 
plážovej promenáde alebo turistickým 
vláčikom 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel • 
plne klimatizovaný • recepcia • 
3 výťahy • reštaurácia • lobby bar • 
Wi-Fi zdarma • kongresová miestnosť 
• tanečná terasa s výhľadom na more 
• možnosť využívania vonkajšieho 
bazéna v komplexe Ad Turres 
(250 m) • v blízkosti hotela za 
poplatok: 3 tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, adrenalínový park 
• animácie • nestrážené hotelové 
parkovisko zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
minibar • trezor • telefón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s balkónom, 
orientované na morskú stranu •
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky (rozkladacie lôžko) bez 
balkóna, s bočným výhľadom na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • k večeri miestne 
čapované nápoje v neobmedzenom 
množstve (voda, pivo, víno, nealko) 

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 
5 EUR/deň • herňa 

PLÁŽ
upravená štrková pláž s pozvoľným 
vstupom 200 m od hotela • bary 
a reštaurácie za poplatok • ponuka 
športov na pláži (plážový volejbal, 
badminton) ako aj široká ponuka 
vodných športov za poplatok (vodné 
skútre, vodné bicykle, jazda na banáne 
alebo padáku) • ležadlá a slnečníky za 
poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov • k obedu 
a večeri miestne čapované nápoje (nealko, víno, 
pivo, voda) • aqua aerobic • stolný tenis • joga • 
pilates • animácie

120 eur

CENA OD

na osobu
42 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE NOVINKA NOVINKA

REMISENS HOTEL GIORGIO II    OMORIKA    

DO 14 R.
ZDARMA

DO 6 R.
ZDARMA

CHORVÁTSKO  |  KVARNER - IČIĆI, CRIKVENICA 

TripAdvisor
44 hodnotiacich3,0 TripAdvisor

56 hodnotiacich 3,5
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

hotel
Šarm

104103

POLOHA
na okraji strediska Selce • pri 
pobrežnej promenáde • od pláže 
a bazénového komplexu oddelený 
len miestnou komunikáciou • centrum 
mestečka Selce 300 m • Crikvenica 
2,5 km, v letnej sezóne dostupná 
turistickým vláčikom

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný moderný 
hotel • plne klimatizovaný • recepcia 
• 3 výťahy • reštaurácia • aperitív 
bar s terasou • wellness centrum: 
vnútorný bazén s morskou vodou 
(len v mimosezóne), vírivka, fínska 
sauna, turecká sauna, relaxačná zóna 
• Wi-Fi zdarma • trezor • masáže 
za poplatok • 2 kongresové sály • 
vonkajší bazénový komplex s morskou 
vodou (vstup pre hostí hotela zdarma) 
• ležadlá a slnečníky za poplatok 
• úschovňa batožiny • animácie • 
nestrážené hotelové parkovisko 
zdarma (podľa dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi • trezor 
• telefón • niektoré izby s balkónom • 
orientované sú na morskú stranu alebo 
do okolia

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou 1 -2 prísteliek 
(rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • k večeri miestne čapované 
nápoje (víno, pivo, nealko nápoje, 
voda)

PRE DETI
detská časť v bazénovom komplexe • 
detská postieľka za poplatok 5 EUR • 
ihrisko • animácie

PLÁŽ
betónová pláž s plochami na slnenie 
ako i menšia štrková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora 150 m od hotela 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
široká ponuka vodných športov za 
poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v jedinečnom prírodnom parku 
s mediteránskou zeleňou • 1 km od 
historického centra mestečka Cres • 
spojenie na ostrov Cres trajektom 
z Istrie (Brestova) alebo z ostrova Krk 
(Valbiska) 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
príjemný hotel skladajúci sa z hlavnej 
hotelovej budovy a priľahlého 
depandansu • plne klimatizovaný 
• recepcia • výťah • reštaurácia • 
aperitív bar • Wi-Fi zdarma • tanečná 
terasa • fi tnes • wellness za poplatok: 
sauna, solárium, masáže a kozmetika 
• za poplatok: tenisové kurty, minigolf, 
kolky, stolný tenis, požičovňa bicyklov 
• animácie • večery so živou hudbou 
• parkovisko pri hoteli zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • minibar • telefón 
• orientované sú na morskú stranu 

alebo do okolia krásnej mediteránskej 
záhrady

TYPY IZIEB
hotel: dvojlôžkové izby s balkónom, 
niektoré s možnosťou 1 prístelky 
(rozkladacie lôžko vhodné len pre 
dieťa do 12 rokov)
depandans: dvojlôžkové izby 
s balkónom • rodinné izby s 
francúzskym balkónom (s čiastočne 
oddelenou spálňou s manželským 
dvojlôžkom a druhou časťou 
s rozkladacím gaučom pre 1-2 deti 
do 16 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • večere - výber z menu • šaláty 
a dezerty formou bufetu • k večeri 
jeden nápoj (džús 0,25l alebo 0,3l 
voda alebo 0,3l pivo alebo 0,1l víno) 

PRE DETI
detská postieľka za poplatok 
10 EUR/noc • animácie 

PLÁŽ
jemno-štrková pláž s pozvoľným 
vstupom 50 m od hotela • prírodný 
tieň • sprchy • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA54 eur

CENA OD

na osobu
58 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

DO 6 R.
ZDARMA

DO 16 R.
ZDARMA

KATARINA    KIMEN    +

SELCE - KVARNER, CRES - OSTROV CRES  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
42 hodnotiacich3,5 TripAdvisor

182 hodnotiacich 4,0

91



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

hotel
Šarm

106105

POLOHA
neďaleko centra malebného mestečka 
Baška • s centrom Bašky je spojený 
prímorskou promenádou s množstvom 
reštaurácií, barov, obchodov a kaviarní

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
súčasťou komplexu Baška • recepcia • 
lobby bar • Wi-Fi zdarma • zmenáreň • 
v hoteli Corinthia zdarma k dispozícii: 
vnútorný bazén • vírivka • na slnečnej 
terase vonkajší detský bazén so 
sladkou vodou • ležadlá pri vnútornom 
bazéne zdarma • pri vonkajšom 
bazéne za poplatok • fi tnes zdarma • 
wellness centrum v hoteli Corinthia so 
saunami, masážami a centrom krásy • 
4 tenisové kurty • prenájom bicyklov 
• ihrisko na loptové hry • služby pre 
cyklistov (odkladacia mestnosť, info 
materiály) • celodenný animačný 
program pre dospelých i deti • 
parkovanie za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • SAT TV • 
telefón • minibar • trezor • sušič vlasov 
• Wi-Fi zdarma • balkón s orientáciou 
na morskú stranu

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky
suity pre 2-4 osoby pozostávajúce 
z dvojlôžkovej spálne a obývacej 
miestnosti s rozkladacím dvojlôžkom 
rodinné izby pre 4-6 osôb: 
2 dvojlôžkové spálne, obývacia 
miestnosť, 2 kúpeľne

STRAVOVANIE
polpenzia - raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
postieľka za poplatok • detská stolička 
• bazén • pláž s jemným štrkom 
s miernym vstupom do mora • miniklub 
• ihrisko • animácie v rôznych jazykoch

PLÁŽ
pláž s jemným štrkom a pozvoľným 
vstupom do mora je oddelená od 
hotela iba prímorskou promenádou 
• ležadlá a slnečníky za poplatok 
• tobogan • v centre sú možnosti 
vodných športov, vodných atrakcií 
a potápačské centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
neďaleko centra malebného mestečka 
Baška • s centrom Bašky je spojený 
prímorskou promenádou s množstvom 
reštaurácií, barov, obchodov a kaviarní

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
súčasťou komplexu Baška • recepcia • 
lobby bar • Wi-Fi zdarma • zmenáreň • 
v hoteli Corinthia zdarma k dispozícii: 
vnútorný bazén • vírivka • vonkajší 
detský bazén so sladkou vodou na 
slnečnej terase • ležadlá pri vnútornom 
bazéne zdarma, pri vonkajšom za 
poplatok • fi tnes zdarma • v blízkosti 
tenisové kurty • prenájom bicyklov 
• ihrisko na loptové hry • celodenný 
animačný program pre dospelých 
i deti • v okolí 19 značených 
turistických chodníkov v dĺžke 90 km • 
parkovanie za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
klimatizácia • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
zdarma • trezor • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • chladnička • niektoré izby 

majú balkón orientovaný na morskú 
stranu alebo do okolia

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • apartmány pre 2-4 
osoby majú obývaciu miestnosť 
s rozťahovacím lôžkom pre 2 osoby 
a dvojlôžkovú spálňu • balkón 
orientovaný na morskú stranu alebo 
do okolia • kompletne zariadený 
kuchynský kút s vybavením

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania večerí formou 
bufetu za doplatok (v hoteli Zvonimir)

PRE DETI
postieľka za poplatok • bazén 
s vodnými atrakciami • pláž s jemným 
štrkom a miernym vstupom do mora • 
animácie v medzinárodných jazykoch

PLÁŽ
rozsiahla pláž z jemného štrku 
s pozvoľným vstupom do mora je 
oddelená od hotela prímorskou 
promenádou • ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok • tobogan • 
bohaté možnosti vodných športov 
a potápačské centrum za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %59 eur

CENA OD

na osobu
49 eur

CENA OD

na osobu

ZVONIMIR    ATRIUM REZIDENCIA BAŠKA    

DO 15 R.
ZDARMA

CHORVÁTSKO  |  BAŠKA – OSTROV KRK

TripAdvisor
89 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

91 hodnotiacich 4,5
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CORINTHIA BAŠKA    + 107

POLOHA
neďaleko centra malebného mestečka Baška • s centrom Bašky je 
spojený prímorskou promenádou s množstvom reštaurácií, barov, 
obchodov a kaviarní

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z troch prepojených budov • spoločná 
recepcia • lobby bar • 3 reštaurácie • denný bar s terasou • 
zmenáreň • internetová kaviareň • Wi-Fi zdarma • obchod 
s dennou tlačou a suvenírmi • bankomat • ambulancia • slnečná 
terasa s vonkajšími a detskými bazénmi so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky pri vonkajšom bazéne za poplatok • wellness: 
vnútorný bazén so sladkou vodou, detský bazén, 2 vírivky • 
za poplatok: sauny, hydromasážna vodná posteľ, masáže • 
tenisové kurty za poplatok • fi tnes zdarma • ihriská na loptové 
hry • požičovňa bicyklov • denné a večerné animácie pre deti 
a dospelých • v okolí 19 značených turistických chodníkov v dĺžke 
90 km • parkovisko za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
klimatizácia • balkón • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • 
trezor • telefón • Wi-Fi zdarma • možnosť prenájmu chladničky za 
poplatok na recepcii

TYPY IZIEB
jednolôžkové izby a dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
1. resp. 2 prísteliek (rozťahovacie lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou bufetu • možnosť doplatenia 
obedov formou bufetu • k obedu a večeri miestne čapované 
nápoje zdarma: pivo, víno, džúsy a voda

PRE DETI
postieľka zdarma • stolička • bazén s atrakciami • ihrisko pri 
bazéne • miniklub • pláž s jemným štrkom a miernym vstupom do 
mora • animácie vo viacerých svetových jazykoch

PLÁŽ
rozsiahla pláž z jemného štrku s pozvoľným vstupom do mora 
je oddelená od hotela len prímorskou promenádou • ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok • tobogan • bohaté možnosti 
vodných športov a potápačské centrum za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ        
PRE DETI        
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

45 eur

CENA OD

na osobu

Hotel ideálny 
pre rodiny

Celodenná zábava 
pre deti i dospelých

Kvalitné wellness

Bazény s vodnými 
atrakciami

Výborna strava

DO 15 R.
ZDARMA

BAŠKA – OSTROV KRK  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
268 hodnotiacich3,5
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hotel
Šarm

CHORVÁTSKO  |  OSTROV KRK – KRK, MALINSKA

TripAdvisor
329 hodnotiacich4,0

109108

POLOHA
v miernom svahu • obklopený 
borovicovým lesíkom • centrum mesta 
Krk dostupné 15 min prechádzkou po 
prímorskej promenáde • v meste Krk 
obchody, reštaurácie, zábavné podniky

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z viacerých krídiel 
• recepcia • trezor za poplatok • 
reštaurácia • kaviareň s átriom • 
bar • terasa s výhľadom na more • 
internetový kútik • Wi-Fi zdarma 
• zmenáreň • stánok s novinami 
a plážovými potrebami • komplex 
bazénov so sladkou vodou a jacuzzi 
na menších terasách • ležadlá pri 
bazénoch zdarma • pod hotelom 
bufet s terasou a grilom • fi tnes 
zdarma • aerobik • wellness za 
poplatok: masáže, 3 sauny, kozmetické 
procedúry • tenisové kurty v blízkosti 
hotela • stolný tenis • minigolf • 
úschovňa bicyklov • cyklomateriály • 
požičovňa bicyklov • večery so živou 
hudbou na terase hotela • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
telefón • minibar • niektoré majú 
balkón • izby situované na hotelové 
parkovisko, resp. do lesoparku na 
morskú stranu • bujný borovicový 
porast v okolí hotela bráni priamemu 
výhľadu na more

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky (len pre dieťa)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka za poplatok• miniklub • teen 
klub • animácie v hoteli a na pláži • 
ihrisko • bazén

PLÁŽ
priamo pod hotelom novovybudovaná 
pláž s upravenými plochami na slnenie 
• plytká zátoka s piesočnatým dnom 
• sprchy • plážový bar • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • okolie 
poskytujúce dostatok prírodného tieňa 
• potápačské centrum • široká ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
priamo pri mori • centrum malebného 
mestečka Malinska je vzdialené 2 km 
a spojené peknou pobrežnou 
promenádou • v Malinskej sú 
reštaurácie, kaviarne, cukrárne, 
obchodíky, supermarket

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex tvoria 3 hotelové budovy • 
recepcia • klimatizácia • reštaurácia 
• lobby bar • kongresová miestnosť 
• wellness centrum: vnútorný bazén 
• fi tnes • jacuzzi • za poplatok sauna 
a masáže • na slnečnej terase bazény 
so sladkou vodou a barom • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch zdarma • 
aqua aerobic • stolný tenis • tanečné 
večery so živou hudbou 3 x týždenne 
• v okolí hotela ideálne podmienky 
na pešiu turistiku • cykloturistika 
na vyznačených cestách po celom 
ostrove • nestrážené parkovisko 
zdarma • garáž za poplatok 10 EUR/
deň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • minibar • Wi-Fi 
zdarma • trezor zdarma • telefón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby a izby superior 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek
junior suity pre 2-4 osoby dvojlôžková 
spálňa a obývacia miestnosť 
s rozťahovacím lôžkom
rodinné superior suity pre 4-6 
osôb, pozostávajúce z dvoch spální 
a obývacej miestnosti s rozťahovacím 
lôžkom • superior izby a superior 
suity majú aj balkón alebo terasu 
orientovanú na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
postieľka zdarma • bazén • animácie 
od polovice júna do polovice 
septembra • ihrisko • 3x týždenne mini 
diskotéka vo večerných hodinách

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora priamo pri hoteli • ležadlá 
a slnečníky zdarma • možnosti 
vodných športov v Malinskej 1,5 km 
od hotela

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

37 eur

CENA OD

na osobu
68 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
174 hodnotiacich 3,5

VALAMAR KORALJ ROMANTIC    + BLUE WAVES RESORT    

DO 12 R.
ZDARMA
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PUNAT - OSTROV KRK  |  CHORVÁTSKO

FALKENSTEINER PARK PUNAT    110

POLOHA
v centre mestečka Punat • priamo na plážovej promenáde • 
obklopený zeleňou a upravenými parkami • mesto Krk 7 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex skladajúci sa z dvoch budov • plne klimatizovaný 
• recepcia • reštaurácia • kaviareň • Wi-Fi zdarma • stolný tenis 
• minigolf • vonkajší bazén so sladkou vodou • 2 tobogány • 
terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi zdarma • aerobic • 
prenájom bicyklov za poplatok • animácie a zábavné programy • 
za poplatok: masáže, kaderníctvo, manikúra, pedikúra • hotelové 
parkovisko zdarma (podľa dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi 
za poplatok • telefón • orientované sú do okolia • väčšina izieb 
s balkónom

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby comfort 20m2 s možnosťou 1 prístelky 
(rozkladacie lôžko pre dieťa do 6 rokov) • dvojlôžkové izby 
superior 22m2 s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie dvojlôžko pre 
deti do 12 rokov) • suity 33 m2 – dvojlôžková spálňa a obývacia 
miestnosť 

s rozťahovacím lôžkom pre 2 deti do 12 rokov • rodinné izby 40 m2 

–2 dvojlôžkové izby a obývacia miestnosť (max. pre 3 dospelých 
a 2 deti do 12r.)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • detský svet Falky Land s kútikom pre batoľatá • herňa • 
postieľka zdarma (možná len v rodinnej izbe a suite) • tobogán • 
Falky kino • denné a večerné animácie • rôzne športové programy 
– detská olympiáda, hľadanie pokladu, hry vo vode, turnaje 

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstupom 200 m od hotela • ďalšie pláže 
dostupné vláčikom za poplatok (v hlavnej sezóne) • vodné športy 
v blízkosti hotela za poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • k obedu a večeri miestne čapované 
a teplé nápoje (nealko, víno, pivo, káva, čaj) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (nealko, víno, pivo, káva, čaj 
v bare 10:00-23:00 h) • minigolf • vodný aerobic • stolný tenis • strečing • športovo-rekreačné programy

69 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
123 hodnotiacich3,0

DO 6 R.
ZDARMA

Kompletne 
zrekonštruovaný 

hotel (2016)

Hotel vhodný pre 
rodiny a mladých

Výborná strava
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV LOŠINJ – MALI LOŠINJ

AURORA    111

POLOHA
v “Slnečnej zátoke” obklopený mediteránskou zeleňou • 
v susedstve hotela Vespera • centrum Malého Lošinja vzdialené 
20 min prechádzkou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný hotel • recepcia • reštaurácia • bar • zmenáreň 
• Wi-Fi zdarma v celom hoteli • kaderníctvo • lekár • na slnečnej 
terase vonkajší bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • wellness na ploche 1 500 m2: vyhrievaný 
vnútorný bazén s morskou vodou • jacuzzi • 5 sáun • fi tnes • 
masáže • solárium • 8 tenisových kurtov (2 osvetlené) so školou 
tenisu • multifunkčné ihrisko pre loptové hry • kolky • petang • 
ranná gymnastika • minigolf • stolný tenis • požičovňa bicyklov 
za poplatok • športové a zábavné programy v hoteli Vespera 
• chodníky na pešiu turistiku • animačné programy pre všetky 
vekové kategórie • parkovisko

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • minibar • trezor • SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • balkón • orientované do lesoparku 
alebo na morskú stranu • plážová taška s uterákom/osoba/pobyt • 
župan • papuče • k dispozícií bezbariérové izby

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky (len pre dieťa) 
• suity - dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozťahovacím 
dvojlôžkom

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov + show 
cooking • 3x týždenne tematická večera • na vyžiadanie možnosť 
stravy pre osoby s alergiami

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub (5-12 rokov) a teen club (12-16 rokov) 
s malým popoludňajším občerstvením v hoteli Vespera • ihrisko na 
pláži • bohaté animačné programy v spolupráci s hotelom Vespera

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie a menšie štrkové 
pláže vhodné pre deti priamo pred hotelom • ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma • sprchy • kabínky na prezliekanie • široká ponuka 
vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

64 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
425 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny aj mladých

Dokonalý relax 
vo wellnesse

Bohatý program 
počas celého dňa

Výborná kuchyňa

DO 12 R.
ZDARMA
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 LOPAR, NOVALIJA – OSTROV RAB, OSTROV PAG  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
24 hodnotiacich3,5

113112

POLOHA
pozdĺž 1,5 km dlhej piesočnatej pláže 
nazývanej „Rajská pláž“ • 2 km od 
mestečka Lopar • 15 km od hlavného 
mesta ostrova Rab 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekoštruované hotely Lopar a Plaža 
sú súčasťou komplexu SAN MARINO 
• klimatizácia • centrálna recepcia • 
centrálna reštaurácia • bar • kaviareň 
• internetový kútik za poplatok • 
zmenáreň • Wi-Fi zdarma • tanečná 
terasa • v blízkosti hotela (150-300 m) 
za poplatok: 9 tenisových kurtov 
(5 z toho s osvetlením) • plážový 
volejbal • minigolf • trasy na trekking 
• cyklotrasy • denné a večerné 
animácie • parkovisko (zdarma podľa 
dostupnosti) 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • minibar • trezor 
zdarma • telefón • balkón 

TYPY IZIEB
štandardné izby s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko)
suity – spálňa s 2 lôžkami • obývacia 
miestnosť s rozkladacími lôžkami pre 
2 a 1 osobu
 
STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu v klimatizovanej centrálnej 
reštaurácii • k večeri miestne čapované 
nápoje (voda, nealko, víno a pivo)

PRE DETI
postieľka (za poplatok 4 EUR/noc) 
• animácie • ihrisko • tobogán 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
vhodná najmä pre deti a neplavcov 
priamo pred komplexom • široká 
ponuka vodných športov za poplatok • 
ležadlá a slnečníky za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★+

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

POLOHA
v južnej časti novaljského zálivu • 
v parku s mediteránskou zeleňou 
• centrum vzdialené asi 900 m 
dostupné promenádou • Pag 30 km 
• letisko v Zadare 78 km • 3 km od 
známej pláže Zrče

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotelový komplex 
pozostáva z hlavnej budovy – hotela 
a 2 depandansov • v hoteli pre 
všetkých klientov: recepcia (trezor) 
• Wi -Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia • kaviareň • TV miestnosť 
• aperitív bar s terasou • na slnečnej 
terase 2 bazény so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky v obmedzenom 
počte zdarma • prenájom bicyklov • 
plážový volejbal • športové možnosti 
v okolí: fi tnes centrum (pre hotelových 
hostí vstup zdarma), športové centrum 
Cissa, tenis • parkovanie pri hoteli 
zdarma • nákupné centrum „Liberty 
Pasage“ v centre

UBYTOVANIE
klimatizované izby • niektoré 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa • 
Wi -Fi a prípojka na internet zdarma • 
minibar • SAT TV • telefón

TYPY IZIEB
hotel: štandardná dvojlôžková izba 
16 m2 orientované do parku a okolia 
• premium dvojlôžková izba 18 m2, 
orientované na morskú stranu
depandanse: niektoré izby 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • štandardná dvojlôžková izba 
16 m2, orientované do parku a okolia 
• superior dvojlôžková izba 18 m2 
s balkónom, orientované na morskú 
stranu a bazén

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PLÁŽ
priamo pod hotelom štrková pláž 
s betónovými a upravenými plochami 
na slnenie • oddelená len promenádou 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
prenájom potrieb pre vodné športy • 
potápačské centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU   
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

48 eur

CENA OD

na osobu
44 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
110 hodnotiacich 3,0

DO 12 R.
ZDARMA

DO 7 R.
ZDARMA

FAMILY HOTEL LOPAR & PLAŽA    + LIBERTY  
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Národný park  Sjeverni Velebit

Národný park Paklenica

Národný park Krka

Park prírody Telaščica

Národný park Kornati

DikloDikDikkloklooo
Zaton

Starigrad-Paklenica

Petrčane

Sv. Filip Jakov
Biograd na Moru Pakoštane

Vodice

Primošten
Šibenik

Zadar

Trogir

ZATON
Známe turistické stredisko, obľúbené 
najmä rodinami s malými deťmi 
vďaka veľkej piesočnatej pláži 
s veľmi miernym vstupom do mora. 
Od Zadaru je vzdialené asi 15 km 
a situované v borovicovom lesíku.

PETRČANE
Malá osada asi 11 km severozápadne 
od Zadaru ponúka kvalitné ubytovanie 
v hoteloch a apartmánoch, obklopená 
je štrkovýmii skalnatými plážami.

ZADAR
Mesto s bohatou históriou, staré 
viac ako 2000 rokov, hospodárske 
a kultúrne centrum severnej 
Dalmácie. V starom meste je okrem 
iných historických pamiatok aj 
niekoľko cenných a významných 
sakrálnych stavieb Chorvátska. 
Ubytovacie zariadenia sú najmä na 
severe, v mestských častiach Borik, 
Puntamika a Diklo.

DIKLO
Malebná štvrť asi 4 km severne od 
mesta Zadar, patrí medzi obľúbené 
prázdninové miesta a ponúka 
kvalitné ubytovanie v súkromných 
apartmánoch.

SV. FILIP I JAKOV
Malé mestečko na brehu 
Pašmanského prielivu, asi 3 km od 
kúpeľného mesta Biograd na Moru.

BIOGRAD NA MORU
Známe mesto chorvátskych kráľov 
z 10. a 11. storočia, ležiace v strede 
medzi letiskom v Zadare a Splite 
a blízkosti 2 národných parkov.

VODICE
Jedno z najatraktívnejších turistických 
stredísk asi 13 km pred Šibenikom, 
ponúka bohaté možnosti kultúry 
a zábavy. Na okraji mestečka sa 
nachádza letovisko Srima.

ŠIBENIK
Starobylé mesto rozprestierajúce 
sa nad zálivom pri Národnom 
parku ústia rieky Krky. Vďaka svojej 
polohe a bohatej histórii patrí medzi 
najnavštevovanejšie mestá Severnej 
Dalmácie. Rekreačné zariadenia 
sú v turistickom stredisku Solaris - 
Amadria Park, ktoré sa nachádza 
6 km južne od Šibeniku.

PRIMOŠTEN
Stredoveké mestečko sa rozprestiera 
na ostrovčeku spojenom s pevninou 
hrádzou. Hotelový komplex leží na 
protiľahlom polostrove, obkolesenom 
borovicovým porastom a skalnatými 
a štrkovými plážami.

TROGIR
Kamenné mesto pod ochranou 
UNESCO je klenotom pre milovníkov 
umeleckých diel, renesančných 
a barokových stavieb.

MOŽNOSTI 
FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Plitvické jazerá – Najstarší 
a najznámejší chorvátsky národný 
park, s čarovnými miestami 
a prírodnými kulisami, ktorý tvorí 
16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi.
 Paklenica – Národný park Paklenica 
zahŕňa najatraktívnejšie časti južného 
Velebitu. Hlavnou atrakciou sú jeho 
dva pôsobivé kaňony Velika a Mala 
Paklenica. V parku sa nachádzajú 
viaceré neobvyklé krasové formy 
a jaskyne, zachovalá bohatá fl óra 
a fauna. Vyhliadka z Velebitu láka 
turistov, ktorí vyhľadávajú mierne 
dobrodružstvá. 
Krka – Najkrajšia krasová rieka 
Chorvátska, ktorá vychádza na 
povrch krasovým prameňom 
a vytvára s kaskádami a vodopádmi 
prekrásne prírodné scenérie. Výlet 
spojený s prehliadkou historického 
centra mesta Šibenik.
Kornati – Najčlenitejšie súostrovie 
v Stredomorí, pozostávajúce 
z 89 ostrovov, ostrovčekov 
a morských útesov. Bizarná krása, 
tradičné pestovanie olív a chov oviec.
Zadar – Mesto výnimočnej histórie 
s mimoriadne cenným kultúrnym 
dedičstvom, mesto ponúkajúce vždy 
niečo nové a celkom originálne.
Fisch picknik – Celodenný lodný 
výlet.
Panoráma – 2 až 4 hodinová plavba 
popri pobreží.

DALMÁCIA JE IDEÁLNA KOMBINÁCIA HISTORICKÝCH MESTEČIEK, 
PRÍRODNÝCH PLÁŽÍ A NEDOTKNUTEJ PRÍRODY V NÁRODNÝCH 
PARKOCH. NAPLŇME SVOJE ZMYSLY PANENSKOU PRÍRODOU 
A ČÍROSŤOU VZDUCHU, KTORÝ DÝCHALI AJ POSTAVY MAYOVSKÝCH 
DIEL A VNESME SA DO FASCINUJÚCEJ PRÍRODY A JEJ 
NEUVERITEĽNÝMI ÚKAZMI. NÁŠ ZÁŽITOK EŠTE UMOCNÍ POHĽAD NA 
NAJVÝZNAMNEJŠIE SAKRÁLNE STAVBY.

SEVERNÁ 
DALMÁCIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 22 26 29 29 26
VODA (°C) 20 23 25 26 25

DOPRAVA AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY

CHORVÁTSKO
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PINIJA    114

POLOHA
v borovicovom lese na prírodnom polostrove • centrum Petrčane 
asi 500 m prechádzkou popri mori • mesto Zadar 12 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z 3 navzájom spojených klimatizovaných krídel 
kompletne zrekonštruovaných • recepcia • Wi-Fi zdarma v celom 
hoteli • aperitív bar • letný bar na terase hotela • reštaurácia • na 
slnečnej terase bazén so sladkou vodou (aj detský) • zdarma krytý 
bazén so sladkou vodou • fi tnes • za poplatok wellness & spa 
„Marea“ (sauny, masáže, jakuzzi, relaxačná miestnosť, vstup od 
16 r.) • letný bar priamo na pláži • šport: ihrisko na plážový volejbal 
• multifunkčné ihrisko na loptové hry • biliard • za poplatok: 
3 tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • petang • prenájom 
bicyklov • v areáli: dalmatínska konoba • obchodíky • vyhradené 
miesto na parkovanie v borovicovom lesíku • v hlavnej sezóne 
16.06. – 01.09. animácie

UBYTOVANIE
klimatizované izby • chladnička (minibar sa plní za poplatok) • 
SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi zdarma • kúpeľňa • sušič vlasov

TYPY IZIEB
clasic dvojlôžková izba 19 m2 s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • clasic dvojlôžková izba 25 m2 s 2 prístelkami (rozkladacie 
lôžko len pre 2 deti do 12 r.) • orientované do okolia
premium dvojlôžková izba s balkónom 22 m2 s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) • orientované do okolia • premium 

dvojlôžková izba s balkónom 27-29 m2 s 2 prístelkami 
(rozkladacie lôžko len pre 2 deti do 12 r.) • orientované na morskú 
stranu (za poplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • 
show cooking počas večere • možnosť doplatenia obedov 
(bufetové stoly) 

PRE DETI
vonkajší bazén so sladkou vodou • vnútorný bazén so sladkou 
vodou • detský bazén • detské animácie • mini club (16.06. – 
01.09.) • detské ihrisko • zábavné centrum • cukráreň • minigolf 
• stolný tenis • multifunkčné ihrisko • detská stolička v jedálni • 
detská postieľka

PLÁŽ
štrková • skalnatá s upravenými plochami na slnenie a vstupmi 
do mora • tiahnu sa okolo celého polostrova • prírodný tieň 
pínijí • sprchy • ležadlá za poplatok • vodné športy • požičovňa 
športových potrieb • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 % 60 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
384 hodnotiacich4,0

Hotel ideálny 
pre rodiny

Príjemné prostredie 
borovicového lesa 

a čistého mora

Bohaté animácie pre 
deti aj dospelých

Moderné wellness 
centrum

Výborná kuchyňa

DO 7 R.
ZDARMA
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48 eur

CENA OD

za štúdio

115

TripAdvisor
1257 hodnotiacich 4,0

ZATON HOLIDAY RESORT    +

POLOHA
v turistickom stredisku Zaton • asi 1,5 km od mestečka Zaton •
16 km od mesta Zadar

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi -Fi podľa pokrytia v celom komplexe zdarma • pozdĺž 
promenády vedúcej od recepcie až k pláži sú: rôzne reštaurácie • 
pekáreň • cukráreň • obchodík s ovocím a zeleninou • obchodíky 
so suvenírmi • ambulancia • supermarket pri kempe • na slnečnej 
terase pri mori nový komplex bazénov so sladkou vodou a rôznymi 
atrakciami • ležadlá a slnečníky za poplatok • šport: aqua aerobik • 
fi tnes • 12 tenisových kurtov • stolný tenis • ihriská pre loptové hry • 
potápačské centrum so školou potápania • jazdecký klub so školou 
• minigolf • nový adventure golf • petang • požičovňa bicyklov • 
parkovanie zdarma

UBYTOVANIE
jednoposchodové klimatizované domčeky • obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom (linka so základným riadom, kávovar, malá 
chladnička, dvojplatnička) • spálňa (okrem štúdia) • kúpeľňa • sušič 
vlasov • sušiak • SAT TV • Wi -Fi • telefón • trezor • ventilátor • 
balkón alebo terasa s možnosťou posedenia

TYPY APARTMÁNOV
štúdio pre 2 - 3 osoby 20 m2 : obývacia miestnosť s 2. resp. 3 
rozkladacími lôžkami (dvoj a jedno- lôžko) • apartmán pre 4 osoby 
29 m2 : dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby • apartmán pre 5 osôb 35 m2: klimatizované • 
2 dvojlôžkové spálne (jedna s oddelenými posteľami) a obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia raňajok a večerí 
v samoobslužnej reštaurácii (k večeri čapovaný nápoj)

PRE DETI
postieľka • bazén • ihriská • animácie • v sezóne 2x denne mini 
a teen klub

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž v chránenej zátoke s veľmi pozvoľným 
vstupom do mora • mierny vstup do mora • 150 – 350 m od 
apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok • rôzne druhy 
vodných športov • vodné atrakcie • tobogán • ihrisko so sieťami 
na lezenie • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

CHORVÁTSKO  |  SEVERNÁ DALMÁCIA – ZATON

TOP stredisko 
pre rodiny s detmi

Piesočnatá pláž 
vhodná aj pre 
najmenšie deti

Kompletne vybavený 
rezort obkolesený 

mediteránskou 
zeleňou

Bohatý animačný 
program najmä 

pre deti
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57 eur

CENA OD

za štúdio

116

TripAdvisor
1257 hodnotiacich4,0

ZATON HOLIDAY RESORT    

POLOHA
v turistickom stredisku Zaton • asi 1,5 km od mestečka Zaton •
16 km od mesta Zadar

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi -Fi podľa pokrytia v celom komplexe zdarma • 
pozdĺž promenády vedúcej od recepcie až k pláži sú: rôzne 
reštaurácie • pekáreň • cukráreň • obchodík s ovocím a zeleninou 
• obchodíky so suvenírmi • ambulancia • supermarket pri kempe 
• na slnečnej terase pri mori nový komplex bazénov so sladkou 
vodou a rôznymi atrakciami • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
šport: aqua aerobik • fi tnes • 12 tenisových kurtov • stolný tenis • 
ihriská pre loptové hry • potápačské centrum so školou potápania 
• jazdecký klub so školou • minigolf • nový adventure golf • 
petang • požičovňa bicyklov • parkovanie zdarma

UBYTOVANIE
jednoposchodové domčeky • priestranné a klimatizované • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom (linka so základným riadom, 
mikrovlna rúra, kávovar, malá chladnička, dvojplatnička) • spálňa 
(okrem štúdia) • kúpeľňa • sušič vlasov • sušiak • SAT TV • Wi -Fi • 
telefón • trezor • balkón alebo terasa s možnosťou posedenia

TYPY APARTMÁNOV
štúdio pre 2 - 3 osoby 25 m2 : obývacia miestnosť s 2, resp. 
3 rozkladacími lôžkami (dvoj a jedno- lôžko) • apartmán pre 
4 osoby 36 m2 : dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom • apartmán pre 5 osôb 48 m2 : 

2 dvojlôžkové spálne (jedna s oddelenými posteľami) a obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu • apartmán pre 
5 - 6 osôb 56 m2: len na poschodí, 2 dvojlôžkové spálne (jedna 
s oddelenými posteľami) a obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 1 osobu, 2x SAT TV • 2 kúpeľne, jedno alebo 
2 úrovňové

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia raňajok a večerí 
v samoobslužnej reštaurácii (k večeri čapovaný nápoj)

PRE DETI
postieľka • bazén • ihriská • animácie • v sezóne 2x denne mini 
a teen klub

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž v chránenej zátoke s veľmi pozvoľným 
vstupom do mora • mierny vstup do mora • 150 – 350 m od 
apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok • rôzne druhy 
vodných športov • vodné atrakcie • tobogán • ihrisko so sieťami 
na lezenie • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

ZATON – SEVERNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

TOP stredisko 
pre rodiny s detmi

Piesočnatá pláž 
vhodná aj pre 
najmenšie deti

Kompletne vybavený 
rezort obkolesený 

mediteránskou 
zeleňou

Bohatý animačný 
program najmä 

pre deti
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CHORVÁTSKO  |  SEVERNÁ DALMÁCIA - ZADAR

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK    117

POLOHA
v stredisku Borik • centrum Zadaru asi 5 km • dostupné 
prechádzkou, turistickým vláčikom resp. autobusovou dopravou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizované 2 hotely prepojené chodbou • 2017-18 rekonštrukcia 
izieb, reštaurácie, all inclusive baru Tramontana pri bazéne • 
recepcia • Wi-Fi zdarma v celom objekte • zmenáreň • aperitív 
bar • reštaurácia • na terase komplex bazénov (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • vírivka • tobogan • krytý bazén • spa centrum (sauny, 
masáže) • tenisové kurty • joga • fi tnes • aerobik

UBYTOVANIE
kompletne zrenovované klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • minibar • trezor 

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba od 18 m2 (max. 2 osoby) s dvojlôžkom: comfort, 
orientované do okolia a parkovisko • superior, s balkónom, 
orientované na morskú stranu • comfort rodinná izba od 25 m2 
(spálňa, pre 2 deti do 12 r. a výšky 160 cm poschodová posteľ 
v priestore oddeleného závesom), orientované do okolia 
a parkovisko, s balkónom na morskú stranu • superior rodinná izba 

ALL INCLUSIVE privítací nápoj, raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • miestne čapované nápoje 
k hlavnému jedlu (neobmedzene nealko, pivo, stolové víno) • popoludní zmrzlina pre deti • miestne čapované nápoje, 
fi ltrovaná káva a čaj v bare Tramontana pri bazénoch (10:00-22:00 h) • niektoré druhy športov • animácie a športové 
podujatia podľa vypísaného programu

108 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
655 hodnotiacich 4,0

Klub FALKY LAND 
pre deti od 3 r., 
denné a večerné 

animácie, mini disco, 
detské ihrisko 
a pieskovisko

Hotel ideálny pre 
rodiny s deťmi

Wellness 
a vyhrievaný krytý 
bazén prepojený 

s vonkajším

Tobogan pre deti

DO 6 R.
ZDARMA

od 40 m2 (spálňa, pre 2 deti do 12 r. a výšky 160 cm poschodová 
posteľ v priestore oddeleného závesom), orientované do okolia, 
parkovisko, s balkónom na morskú stranu • suita 46 m2 (spálňa, 
pre 3 deti do 12 r. a výšky 160 cm poschodová posteľ v priestore 
oddeleného závesom a rozkladacie lôžko), orientované do 
okolia, parkovisko a s balkónom na morskú stranu

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detská postieľka • animácie • tobogan

PLÁŽ
priamo pod hotelom záliv s piesočnatou plážou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • v komplexe aj štrková pláž • vodné športy 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

102



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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DONAT   118

POLOHA
v borovicovom parku strediska Borik • historické centrum Zadaru 
asi 5 km • dostupné prechádzkou, turistickým vláčikom alebo 
miestnou dopravou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dve samostatne stojace budovy Donat I a Donat II • v hoteli Donat 
I recepcia (trezor zdarma) • internetový kútik a Wi-Fi zdarma 
v celom hoteli • denný bar, ktorý slúži zároveň ako all inclusive bar 
• na slnečnej terase bazén so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • v hoteli Donat II reštaurácia • pred hotelmi parkovisko 
zdarma • možnosti športových aktivít v stredisku za poplatok • vo 
vedľajšom hoteli Falkensteiner Funimation za poplatok: Aquapura 
Thalasso Spa centrum (krytý bazén, fínska a parná sauna, fi tnes) • 
vonkajší bazén so sladkou vodou a tobogánom

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT TV • Wi-Fi • väčšina izieb má 
balkón, resp. francúzske okno orientované do okolia

TYPY IZEB
štandardná izba: jednolôžková 9 m2 • dvojlôžková 15 m2 • 
dvojlôžková s prístelkou (vhodná najmä pre dieťa) 17 m2 • 

rodinná izba 27 m2 - dvojlôžková spálňa a obývacia izba 
s 2 oddelenými lôžkami, spojené chodbičkou, vhodné najmä pre 
2 dospelých a 2 deti, v oddelenej časti hotela

STRAVOVANIE
all inclusive v reštaurácii hotela Donat II

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
štrková pláž, oddelená len parkovou zeleňou • pieskový záliv 
s pozvoľným vstupom do mora pred susedným hotelom 
Funimation • ležadlá za poplatok • možnosť zapožičania 
športových potrieb pre vodné športy • plážový bar a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • miestne čapované nápoje 
k hlavným jedlám (nealkoholické, pivo a biele a červené víno) • občerstvenie v bare pri bazéne od 10:00 do 22:00 h 
(miestne čapované nápoje – nealko, pivo a biele a červené víno, fi trovaná káva, čaj) • v sezóne podľa vopred vypísaného 
programu hotelové animácie pre všetky vekové skupiny

48 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
140 hodnotiacich3,0

Hotel ideálny 
pre rodiny

Obľúbený hotel - 
dobrý pomer ceny 
a kvality služieb

Priamo na pláži 
s prírodným tieňom 

stromov

Bohatá ponuka 
chorvátskej 

i medzinárodnej 
kuchyne

DO 6 R.
ZDARMA
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HOTEL ALBA    / APARTMÁNY CROATIA   119

POLOHA
na pobreží Pašmanského kanála • neďaleko od centra mestečka 
Sv. Filip i Jakov, dostupného krátkou prechádzkou po promenáde

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
3 poschodová budova hotela Alba • klimatizovaná recepcia • 
reštaurácia • aperitív bar s letnou terasou • jednoposchodové 
apartmány Croatia • v radovej zástavbe • samostatná recepcia 
• pod magistrálou • obkolesené mediteránskou zeleňou • Wi-Fi 
zdarma (podľa pokrytia v celom komplexe) • šport: 2 tenisové 
osvetlené kurty zdarma • na promenáde reštaurácia a minimarket

UBYTOVANIE
hotel Alba: izba so stropným ventilátorom • kúpeľňa • SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • balkón • orientované na 
parkovisko alebo morskú stranu • štúdio: na 1. a 2. poschodí • 
stropný ventilátor • spálňa • v chodbičke malá kuchynská linka so 
základným riadom, dvojplatnička a malá chladnička • kúpeľňa • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • balkón • orientované na 
morskú stranu
apartmány Croatia: klimatizované apartmány pre 3 – 7 osôb 
• spálňa • obývacia miestnosť s kuchynským kútom (linka so 
základným riadom, dvojplatnička, malá chladnička) • kúpeľňa • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB/APARTMÁNOV
hotel Alba: dvojlôžková izba s prístelkou • štúdio: spálňa 
s 2 lôžkami a prístelkou
apartmány Croatia: apartmán pre 3 osoby: spálňa • obývacia 

miestnosť s rozkladacím lôžkom (vhodné pre 1 dieťa) • apartmán 
pre 4 osoby: spálňa • obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom 
(vhodné pre 1 dospelého alebo 2 deti) • apartmán pre 5 osôb: 
2 spálne (jedna s oddelenými lôžkami) • obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom (vhodné pre 1 dieťa) • apartmán pre 6-7 
osôb: 2 spálne (jedna s oddelenými lôžkami a prístelkou pre dieťa) 
• obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom (vhodné pre 
1 dospelého alebo 2 deti) • jedno alebo dvoj úrovňové

STRAVOVANIE
izby a štúdiá v hoteli: polpenzia • raňajky a večere formou bufetu
apartmány: individuálne • možnosť doplatku raňajok a večerí

PRE DETI
postieľka • ihrisko • animácie • mini klub pre deti 4 -12 rokov 
2x denne • večerné mini disco

PLÁŽ
štrkovo-skalnatá pláž 50 – 100 m od apartmánov • piesočnatá 
pláž asi 500 m za mestečkom v kempe • vodné športy • ihrisko 
na plážový volejbal • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★/★★★

PLÁŽ    
PRE DETI     
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %36 eur

CENA OD

za apartmán

TripAdvisor
16 hodnotiacich 3,5

Hotel vhodný 
pre rodiny

Príjemný areál 
s mediteránskou 

vegetáciou

Kľudná dovolenka

Možnosť doplatenia 
stravovania pri 

ubytovaní 
v apartmánoch

Dobrý pomer ceny 
a kvality

V termíne 
03.06. – 31.08. 

animácie pre deti 
a dospelých podľa 
vopred vypísaného 

programu

DO 7 R.
ZDARMA
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MARGARITA MARIS    + 120

POLOHA
na pobreží Pašmanského zálivu • na južnom okraji strediska • 
obkolesený parkom s mediteránskou vegetáciou • neďaleko 
centra (cca 1,2 km) • Biograd na Moru cca 2 km • Zadar 27 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
poschodové domčeky so štúdiami • centrálna recepcia • Wi-Fi 
zdarma (aj na terase) • roztrúsené v parku pod magistrálou • 
reštaurácia s terasou • parkovanie pod recepciou, alebo v areáli 
na vyhradenom mieste zdarma • súčasťou komplexu je upravená 
záhrada s detským ihriskom (preliezačky a pieskovisko) • športové 
vyžitie: tenisový kurt, multifunkčné ihrisko pre loptové hry (futbal, 
basketbal, volejbal) • v sezóne 16.7. – 17.8. kreatívne tvorivé dielne 
– pod vedením animátorky FERKO KLUBu v čase 17:00 – 19:00 
h (okrem soboty a nedele) • v centre obchodíky a reštauračné 
zariadenia s príjemným posedením • v Biograde na Moru nočná 
zábava

UBYTOVANIE
klimatizované štúdiá • kompletne vybavený kuchynský kút 
(chladnička, dvojplatnička a základné riady) • kúpeľňa • SAT TV • 
na poschodí balkón, na prízemí terasa

TYPY IZIEB
Štúdia • jedna miestnosť s dvojlôžkom a prístelkou - rozkladacie 
lôžko pre 1 dospelého alebo 1 resp. 2 menšie deti • kuchynský 
kútik

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu vrátane stolovej vody 
• možnosť doobjednania obedov formou bufetu

PRE DETI
detská postieľka (na prepotvrdenie za poplatok) • detské ihrisko • 
kreatívne tvorivé dielne

PLÁŽ
prevažne štrková pláž asi 250 m od štúdií • menšia piesočnatá 
pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • v stredisku: prenájom 
potrieb pre vodné športy (bicykle, člny) • ihrisko na plážový 
volejbal • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

48 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
1 hodnotiacich5,0

Ideálne pre 
rodiny s deťmi

Výhoda ubytovanie 
s polpenziou v štúdiu 

s kuchynkou

Komplex obkolesený 
mediteránskou 

zeleňou
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OLYMPIA    121

POLOHA
na južnom okraji strediska • obkolesený mediteránskou 
vegetáciou • centrum vzdialené asi 500 m • dostupné pešou 
promenádou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
spolu s novým hotelom Oplympia Sky je súčasťou komplexu 
• plne klimatizovaný hotel pozostáva z  2 prepojených 
poschodových budov • recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli 
• výťah • reštaurácia (podávané raňajky a večere) • a´la carte 
reštaurácia • aperitív a lobby bar s terasou • na slnečnej terase 
bazén pre dospelých a deti so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
v obmedzenom počte zdarma • wellness a Spa centrum • počas 
sezóny animačný program • parkovanie pri hoteli za poplatok 
7 EUR/noc • šport v okolí:  tenisové kurty • požičovňa bicyklov • 
ihrisko pre loptové hry • detské ihrisko • na promenáde a v centre 
rôzne obchody a reštauračné zariadenia s príjemným posedením

UBYTOVANIE
klimatizované izby • s možnosťou prístelky (rozkladacie kreslo 
vhodné najmä pre dieťa) • kúpeľňa • sušič vlasov • minibar • trezor 
• SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s prístelkou 25 m2 • orientované do parku 
a okolia • izby orientované na morskú stranu majú vo vybavení 
varnú kanvicu na vodu, župan, papučky a 0,75 l fľašku minerálnej 
vody v prvý deň

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť doobjednania večerí formou 
bufetu

PRE DETI
detská postieľka (na prepotvrdenie za poplatok) • časť bazéna 
pre deti so šmýkačkou • detské ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž asi 50 m pod hotelom • oddelená len promenádou • 
ležadlá za poplatok • v stredisku: tobogan • prenájom potrieb 
pre vodné športy (bicykle, jet ski) • plážový volejbal • plážový bar 
za poplatok • plážové bary, reštaurácie a stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

54 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
262 hodnotiacich 3,5

Moderný hotel pre 
rodiny s deťmi

Výborná poloha 
neďaleko centra 

Vodic

Uprostred 
mediteránskej zelene 

pri pláži

DO 6 R.
ZDARMA
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TripAdvisor
50 hodnotiacich3,5

123122

POLOHA
v parkovo upravenej mediteránskej 
zeleni • v blízkosti centra Vodíc, 
kde sa koná množstvo kultúrnych 
a spoločenských podujatí • dostupné 
príjemnou prechádzkou po pobrežnej 
promenáde • 15 km od Šibeniku

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
uzatvorený, príjemný vilový rezort • 
22 jednoposchodových domčekov 
• postavené v dvoch radoch • 
recepcia • trezor zdarma • Wi-Fi 
v celom objekte zdarma • à la carte 
reštaurácia • lounge bar • na letnej 
terase veľký a detský bazén so sladkou 
vodou • ležadlá zdarma • pool bar 
• parkovanie v priestore rezortu 
zdarma (v termíne 01.06. - 30.09. za 
poplatok 5 EUR/deň) • počas sezóny 
v stredisku rôzne športové aktivity • 
možnosť občerstvenia sa v plážových 
reštauračných zariadeniach • 
supermarket v blízkosti

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány • obývacia 
miestnosť s rozkladaním lôžkom 
(vhodné pre 1 dospelého alebo 2 deti) 
a kompletne vybaveným kuchynským 
kútom (linka so základným riadom, 

chladnička, dvojplatnička a rúra, 
kávovar) • kúpeľňa • SAT TV • telefón • 
orientované na morskú stranu

TYPY APARTMÁNOV
apartmán pre 4 osoby: 36 m2 • 
na poschodí • spálňa • obývacia 
miestnosť • balkón • apartmán pre 
6 osôb: 72 m2 • na prízemí • 2 spálne 
(jedna s oddelenými lôžkami) • 
obývacia miestnosť • terasa

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
raňajok a večerí (formou bufetu alebo 
výber z 3 menu – závisí od počtu 
klientov)

PRE DETI
bazén so sladkou vodou • postieľka 
a stolička (za poplatok) • ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž • pozvoľný vstup do mora 
• 50–100 m od apartmánov • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
• prenájom športových potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
na polostrove okraji strediska SOLARIS 
• pri Solaris Yacht Marine • obkolesené 
mediteránskou vegetáciou • 6 km 
južne za mestom Šibenik

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi -Fi za poplatok • na 
slnečnej terase bazén s morskou 
vodou aj pre deti (ležadlá za poplatok) 
• v stredisku: reštaurácie a plážové 
bary • wellness a spa • supermaket 
• parkovanie na vyhradenom mieste 
zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány • obývacia 
miestnosť s kompletne vybaveným 
kuchynským kútom • telefón • SAT TV 
• kúpeľňa • sušič vlasov • balkón

TYPY APARTMÁNOV
pre 2 dospelých a 2 deti do 12 r., 
30 m2 spálňa spojená s obývacou 
miestnosťou, izbička s poschodovou 
posteľou • pre 3 dospelých 
a 2 deti do 12 r., 55 m2 spálňa, 
izbička s poschodovou posteľou, 
obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom, 2 WC, 2 balkóny • pre 4 
dospelých a 3 deti do 12 r., 70 m2, 

2 spálne, jedna s možnosťou prístelky 
pre dieťa, obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 2 deti, 
2 kúpeľne s WC, 2 balkóny

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • v stredisku: 2x denne v čase 
10:00-12:00 h a 17:00-19:00 h mini klub 
pre deti 3-12 r. • zábava a kreatívne hry 
vo voľnom priestore • Solarko disco 
• za poplatok: postieľka • aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou 
riekou • pirátsky dobrodružný mini 
golf • Solaris expres vláčik

PLÁŽ
štrková v bezprostrednej blízkosti • 
možnosť využitia pláži v komplexe 
Solaris • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • bary, reštaurácie, stánky 
s občerstvením 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

64 eur

CENA OD

za apartmán
59 eur

CENA OD

za apartmán

TripAdvisor
77 hodnotiacich 4,0

MATILDE BEACH RESORT   VILLAS KORNATI    
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SOLARIS NIKO   124

POLOHA
v strede strediska • v bezprostrednej blízkosti En Vogue Beach 
Clubu • obkolesené mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor • Wi-Fi v lobby bare za poplatok • internetový 
kútik za poplatok • reštaurácia • lobby bar s letnou terasou • 
na slnečnej terase bazén s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • časť hotelových izieb je dostupná bez výťahu • 
v stredisku wellness a spa centrum za poplatok (komplex 
bazénov • jacuzzi • sauny • masáže • fi tnes) • v sezóne animácie 
• parkovanie za poplatok 5 EUR/deň do 30.06. a od 01.09. 8 EUR/
deň od 01.07. do 31.08.

UBYTOVANIE
klimatizované izby • SAT TV • telefón • trezor • minibar • kúpeľňa 
• sušič vlasov • väčšina s balkónom • orientované do lesoparku 
alebo na parkovisko

TYPY IZIEB
ekonomy dvojlôžková izba (lôžko 140x190 cm) pre 1 resp. max. 
2 osoby, malý balkón orientovaný do átria • dvojlôžková izba 
(2 lôžka 90x190 cm) • dvojlôžková izba s prístelkou (rozkladacie 
lôžko 75x190 cm pre dieťa do 12 r.) • rodinná izba (2 dvojlôžkové 
izby prepojené dverami, max. 2 dospelí a 2 deti do 12 r.)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie za poplatok • bazén • 
v stredisku 2x denne v čase 10:00-12:00 h a 17:00-19:00 h mini 
klub pre deti 3-12 r. • zábava a kreatívne hry vo voľnom priestore 
• Solarko disco • za poplatok: postieľka • aquapark s toboganmi, 
šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný mini golf • 
Solaris expres vláčik

PLAŽ
štrková pláž oddelená parkovou zeleňou • v stredisku aj 
piesočnatá pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy 
v Brodarici (cca 10 min. autom) • potápačské centrum v kempe •
v stredisku bary, reštaurácie, stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

42 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
248 hodnotiacich 4,0

Hotel ideálny 
pre rodiny

Hotel s útulnou 
a intímnou 
atmosférou

Široký výber denne 
čerstvých a chutných 

jedál

Bohatá večerná 
zabáva v hoteli alebo 

stredisku Solaris

DO 12 R.
ZDARMA
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AMADRIA PARK JAKOV    125

POLOHA
na jednom z okrajov strediska Amadria Parku • v blízkosti 
aquaparku • obkolesené mediteránskou zeleňou • 6 km južne 
za mestom Šibenik

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný (2017-2018) klimatizovaný hotel • 
recepcia • trezor • Wi-Fi za poplatok • reštaurácia • lobby bar 
s letnou terasou • na slnečnej terase bazén s morskou vodou 
pre dospelých a deti (ležadlá v obmedzenom počte zdarma) • 
v stredisku: wellness a spa centrum za poplatok (komplex 
bazénov • jacuzzi • sauny • masáže • fi tnes) • v sezóne animácie 
a rôzne športové programy • parkovanie za poplatok 5 EUR/deň 
do 30.06. a od 01.09. 8 EUR/deň od 01.07. do 31.08.

UBYTOVANIE
nové klimatizované izby • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
telefón • trezor • minibar • orientované do lesoparku alebo 
na parkovisko 

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba s 2 prístelkami (2 lôžka 90x210 a poschodová 
posteľ 80x180 – len pre dieťa do 12 r.), francúzsky balkón 
alebo balkón, orientované do parku a okolia • rodinná izba 
– 2 prepojené dvojlôžkové izby s poschodovou posteľou 
a francúzskym balkónom pre max. 4 dospelé osoby a 4 deti 
do 12 r. • 2 dospelé osoby na prístelkach zdarma 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť doplatenia večerí formou bufetu

PRE DETI
destká postieľka zdarma • v stredisku 2x denne v čase 10:00-12:00 
h a 17:00-19:00 h mini klub pre deti 3-12 r. • zábava a kreatívne hry 
vo voľnom priestore • Solarko disco • za poplatok: aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf • Solaris expres vláčik

PLÁŽ
štrková, priamo pod hotelom • oddelená parkovou zeleňou • 
v stredisku aj piesočnatá pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy v Brodarici (cca 10 min. autom) • potápačské 
centrum v kempe • v stredisku bary, reštaurácie, stánky 
s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

58 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
314 hodnotiacich4,0

Kompletne 
zrenovovaný (2017-
2018) hotel vhodný 
pre rodiny s deťmi

Široký výber 
chutných jedál

Bohatý program 
v stredisku Amadria 

Parku

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

CHORVÁTSKO  |  SEVERNÁ DALMÁCIA – ŠIBENIK - SOLARIS

AMADRIA PARK IVAN     126

POLOHA
v strede komplexu • v blízkosti „Dalmatinskeho ethno sela“ • 
obkolesený mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • trezor • reštaurácia • lobby bar 
s letnou terasou • Wi-Fi za poplatok • obchodík so suvenírmi • 
na slnečnej terase bazén s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • prepojený chodbou s wellness a spa centrom • 
za poplatok komplex bazénov a jacuzzi, sauny, masáže, fi tnes • 
v sezóne animácie • parkovanie za poplatok 5 EUR/deň do 30.06. 
a od 01.09. 8 EUR/deň od 01.07. do 31.08.

UBYTOVANIE
klimatizované izby • SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi 
(za poplatok) • minibar • kúpeľňa • sušič vlasov • francúzsky 
balkón alebo okno • orientované do okolitého lesoparku alebo 
parkovisko • dvojlôžkové izby majú navyše kúpací plášť a papuče 

TYPY IZIEB
ekonomy – 2 spojené lôžka 90 x 200 cm, alebo dvojlôžko 180 x 
200 cm, orientované do átria • dvojlôžková – 2 spojené lôžka 
90 x 200 cm, alebo dvojlôžko 180 x 200 cm, s oknom alebo 
francúzskym balkónom, rodinná izba - dve dvojlôžkové izby 
prepojené dverami (max. 2 dospelí a 2 deti do 12 r.) alebo dve 
dvojlôžkové izby vedľa seba bez prepojenia (max. 2 dospelí 
a 2 deti do 16 r.)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • možnosť doplatenia večerí - 
formou bufetových stolov

PRE DETI
bazén • v stredisku 2x denne v čase 10:00-12:00 h a 17:00-19:00 h 
mini klub pre deti 3-12 r. • zábava a kreatívne hry vo voľnom 
priestore • Solarko disco • za poplatok: postieľka • aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf • Solaris expres vláčik

PLÁŽ
priamo pod hotelom • oddelená len parkovou zeleňou • 
piesočnatá a štrková (ležadlá a slnečníky za poplatok) • 
vodné športy v Brodarici (cca 10 min. autom) • potápačské 
centrum • v stredisku bary, reštaurácie, stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

47 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
422 hodnotiacich 4,0

hotel
DeLuxe
Hotel spojený 

s wellness

Vysoká úroveň 
elegancie a pohodlia

Výborná kuchyňa 
aj z vlastných BIO 

produktov

Vinotéka s ponukou 
miestnych 

i zahraničných vín

DO 16 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SOLARIS - ŠIBENIK – SEVERNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

AMADRIA PARK JURE     127

POLOHA
v centre komplexu Amadria Parku • obkolesený mediteránskou 
zeleňou • 6 km južne za mestom Šibenik

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel pre relax a zábavu • kompletne zrenovovaný 
v roku 2016 • recepcia a priestranné lobby v modernom dizajne • 
Wi-Fi za poplatok • tematická reštaurácia • bar s letnou terasou • 
zmenáreň • obchodík so suvenírmi • na slnečnej terase 2 spojené 
bazény so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • luxusné 
malé spa centrum, bazén s morskou vodou, pre dospelých od 
18 r. - vstup za poplatok • v stredisku rôzne športové možnosti 
a animačné programy pre deti a dospelých • parkovanie 
za poplatok 5 EUR/deň do 30.06. a od 01.09. 8 EUR/deň od 01.07. 
do 31.08.

UBYTOVANIE
klimatizované izby (2 spojené lôžka 90 x 210 cm, alebo dvoj lôžko 
180 x 210 cm) • SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi (za poplatok) 
• minibar • kúpeľňa • sušič vlasov • orientované do okolitého 
lesoparku alebo parkovisko

TYPY IZIEB
ekonomy – max. pre 2 osoby, orientované do átria • dvojlôžková 
- s balkónom alebo francúzskym balkónom • dvojlôžková - 
s možnosťou prístelky (rozkladací gauč 140 x 190 cm, max. pre 
2 deti do 12 r.), francúzsky balkón • rodinná izba - dve dvojlôžkové 
izby prepojené dverami (max. 2 dospelí a 2 deti do 12 r.) alebo 

dve dvojlôžkové izby vedľa seba bez prepojenia (max. 2 dospelí 
a 2 deti do 16 r.)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • možnosť doplatenia večerí - 
formou bufetových stolov

PRE DETI
bazén • v stredisku 2x denne v čase 10:00-12:00 h a 17:00-19:00 
h mini klub pre deti 3-12 r. • zábava a kreatívne hry vo voľnom 
priestore • Solarko disco • za poplatok: postieľka • aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf • Solaris expres vláčik

PLÁŽ
jemno štrková pláž priamo pred hotelom • oddelená parkovou 
zeleňou • pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy v Brodarici (cca 10 min. autom) • 
potápačské centrum • v areáli aj piesková pláž • v stredisku 
bary, reštaurácie, stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★+

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 % 50 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
201 hodnotiacich4,0

hotel
DeLuxe
Hotel vhodný 

pre rodiny 
s dospievajúcimi 

deťmi

Moderný hotel pre 
oddych a párty 

dovolenku

Jure SPA pre 
dokonalý relax

Hotspot pri 
vonkajšom bazéne

Bohatý program pre 
mladých v strediku 

Amadria Parku

DO 16 R.
ZDARMA
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Národný park Mljet

Bratuš

Split
Omiš

Brela

Tučepi
Makarska
Baška Voda

Podgora

GradacOrebič

Živogošče

Dubrovnik

Cavtat

Korčula

Brač

Hvar

Koločep

BRELA 
Pekné a príjemné stredisko, lemované 
borovicovými lesmi, s pieskovými 
a štrkovými plážami.

BAŠKA VODA 
Kedysi malá rybárska osada sa 
zmenila na známe a obľúbené 
stredisko s rozsiahlymi štrkovými 
plážami.

BRATUŠ
Malé stredisko ležiace medzi Baškou 
Vodou a Makarskou, v pokojnom 
prostredí štrkových pláží.

MAKARSKA
Prístavné mesto leží v širokom 
zálive na úpätí horského masívu 
Biokovo a na pobreží Dalmácie 
patrí k najobľúbenejším letoviskám 
s možnosťou kúpania na dlhých 
štrkovo-kamienkových plážach.

TUČEPI
Letovisko príťažlivé polohou na úpätí 
pohoria Biokovo, ktorého svahy sa 
kolmo dvíhajú iba kúsok od pobrežia. 
Tučepi majú dlhú pláž s jemným 
štrkom. 

PODGORA 
Stredisko zasadené medzi olivovými 
a borovicovými stromami priamo pri 
prekrásnych štrkových plážach.

ŽIVOGOŠČE
Menšia obľúbená osada pozdĺž 
prekrásneho 4 km dlhého pobrežia 
s dedinkami (Porat, Malá Duba 
a Blato). 

GRADAC
Mestečko s historickým centrom na 
výbežku do mora sa môže pochváliť 
jednou z najdlhších a najkrajších pláží 
v celej oblasti. Na začiatku smerom 
na sever je malá rybárska osada Brist. 

DUBROVNIK
Malebné stredoveké mesto leží na 
južnom pobreží Chorvátska. Má 
nespočetné historické a umelecké 
pamätihodnosti, je pýchou 
chorvátskych dejín a významnou 
súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Dubrovník 
poskytuje množstvo vzrušujúcich 
zážitkov, ale i odpočinok v tichom 
prostredí malebných zákutí 
s miernym stredomorským 
podnebím. 

CAVTAT
Romantické malé mestečko, len 
18 km od Dubrovníka a 5 km od Cilipi 

s prekrásnymi plážami s malými 
zálivčekmi a promenádou lemovanou 
palmami.

OSTROV BRAČ
Supetar – prístav a letovisko na 
severovýchode ostrova Brač s dlhou 
štrkovou plážou.
Bol – turistické stredisko ostrova 
v južnej časti, známe krásnou plážou 
Zlatá kosa, štrkovým výbežkom do 
mora, meniacim svoj uhol podľa 
prílivu a odlivu.

POLOSTROV PELJEŠAC
Druhý najväčší polostrov, dlhý cca 
62 km, nachádza sa v najjužnejšej 
časti Chorvátska. S pevninou je 
spojený trajektovými linkami, alebo 
cestou cez Ston. Orebić je turistické 
mestečko na južnom pobreží 
polostrova Pelješac pod horou Sveti 
Ilija (961 m n.m.). Nachádzajú sa tu 
štrkovo – piesočnaté pláže, najväčšia 
pláž Trstenica je dlhá 1 500 m.

MOŽNOSTI 
FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Split – najväčšie dalmátske mesto, 
ktorému kraľuje Diokleciánov palác 
postavený v roku 285, je zapísané 
v zozname Unesco.
Ostrovy Brač a Hvar – celodenný 
lodný výlet. Brač – ostrov Martina 
Kukučina, známy plážou Zlatni Rat 
ako i mramorom. Hvar - najslnečnejší 
ostrov, nazývaný tiež ako chorvátska 
Madeira.
Ostrov Korčula – celodenný výlet 
bus/loď, mesto Korčula – tiež 
nazývané ako „Malý Dubrovník“, 
je považované za rodné mesto 
Marca Pola. Patrí k najcennejším 
mestským pamiatkovým rezerváciám 
v Chorvátsku.
Dubrovnik – celodenný výlet – bus. 
Mesto so slávnou minulosťou, 
zapísane v zozname Unesco, je 
zaradené medzi sedem najkrajších 
miest na svete a stalo sa aj 
najromantickejším mestom na svete. 
Ak chcete vidieť raj na zemi, navštívte 
Dubrovnik, napísal 
svojim priateľom na pohľadnicu 
G. B. Shaw.
Mostar – celodenný výlet – bus - 
mesto dostalo názov podľa mostu 
z 15. storočia, ktorý sa stal symbolom 
spolunažívania kresťanov a moslimov. 
Bačinské jazerá – poldenná plavba na 
„ladjah“ (staré rybárske plavidlo) po 
prírodnej rezervácií, ktorú tvorí sedem 
rôznofarebných jazier, ktorých hladina 
leží nad úrovňou mora. 

KRAJ VEĽKÝCH PROTIKLADOV. NÁJDEME TU TÝČIACE SA VÁPENCOVÉ 
HREBENCE I BAŽINATÉ ÚZEMIE POPRETKÁVANÉ DESIATKAMI RIEČNYCH 
RAMIEN. PLÁŽE SÚ TU VEĽKÝM LÁKADLOM PRE NÁVŠTEVNÍKOV. 
JEDNOU Z NAJZNÁMEJŠÍCH JE OKRUHLIAKOVÁ PLÁŽ NA OSTROVE 
BRAČ, V STREDISKU BOL – ZLATNI RAT. STREDOVEKÉ MESTO 
DUBROVNÍK NÁM PONÚKA BOHATÚ HISTÓRIU A CESTOVANIE V ČASE. 
POĎME TEDA OBJAVIŤ ROZMANITOSŤ TOHTO KRAJA.

DOPRAVA AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY

CHORVÁTSKO

STREDNÁ A JUŽNÁ 
DALMÁCIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 26 30 30 26
VODA (°C) 21 24 25 26 24
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BRELA - STREDNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
366 hodnotiacich4,5

129128

POLOHA
priamo nad plážou • obkolesený 
mediteránskym parkom 
a borovicovým porastom • neďaleko 
centra 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z viacerých navzájom 
prepojených krídel • recepcia • Wi-Fi 
zdarma • klimatizovaná reštaurácia • 
kaviareň • aperitív bar • snack bar • 
na terase bazén so sladkou vodou • 
detský bazén (ležadlá v obmedzenom 
počte zdarma) • vnútorný bazén so 
sladkou vodou • wellness centrum 
(za poplatok sauna, masáže) • šport: 
2 tenisové kurty (betón) • fi tnes • 
biliard • stolný tenis • v okolí trate pre 
pešiu turistiku • parkovanie pri hoteli 
zdarma (obmedzený počet miest) • 
v mestečku Brela: rôzne obchodíky • 
reštaurácie • kaviarne • pizzerie • letné 
terasy s posedením

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT 
TV • sušič vlasov • telefón • minibar 
• Wi-Fi a trezor zdarma • balkón • 
orientované do lesoparku alebo na 
morskú stranu

TYPY IZIEB
štandardné jedno a dvojlôžkové 
• superior dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
doplatenia obedov v reštaurácii Punta 
Rata

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub v hoteli 
Marina • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž a aj pláž upravená 
skalami • priamo pri hoteli • oddelená 
len promenádou a lemovaná 
borovicovým porastom, poskytujúcim 
prírodný tieň • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy • plážové 
bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
v miernom svahu na severnom 
okraji letoviska • obklopený hustým 
borovicovým lesoparkom • centrum 
mestečka Brela 250 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
viaceré navzájom spojené pavilóny • 
klimatizácia • v hlavnej časti recepcia 
• Wi-Fi zdarma • reštaurácia • aperitív 
bar • TV miestnosť • lekár • parkovisko 
• šport: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • biliard • fi tnes centrum • 
v susednom hoteli Maestral bazén • 
v sezóne hotelové animácie vo 
viacerých jazykoch • v mestečku 
Brela: rôzne obchodíky • reštaurácie 
• kaviarne • pizzerie • letné terasy 
s posedením

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • minibar • 
trezor a Wi-Fi zdarma • väčšina 
s balkónom • orientované na morskú 
stranu, do lesoparku a átria

TYPY IZIEB
štandardné jednolôžkové 
a dvojlôžkové izby • superior 
dvojlôžkové s možnosťou prístelky 

(rozkladacie lôžko 130x200 cm pre 
1 dospelú osobu alebo 1 - 2 deti ) • 
rodinné (2 izby navzájom prepojené)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
doplatenia obedov v reštaurácii 
Punta Rata

PRE DETI
postieľka • bazén v susednom hoteli 
Maestral • miniklub • animácie

PLÁŽ
priamo pod hotelom jemno štrková 
pláž • oddelená skalami na menšie 
časti • lemovaná borovicami a píniami 
poskytujúcimi tieň • tiahne sa až 
po okraj mestečka Brela • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
a atrakcie • požičovňa športových 
potrieb • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

55 eur

CENA OD

na osobu
46 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
276 hodnotiacich 4,0

DO 12 R.
ZDARMA

DO 14 R.
ZDARMA

SOLINE    MARINA    +
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA – BAŠKA VODA

TripAdvisor
112 hodnotiacich4,5

131130

POLOHA
priamo v centre strediska na 
prímorskej promenáde • letisko pri 
Splite 75 km severne • Makarska 
rivijera 12 km južne

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaná historická 
4 poschodová budova • plne 
klimatizovaná • recepcia • výťah • 
Wi -Fi zdarma v celom hoteli • kaviareň 
a lobby bar Kantun s terasou • hlavná 
reštaurácia • a’la carte reštaurácia 
Del Posto • zmenáreň • wellness 
Fontana SPA na ploche 800 m2 (bazén 
s vyhrievanou sladkou vodou, jakuzzy, 
4 sauny, fi tnes) • v blízkosti parkovisko 
(hotel Horizont) za poplatok 5 EUR/noc 
• v stredisku obchodíky a reštauračné 
zariadenia s príjemným posedením

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • Wi -Fi 
zdarma • minibar • trezor • kanvica na 
vodu • župan a papučky • 2 postele 
(šírka 2x90cm), alebo dvojlôžko (šírka 
180 cm), prístelka – rozkladacie lôžko 
vhodné najmä pre deti

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba 18-22 m2 - 
orientované na park a okolie alebo 
morskú stranu (štandard a premium) 
• dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky 26 m2 - orientované na park 
a okolie alebo morskú stranu, niektoré 
s balkónom (superior a deluxe) • 
suita – spálňa a obývacia miestnosť - 
orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie

PLÁŽ
priamo pod hotelom záliv s jemným 
štrkom • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy s možnosťou 
zapožičania potrieb • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v miernom zalesnenom svahu • 
na okraji mesta Makarska • centrum 
letoviska vzdialené asi 1,5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z hlavnej budovy, ktorá sa 
nachádza v dolnej časti areálu a nad 
ňou otvorené pavilóny s pavlačovým 
vstupom postavené v radovej 
zástavbe a uzatvorené pavilóny 
s jedným vchodom • v hlavnej 
budove na poschodí reštaurácia • 
na prízemí recepcia • trezor zdarma 
• internetový kútik (za poplatok) • 
aperitív bar s letnou terasou – Wi-Fi 
v celom objekte zdarma • TV sála • 
obchodík so zmenárňou a rôznym 
drobným tovarom • šport: tenisové 
kurty • ihriská na loptové hry • stolný 
tenis • minigolf • kolky • v hlavnej 
sezóne animácie a na terase hráva 
hudba • pozdĺž promenády a v centre 
Makarskej množstvo reštauračných 
zariadení s príjemným posedením • 
obchody • trhovisko

UBYTOVANIE
kúpeľňa • ventilátor • SAT TV • Wi-Fi 
zdarma • chladnička • orientované 
do parkovo upravenej mediteránskej 
zelene

TYPY IZIEB
izba štandardná (väčšina má 
balkón): dvojlôžkové • dvojlôžkové 
s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • izba superior (v uzavretých 
pavilónoch) • jednolôžkové • 
dvojlôžkové s možnosťou prístelky • 
balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • večere - hlavné jedlo (vrátane 
2 dcl čapovaného alko alebo nealko 
nápoja) servírované podľa výberu 
z menu • predjedlo, polievka, šalát 
a dezert formou bufetových stolov • 
1x týždenne tematická večera

PRE DETI
postieľka • animácie • ihriská

PLÁŽ
rozsiahla, pozvoľne sa zvažujúca 
štrková pláž • pod komplexom asi 
150 – 500 m • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy a atrakcie 
s možnosťou prenajatia športových 
potrieb • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

64 eur

CENA OD

na osobu
31 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
20 hodnotiacich 3,5

GRAND HOTEL SLAVIA    RIVIJERA   

DO 12 R.
ZDARMA
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198 eur

CENA OD

za štúdio

BRATUŠ - STREDNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

VILA VISKOVIČ    132

POLOHA
v tichom a príjemnom prostredí letoviska Bratuš (Krvavica) • 
v miernom svahu 20 m nad morom • medzi známymi strediskami 
Baška Voda a Makarska (asi 3 km severne od Makarskej)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vila má 2 poschodia • 4 apartmány a 2 štúdiá • spoločná miestnosť 
s práčkou • pri vile pod stromami, nestrážené parkovisko za 
poplatok 25 EUR/7 nocí (1 auto na apartmán) • v stredisku malý 
obchodík so základnými potravinami • 2 reštaurácie

UBYTOVANIE
klimatizované štúdiá a apartmány • obývacia miestnosť 
s vybaveným kuchynským kútom (malá linka s riadom, chladnička, 
dvojplatnička) • kúpeľňa • balkón • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
zdarma

TYPY APARTMÁNOV
1. poschodie: 2 štúdiá a 3 apartmány
S 2 • obývacia miestnosť (dvojlôžko) • orientácia - okolie 
a čiastočne morská strana
S 2+1 • riešené formou galérie • v hornej časti 2-lôžková 
neuzavretá spálňa • v spodnej obývacia miestnosť (rozkladacie 
lôžko vhodné pre menšie dieťa do 12 rokov) • malý balkónik 
bez možnosti sedenia • orientácia – bočne morská strana • 
S 2+1 a A 2+2 je možné prepojiť dverami
A 2+1 • dvojlôžková spálňa • obývacia miestnosť (rozkladacie lôžko 
pre 1 osobu) • balkón spoločný s A 4+1 – oddelený kvetinovou 
stenou (predná časť) • orientácia - bočne morská strana

A 2+2 • dvojlôžková spálňa • obývacia miestnosť (rozkladacie 
lôžko pre 2 osoby) • práčka • orientácia – priamy pohľad na more • 
A 2+2 a S 2+1 je možné prepojiť dverami
A 4+1 • 2 dvojlôžkové spálne v dvojpodlažnom priestore riešenom 
spôsobom otvorenej galérie • obývacia miestnosť (rozkladacie 
lôžko pre 1 osobu) • balkón spoločný s A 2+1 – oddelený 
kvetinovou stenou (zadná časť) • orientácia - okolie
2. poschodie: 1 apartmán
A 4+2 • riešené formou galérie • v hornej časti 2 samostatné 
dvojlôžkové spálne • 2 kúpeľne • práčka • otvorená galéria 
(rozkladacie lôžko pre 2 osoby) • v spodnej časti obývacia 
miestnosť • veľká terasa • orientácia – priamy pohľad na more

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť stravovania v prístavnej reštaurácii s rybími 
špecialitami a v reštaurácii na pláži

PLÁŽ
štrková • pri vstupe do mora jemno štrková • od vily asi 50 m • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • priamo pod vilou skalnatá pláž 
s upravenými vstupmi do mora i na slnenie • vodné športy 
v blízkosti • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

Apartmány ideálne 
pre rodiny

Oddychová 
dovolenka bez masy 

turistov

Pri peknej 
štrkovej pláži

Komfortné 
ubytovanie 

s výhľadom na more

V nautickom prístave 
Ramova v Krvavici 

možnosť zakotvenia 
lode za poplatok

Športové možnosti: 
tenis v Makarskej, 

nordic walking, 
cykloturistika, 
skalolezectvo

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA - MAKARSKA

TripAdvisor
466 hodnotiacich4,0

134133

POLOHA
v jednom z najznámejších 
a najobľúbenejších letovísk Dalmácie 
• na úpätí pohoria Biokovo • čisté 
more a štrkové pláže lemované píniami 
• centrum strediska asi 500 m • 
dostupné po prímorskej promenáde

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
dvojkrídlová terasovitá budova • 
spoločenské priestory sú 
klimatizované • recepcia • trezor 
a Wi-Fi vo vyhradených priestoroch 
zdarma • zmenáreň • dve reštaurácie 
• lobby bar s terasou • kasíno • 
disko bar • kaderníctvo • na slnečnej 
terase pred hotelom otvorený bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • krytý bazén so sladkou 
vodou • malé wellness (jacuzzi 
zdarma, sauna a masáže za poplatok) 
• športové možnosti: fi tnes centrum 
• nordic walking • v blízkosti tenisové 
kurty • multifunkčné ihrisko na loptové 
hry • parkovisko za poplatok 5 EUR/
noc • pozdĺž promenády a v centre 
Makarskej množstvo reštauračných 
zariadení s príjemným posedením • 
obchody • trhovisko

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT 
TV • minibar • trezor • Wi-Fi zdarma 
• balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžková orientované na park 
a okolie • dvojlôžková s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko vhodné 
najmä pre dieťa), orientované bočne 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia obedov a večerí 
formou bufetu

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
priamo pri hoteli • hotelová štrková 
pláž • lemovaná borovicovým 
porastom poskytujúcim prírodný 
tieň • ležadlá za poplatok • od hotela 
oddelená prímorskou promenádou • 
vodné športy s možnosťou prenajatia 
športových potrieb na pláži • plážové 
bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

POLOHA
na okraji strediska • obkolesený 
stredomorskou vegetáciou • centrum 
najznámejšieho strediska Makarskej 
asi 1,2 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z 2 prepojených častí 
(renovovaná v r. 2013 a nerenovovaná) 
• recepcia • trezor za poplatok • 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
zdarma • aperitív bar • kaviareň 
• TV sála • internetová kaviareň • 
2 vnútorné bazény s morskou vodou 
(terapeutický – 360 a športový 260) 
• za poplatok rehabilitačné centrum 
(procedúry • fi tnes • masáže • sauna) 
• parkovanie pred hotelom zdarma 
(v obmedzenom počte) a v okolí 
za poplatok • v blízkosti tenisové 
kurty • na promenáde vedúcej 
celým strediskom sú obchodíky 
a reštauračné zariadenia s posedením 
priamo pri mori

UBYTOVANIE
kompletne zrenovované (2017-2018) 
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové, orientované na pohorie 
Biokovo • dvojlôžkové s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko), 
orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
doplatenia obedov (servírované menu)

PRE DETI
postieľka (na vyžiadanie za poplatok) • 
ihrisko v parku pred hotelom

PLÁŽ
vlastná hotelová štrková pláž priamo 
pod hotelom • s bezbariérovým 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy 
s možnosťou prenajatia športových 
potrieb • plážové bary a reštaurácie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

53 eur

CENA OD

na osobu
33 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
52 hodnotiacich 3,0

METEOR    BIOKOVKA   

DO 8 R.
ZDARMA

DO 7 R.
ZDARMA
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TUČEPI - STREDNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

ALGA    135

POLOHA
obkolesený mediteránskou zeleňou • asi 450 m od centra 
letoviska Tučepi • dostupné príjemnou prechádzkou po prímorskej 
promenáde • lemovaná obchodíkmi so suvenírmi a posedením 
s možnosťou občerstvenia

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
klimatizovaný hotel • recepcia • zmenáreň • reštaurácia • aperitív 
bar • internetový kútik a Wi-Fi zdarma • pizzeria • predajňa 
suvenírov • parkovisko zdarma • fi tnes • malý vnútorný bazén • 
jacuzzi • kaderníctvo • beauty salón • wellness • na slnečnej terase 
2 prepojené bazény a 2 detské bazény s morskou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • šport v neďalekom športovom centre Slatina: 
tenisové kurty (2 osvetlené) • multifunkčné ihrisko pre rôzne 
loptové hry • petang • stolný tenis • animácie v rôznych jazykoch 
pre deti aj dospelých • večery na terasách pri živej hudbe • 
plážový bar

UBYTOVANIE
klimatizované izby • moderne a vkusne zariadené • kúpeľňa • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • trezor • telefón • Wi-Fi zdarma • minibar • 
balkón • orientované na parkovisko, okolie, resp.na morskú stranu 

TYPY IZIEB
štandardné jedno a dvojlôžkové • superior dvojlôžkové 
s možnosťou jednej až dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko vhodné 
pre 1 dospelého resp. 2 deti)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • možnosť 
doplatenia obedov vo vedľajšom hoteli Kaštelet

PRE DETI
postieľka • bazén • ihrisko • miniklub • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž • priamo pod hotelom • oddeľuje ho pešia 
prímorská promenáda • vodné športy s možnosťou zapožičania 
potrieb pre ne • ležadlá za poplatok • plážové bary, reštaurácie 
a stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 80 %

50 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
348 hodnotiacich4,0

Hotel ideálny 
pre rodiny 

Obľúbený hotel 
priamo pri dlhej 

štrkovej pláži

Animácie pre deti 
aj dospelých

Široký výber 
jedál miestnej 

i zahraničnej kuchyne

DO 14 R.
ZDARMA
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hotel
DeLuxe

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA - TUČEPI

TripAdvisor
211 hodnotiacich4,5

137136

POLOHA
komplex situovaný v miernom 
svahu • obkolesený upravovanou 
mediteránskou zeleňou • asi 400 m 
od centra letoviska Tučepi • dostupné 
prímorskou promenádou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
komplex pozostáva z hlavnej budovy 
a viacerých dvojposchodových 
domčekov • postavené v radovej 
zástavbe • v hlavnej budove je 
recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma • 
aperitív bar • reštaurácia • kongresová 
sála • TV salónik • na slnečnej terase 
bazén a detký bazénik so sladkou 
vodou • jacuzzi • ležadlá a slnečníky 
zdarma • relax za doplatok: 
wellness • vírivka • sauna • masáže 
• v neďalekom športovom centre 
tenisové kurty • animácie pre deti 
aj dospelých • večer na terase živá 
hudba

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón Wi-Fi 
zdarma • minibar • trezor • balkón • 
orientované na morskú stranu alebo 
do upraveného okolia

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby 
• superior dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • rodinné izby • pozostávajú 
z 2 miestností bez uzavretia 
(2 základné lôžka a 3 prístelky vhodné 
najmä pre deti do 14 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
doplatenia obedov

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž • priamo pod 
komplexom • oddeľuje len pešia 
prímorská promenáda • vodné športy 
s možnosťou zapožičania potrieb • 
ležadlá za poplatok • plážové bary, 
reštaurácie a stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

POLOHA
v stredisku Tučepi • v tichom prostredí 
• v miernom svahu, nad hotelom Alga 
• asi 650 m od centra s prístavom

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
jednoposchodový apartmánový 
dom • pozostáva z 1 apartmánu na 
prenájom, ktorý je na poschodí • 
parkovanie pre 1 auto možné priamo 
pri apartmáne zdarma • v stredisku 
sú obchody a reštauračné zariadenia 
• šport: tenisové kurty v športovom 
centre pri hoteloch • rôzne ihriská pre 
loptové hry • do centra strediska vedie 
prímorská promenáda • lemovaná 
rôznymi obchodíkmi, reštauráciami, 
pizzeriami, cukrárňami a kaviarničkami 
s posedením

UBYTOVANIE
SAT TV • Wi-Fi v celom apartmáne 
zdarma • 2 terasy (jedna väčšia 
s grilom) • klimatizácia za poplatok 
na mieste (15 EUR/ týždeň)

TYP APRTMÁNU
apartmán 5+1 pre max 5 dospelých 
a 1 dieťa • vstupná chodba 
• dvojlôžková spálňa • samostatná 
kúpeľňa s práčkou • dvojlôžková 
spálňa so sprchovým kútom a WC, 

možnosť prístelky - rozkladacie 
lôžko pre 1 dieťa • obývacia 
miestnosť s moderným, kompletne 
zariadeným kuchynským kútom 
(sporák, chladnička, mraznička), 
jedálenský kút, rozkladacie lôžko 
pre 1 osobu

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
jemno štrková pláž • vzdialená 
približne 350 m od apartmánu • vodné 
športy a vodné atrakcie • požičiavanie 
športových potrieb • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • plážové bary, 
reštaurácie a stánky s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

50 eur

CENA OD

na osobu
79 eur

CENA OD

za apartmán

AFRODITA    APARTMÁN MARIO   

DO 14 R.
ZDARMA
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GRADAC - STREDNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

LUKAS   138

POLOHA
na južnom okraji strediska Gradac • v miernom svahu • 
obkolesený borovicami a stredomorskou vegetáciou • 
centrum letoviska asi 500 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
trojposchodový hotel s rodinnou atmosférou • plne klimatizovaný 
• izby sa nachádzajú na 1. a 2. poschodí ako i v podkroví • 
na prízemí recepcia • vo všetkých priestoroch Wi-Fi zdarma 
• reštaurácia s aperitív barom a krytou terasou • za poplatok 
biliard a malé fi tnes • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou 
• ležadlá a slnečníky zdarma • vonkajšia sprcha a prezliekareň 
• malé detské ihrisko • parkovanie je možné priamo pri hoteli 
zdarma • pozdĺž celého strediska vedie prímorská promenáda 
s obchodíkmi, stánkami so suvenírmi a reštauračnými zariadeniami 
s posedením priamo pri mori

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič vlasov • malá chladnička • 
SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi zdarma • balkón • orientované 
priamo na morskú stranu s výhľadom na Gradac a okolité ostrovy 
• bočne na morskú stranu resp. do okolia

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba 19-24 m2 s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • dvojlôžková izba 31 m2 s možnosťou 2 prísteliek 
(2 samostatné rozkladacie lôžka) • rodinná izba 39 m2 - pozostáva 
z 2 prepojených dvojlôžkových izieb, každá s možnosťou prístelky, 
len s 1 kúpeľňou

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • večer vyber z 3 menu 
s obsluhou vrátane dezertu • polievka a šalát formou bufetu

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie za poplatok • malé detské 
ihrisko

PLÁŽ
dlhá jemno štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • od 
hotela asi 350 m • dostupná aj z terasy pod hotelom vlastnou 
cestičkou • vodné športy s možnosťou prenajatia športových 
potrieb priamo na pláži • zapožičanie malého slnečníka SATUR 
(5 EUR vratná kaucia) • plážové bary, reštaurácie a stánky 
s občerstvením

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

31 eur

CENA OD

na osobu

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

TripAdvisor
1 hodnotiacich5,0

Obľúbený hotel so 
stálou klientelou

Rodinne vedený 
hotel

Priestranné izby 
s priamym alebo 

bočným výhľadom 
na more

Výborná domáca 
kuchyňa

DO 12 R.
ZDARMA
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SUNCE   139

LIGHT ALL INCLUSIVE privítací nápoj, raňajky (07:00-09:00 h), 
ľahký obed (12:00-13:30 h), večera (18:00-20:00 h) • podávané formou bufetu 
(2 polievky, 3 hlavné jedlá, šalát, dezert) • k obedu a večeri 1 miestny čapovaný 
nápoj (výber z: 0,5 l pivo, 0,3 l biele alebo červené víno, 0,5 l sýtená malinovka 
alebo minerálka a neobmedzene zarábané malinovky) • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • v mesiacoch júl a august animácie SATUR PLANET FUN • 
zapožičanie malého slnečníka SATUR (5 EUR vratná kaucia)

UBYTOVANIE
klimatizované izby • prístelky formou rozkladacieho lôžka vhodného 
pre 1 resp. 2 deti • kúpeľňa • malá chladnička • SAT TV • Wi -Fi zdarma • 
orientované do okolia alebo priamo na morskú stranu • väčšina s balkónom

TYPY IZIEB
ekonomy izba: 20 m2 • dvojlôžková, niektorá s prístelkou • bez balkóna, 
na prízemí alebo 1. poschodí • orientované do okolia a na parkovisko • 
štandardná izba: od 22 m2 • dvojlôžková, niektorá s prístelkou, orientované 
do okolia alebo na morskú stranu, väčšina s balkónom • rodinná izba: na 
prízemí bez balkóna 38 m2 • na druhom poschodí s balkónom 31 m2 • vstupná 
chodbička • oddelená dvojlôžková spálňa • obývacia izba s rozkladacím 
dvoj-lôžkom pre 1 dospelého, resp. 2 deti • orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
light all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ***

POLOHA
priamo na pláži • asi 500 m južne od centra • na okraji turistického 
strediska • medzi Makarskou (45 km) a Dubrovníkom (110 km)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
3 samostatné budovy (A, B a C) • v strednej budove (C) je na prízemí 
recepcia • trezor a sušič vlasov zdarma • aperitív bar • reštaurácia 
• nad nimi na poschodí sú izby • izby sú i v pavilóne (B) pri bazéne 
a pavilóne (A) vľavo od recepcie • pred recepciu veľká terasa 
s príjemným posedením • Wi -Fi v celom objekte zdarma • v sezóne 
hrá večer na terase niekoľko krát do týždňa živá hudba • počas 
sezóny (júl a august) animácie • parkovanie v areáli zdarma • oproti 
hotelu minimarket • promenáda lemovaná obchodíkmi sa tiahne až 
do centra letoviska • možnosť príjemného posedenia na terasách 
priamo pri mori a konzumácie dalmatinských špecialít

PLÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou • dlhá 
rôznorodá štrková pláž sa tiahne na obe strany letoviska • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy • plážové bary, reštaurácie 
a stánky s občerstvením

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA - GRADAC

TripAdvisor
12 hodnotiacich 4,5

DO 7 R.
ZDARMA

LIGHT ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

38 eur

CENA OD

na osobu
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REŠTAURÁCIE 
hotelová reštaurácia poskytuje služby len v rámci all inclusive • 
v okolí na promenáde množstvo možností občerstvenia

BAZÉNY
pred pavilónom B slnečná terasa s 3 vonkajšími bazénmi so 
sladkou vodou • väčší bazén vhodný na plávanie, malý detský 
okrúhly bazén • ležadlá a slnečníky zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
tenisové kurty pri hoteli Laguna (cca 600 m, nutné vopred 
rezervovať) • športové aktivity (napr. aerobic, pilates, joga) • 
animácie • prehliadka letoviska s výkladom • vodné športy 
za poplatok • obchodíky

TIPY NA VÝLETY
Dubrovník • Split (obe zapísané v zozname UNESCO) • Bačinské 
jazerá • Mostar • Medžugorie • NP Vodopády Kravica • lodné 
výlety na ostrov Korčula a Hvar, polostrov Pelješac a večerná 
panoráma

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN s dvomi slovenskými animátormi 
Obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • tematické dni - pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, hľadá sa Nemo a kopec 
ďalších • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, výroba fotorámikov 
z mušiel, facepainting, modelovanie balónov • (pod)vodné 
šibalstvá, púšťanie lodičiek prianí, mini disco, spoločenské hry • 
náučné a dobrodružné výlety s animátormi po okolí • tanečné 
aktivity

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
bedminton • šípky • aerobic • joga • aquagym • strečing • 
pilates • bicyklovanie (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok) • rôzne športové hry a turnaje

vonkajší bazén so sladkou vodou • detský bazén • detská 
stolička v jedálni • detská postieľka

VÝHODY PRE RODINY

2 deti do 7 rokov na prístelke zdarma • možnosť ubytovania 1+1 
a 2+2 • 1 dieťa do 2 rokov na lôžku rodiča bez služieb zdarma •
1 dieťa do 6 r. na lôžku rodiča so stravou - za paušál 15 EUR/noc

GRADAC - STREDNÁ DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV BRAČ – SUPETAR

KOMPLEX VELARIS     /   140

POLOHA
v malebnej zátoke Vela Luka • v západnej časti Supetaru • 
v hustom borovicovom lese s bohatou mediteránskou vegetáciou 
na ploche 55 000 m2 • centrum strediska (asi 850 m), kde sú 
rôzne obchody, reštauračné zariadenia, cukrárne či kaviarničky 
dostupné príjemnou prechádzkou • 35 km od letiska na Brači

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z 5 budov: hotel Amor 4* a Villa Vella 
Luka 4*, pavilóny Vrilo 3* a Vlačica 3* a centrálna reštaurácia 
• v hoteli Amor sú klimatizované spoločenské priestory pre 
všetkých klientov komplexu • recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma 
• lobby bar • malé wellness (sauna, jacuzzi, masáže) • na terase 
bazén so sladkou vodou • malý kútik pre deti • ležadlá, slnečníky 
zdarma • uteráky k bazénu (vratná kaucia 13 EUR) • šport: 
v blízkosti tenisové kurty • ihriská pre loptové hry • stolný tenis • 
petang • prenájom bicyklov • potápačské centrum • podľa vopred 
vypísaného programu športové animácie • parkovanie v komplexe 
za poplatok 3 EUR/deň

UBYTOVANIE
hotel Amor a villa Vela Luka 4 *• klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • minibar • SAT TV • telefón • Wi-Fi a trezor zdarma • 
orientované na morskú stranu alebo park
pavilóny Vrilo a Vlačica 3 * • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• malá chladnička • SAT TV • telefón • Wi-Fi a trezor zdarma

TYPY IZIEB
hotel Amor a villa Vela Luka 4 *• superior izba - dvojlôžková 
s možnosťou prístelky (v h. Amor s balkónon) • suita - dvojlôžková 
izba s možnosťou prístelky pre 2 deti do 12 r.
pavilóny Vrilo a Vlačica 3 * • štandardná izba dvojlôžková 
s prístelkou - rozkladacie lôžko 70x190 cm • balkón • orientované 
na morskú stranu • dvojlôžkové izby bez balkóna sú orientované 
na park

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • ihriská

PLÁŽ
jemno štrková pláž • od 20 do 100 m od ubytovacích objektov 
• vodné športy • potápanie • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
plážový bar a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★/★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

42 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
88 hodnotiacich 3,5

Hotel ideálny 
pre rodiny

Uprostred záhrady 
s vôňou borovíc, 

rozmarínu, levandule 
a mora

Výborná kuchyňa 
aj z vlastných BIO 

produktov

Bohatá ponuka 
zábavy a relaxu

DO 12 R.
ZDARMA
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BOL – OSTROV BRAČ  |  CHORVÁTSKO

TripAdvisor
770 hodnotiacich4,0

142141

POLOHA
v tichom prostredí • pri jednej 
z najkrajších pláží na ostrove – Zlatni 
rat • 900 m od mestečka Bol

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný luxusný hotel • recepcia 
• reštaurácia • taverna Vallum • 
konferenčné miestnosti • Wi-Fi 
v lobby bare zdarma • internetový 
kútik za poplatok • na slnečnej terase 
bazén (aj detský) s morskou vodou • 
ležadlá a slnečníky zdarma • hotelové 
wellness Thalasso na ploche 4 000 m2: 
vnútorný vyhrievaný bazén s morskou 
vodou • sauny • vodný svet • relaxačná 
zóna • šport: fi tnes • vnútorný golf-
simulátor • kolky • biliard • stolný 
tenis • tenisové centrum (26 kurtov) 
• ihriská pre loptové hry • plážový 
volejbal • prenájom bicyklov • pred 
hotelom parkovisko zdarma • denné 
a večerné animácie • na letnej terase 
živá hudba • plážová reštaurácia • 
nočný klub

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • minibar • telefón • 
Wi-Fi a trezor zdarma • väčšina 
s balkónom • orientované do okolia 
alebo na morskú stranu

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové • superior 
dvojlôžkové s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatenia obedov

PRE DETI
postieľka • denné a večerné animácie • 
bazén • v blízkosti ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž • asi 80 m od hotela • 
Zlatni rat je vzdialený cca 800 m • 
ponuka vodných športov • potápanie 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
plážový bar a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
v borovicovom poraste • neďaleko od 
jednej z najkrajších pláží na ostrove – 
Zlatni rat • 500 m od mestečka Bol • 
dostupný trajektom zo Splitu (80 km)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z hlavnej budovy 
a pavilónov • recepcia (trezor za 
poplatok) • Wi-Fi zdarma v hlavnej 
budove • internetový kútik za poplatok 
• reštaurácia • denný bar • parkovisko 
100 m • na slnečnej terase bazén so 
sladkou vodou (aj pre deti) • ležadlá 
a slnečníky zdarma • bar • šport: fi tnes 
• tenisové kurty • ihriská pre loptové 
hry (basketbal, volejbal) • stolný tenis 
• ranná gymnastika • petang • počas 
sezóny animácie pre dospelých aj deti

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • balkón 
• orientované prevažne na morskú 
stranu

TYPY IZIEB
superior dvojlôžková s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) • 
rodinná izba dve prepojené izby 
(1 s manželskou posteľou 
a 1 s oddelenými lôžkami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • miniklub • animácie • bazén 
• ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž asi 150 m od komplexu • 
Zlatni rat cca 800 m • vodné športy • 
prenájom športových potrieb • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • plážový bar 
a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy so show 
cookingom a večere formou bufetových stolov 
• popoludňajší snack 16:00-17:30 h • neskorý 
večerný snack • miestne čapované nápoje 
(nealkoholické, pivo, víno) v reštaurácii k hlavným 
jedlám a v all bare v čase 10:00-23:00 h • 
2x týždenne tématická večera • povinný dress 
code pre pánov • športové aktivity a animačné 
programy podľa vypísaného programu57 eur

CENA OD

na osobu
49 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
437 hodnotiacich 4,0

DO 12 R.
ZDARMA

DO 14 R.
ZDARMA

ELAPHUSA    BONACA    +
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CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA - POLOSTROV PELJEŠAC, OREBIČ

HOTELOVÝ KOMPLEX BELLEVUE    143

POLOHA
na výbežku do mora • obkolesený mediteránskou zeleňou • asi 
600 m od Orebiču • spojenie: trajektom z prístavu  Ploče (37 km), 
resp. po pevnine cez Ploče a Ston (cca 115 km)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex – hotel, vily a depandanse • v hoteli centrálna 
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia Bellevue (pre hostí hotela 
a vily) • a´la carte reštaurácia • piano bar s veľkou terasou 
s výhľadom na more • v depandanse reštaurácia Rondela (pre 
hostí depandansov) • na slnečnej terase bazén (aj detský) so 
sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • parkovanie zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
Wi-Fi zdarma • izby v hoteli a vilách – trezor a mini bar

TYPY IZIEB
Hotel: dvojlôžková, s oddelenými posteľami, orientované do parku 
• superior dvojlôžková izba s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko), orientované do parku, s balkónom na morskú stranu
Vily: dvojlôžková, s oddelenými posteľami s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko), orientované na morskú stranu • rodinná – 
spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom pre deti, terasa, 
orientované na morskú stranu • superior rodinná - 2 spálne 

(1 s oddelenými posteľami) a obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom len pre dieťa, terasa, orientované na morskú stranu
Depandanse: dvojlôžková, balkón, orientované na morskú stranu 
• superior dvojlôžková s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko), balkón, orientované na morskú stranu • rodinná – spálňa 
a obývacia miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom len pre deti, 
terasa, orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
detská postieľka zdarma • detský bazén • v hlavnej sezóne detský 
klub pre deti 4 – 12 rokov

PLÁŽ
štrková, priamo pod hotelom, z časti skalnatá • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy • plážový bar a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

LIGHT ALL INCLUSIVE privítací nápoj, raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • miestne čapované 
nápoje k hlavnému jedlu (neobmedzene nealko, pivo, stolové víno) • animácie podľa vypísaného programu

53 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE NOVINKA

TripAdvisor
115 hodnotiacich 4,0

Hotel ideálny pre 
rodiny s deťmi

Animácie pre deti aj 
dospelých

Celý hotel po 
kompletnej 

rekonštrukcii

Pri peknej štrkovej 
pláži

Počas hlavnej sezóny 
animácie

Šport: 2 tenisové 
ihriská s osvetlením, 
stolný tenis, petang

DO 7 R.
ZDARMA

124



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

144 145

POLOHA
v tichom prostredí na skalnatom 
výbežku do mora • centrum Brny 
cca 5 min pešej chôdze po pobreží • 
5 km od mestečka Smokvica • 
starobylé mesto Korčula 25 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizované pavilóny (2 prepojené 
a 1 samostatne stojací) • spoločná 
recepcia • trezor , Wi-Fi a internetový 
kútik zdarma • reštaurácia s terasou 
• aperitív bar s terasou • obchodík so 
suvenírmi • na slnečnej terase bazén 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • parkovanie v obmedzenom 
počte v blízkosti hotela zdarma • 
možnosť zapožičania bicyklov • 
v sezóne hotelové animácie podľa 
vypísaného programu • živá hudba 
na terase • supermarket cca 200 m

UBYTOVANIE 
klimatizované izby • Wi-Fi a prípojka 
na internet zdarma • minibar • SAT 
TV • telefón • kúpeľňa • sušič vlasov 
• balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba 17 m2 s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) 

a balkónom • rodinná izba dve 
prepojené dvojlôžkové izby • všetky 
izby orientované na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka (na vyžiadanie zdarma) • 
mini club pre deti vo veku 4 – 12 rokov 
(2 hodiny denne)

PLÁŽ
priamo pod hotelom • skalnatá 
s vybetónovanými plochami na 
slnenie • vstup do mora po rebríku 
a schodíkoch • po okrajoch štrkový 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
na hotelovej pláži zdarma • prenájom 
potrieb pre vodné šport

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

LIGHT ALL INCLUSIVE privítací nápoj, 
raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov • miestne čapované nápoje k hlavnému 
jedlu (neobmedzene nealko, pivo, stolové víno) • 
animácie podľa vypísaného programu

49 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
79 hodnotiacich 3,5

DO 12 R.
ZDARMA

AMINESS LUME    

DO 7 R.
ZDARMA

BRNA, OSTROV KORČULA - J. DALMÁCIA  |  CHORVÁTSKOPELJEŠAC - OREBIČ

49 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
na okraji letoviska • v pokojnom zálive 
• ponorený do mediteránskej zelene 
• asi 1 000 m južne od Orebiču • 
spojenie: trajektom z prístavu  Ploče 
(37 km), resp. po pevnine cez Ploče 
a Ston (cca 115 km)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma • 
reštaurácia s výhľadom na starobylé 
mesto Korčula • lobby a denný bar • 
na slnečnej terase bazén s morskou 
vodou a pool bar • ležadlá a slnečníky 
zdarma • počas hlavnej sezóny 
animácie • malé detské ihrisko • 
parkovanie zdarma • šport: stolný 
tenis, plážový volejbal, petang • 
v mestečku Orebič obchodíky

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT TV 
• telefón • Wi-Fi zdarma 

TYPY IZIEB
dvojlôžková izba s oddelenými 
posteľami alebo dvojlôžkom, 
balkón, orientované do parku • 
dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko), balkón, 
orientované do parku alebo na morskú 

stranu • dvojlôžková izba s možnosťou 
2 prísteliek (rozkladacie lôžko), balkón, 
orientované do parku

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie 
zdarma • v hlavnej sezóne detský klub 
pre deti 4 – 12 rokov

PLÁŽ
priamo pod hotelom štrková pláž 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ORSAN   

TripAdvisor
184 hodnotiacich4,0

LIGHT ALL INCLUSIVE NOVINKA NOVINKA
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CHORVÁTSKO  |   JUŽNÁ DALMÁCIA - DUBROVNÍK

VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT     146

POLOHA
situovaný v mediteránskej zeleni • v atraktívnej lokácii • priamo 
na úpätí polostrova Babin Kuk • asi 6 km od historického centra 
Dubrovníka • premáva mestská hromadná doprava • 22 km od 
letiska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
renovovaný rozsiahly klimatizovaný hotel • recepcia • internetový 
kútik a Wi-Fi zdarma • hlavná hotelová reštaurácia so show 
cookingom • plážová reštaurácia • kaviareň • piano bar • terasa 
s výhľadom na more • zmenáreň • obchodík so suvenírmi • viaceré 
konferenčné miestnosti až pre 400 osôb • na slnečnej terase 
bazén so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • vnútorný 
bazén so sladkou vodou • wellness (rôzne druhy sáun a relaxačná 
zóna zdarma) • fi tnes (aj kardio) • pri hoteli je parkovanie za 
doplatok 10 EUR/noc • v sezóne podľa vopred vypísaného 
programu pripravujú v stredisku animátori športové a rekreačné 
programy • v okolí hotela široká možnosť športových aktivít: 
tenisové kurty za poplatok • minigolf • stolný tenis • petang • 
ihriská pre loptové hry

UBYTOVANIE
klimatizované • kúpeľňa • sušič vlasov • kúpací plášť a jednorazové 
papuče • SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • trezor zdarma • mini 
bar za poplatok • balkón alebo terasa s výhľadom na more • 

TYPY IZIEB
clasic dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • v ponuke 
ďaľšie druhy izieb - superior, premium a deluxe • rozdielne 
v rozlohe od 27 do 42 m2 a vybavení – zariadení izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • možnosť doplatenia večerí 
formou bufetových stolov so show cooking

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie za poplatok • v sezóne 
animácie a mini klub Maro v rámci rezortu (hotel Valamar Club 
Dubrovník) 

PLÁŽ
hotelová, štrková pláž priamo pod hotelom • ležadlá a slnečníky 
pre hotelových klientov zdarma • na pláži à la carte reštaurácia 
a bar • vodné športy s možnosťou zapožičania potrieb • 
potápačské a vodné centrum • v blízkosti Copacabana pláž a nová 
pláž Cava • plážové bary

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %63 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
1617 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

Hotel vhodný 
aj pre páry

Priestranné izby 
s výhľadom na more

Balíček služieb 
pre romantickú 

dovolenku

Výborná dostupnosť 
mesta Dubrovník

Výborná kuchyňa
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TripAdvisor
1924 hodnotiacich4,5

148147

POLOHA
v mediteránskej zeleni na miernom 
svahu polostrova Babin Kuk • asi 6 km 
od historického centra Dubrovníka • 
dostupné mestskou dopravou • 22 km 
od letiska Dubrovník - Čilipi

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Lacroma reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • lobby bar • 
Wi-Fi zdarma • na slnečnej terase je 
bazén a malý detský bazén so sladkou 
vodou a pool bar • ležadlá a slnečníky 
zdarma • parkovanie za poplatok 
(cca 8 EUR/noc) • športové vyžitie 
v stredisku: kardio fi tnes, basketbal, 
plážový volejbal, badminton, fi tnes 
s cvičením aerobiku, joga • za 
poplatok tenisové kurty (50 m od 
hotela) a potápačská škola • wellness 
Rausa Spa na ploche 938 m2 (zdarma 
rôzne sauny a relaxačná miestnosť), 
za poplatok jacuzzi, masáže a rôzne 
skráľovacie procedúry

UBYTOVANIE
komfortne zariadené klimatizované 
dvojlôžkové izby 25 m2 • s dvojlôžkom 
alebo oddelenými posteľami • 
možnosť prístelky (rozkladacie lôžko) 
• niektoré s balkónom • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT TV • telefón • Wi -Fi 
zdarma • minibar • trezor

TYPY IZIEB
clasic - orientované do parku, okolia 
alebo átria • superior - orientované na 
morskú stranu, niektoré s balkónom • 
clasic rodinná izba – dve prepojené 
dvojlôžkové izby clasic

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie 
za poplatok • v stredisku Club Maro 
a Teens Louge s animačným tímom

PLÁŽ
v stredisku štrkové pláže: pláž hotela 
Valamar Dubrovnik President, Cava 
pláž, Copacabana pláž – všetky cca 
250 m od hotela • za poplatok: ležadlá 
a slnečníky, vodné športy a plážové 
bary

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v tichom zálive Tiha • v bezprostrednej 
blízkosti centra • 7 km od letiska Čilipi 
v Dubrovniku • centrum starobylého 
Dubrovnika 20 km • pravidelné 
spojenie do Dubrovnika z prístavu 
a autobusovej stanice (cca 200 m)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • klimatizácia - 
júl, august • recepcia • trezor, Wi -Fi 
zdarma v celom hoteli • výťah • hlavná 
reštaurácia • barová reštaurácia à la 
carte Cenzura • snack bar • strešný 
bazén so sladkou vodou s nekonečným 
okrajom a prekrásnym výhľadom 
a pool barom • ležadlá a slnečníky 
zdarma • uteráky na pláž a k bazénu 
za poplatok • malá zóna krásy Lavanda 
(masáže a kozmetické služby) • 
aktivity: biliard a požičovňa bicyklov 
v blízkosti • parkovanie zdarma • 
v centre obchodíky a reštaurácie

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • Wi -Fi 
zdarma

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko), niektoré s balkónom, 
orientované na park a okolie • 
superior dvojlôžkové izby niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko), s balkónom, na najvyšších 
2 poschodiach, orientované 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky • formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania večerí formou 
bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka na prepotvrdenie za 
poplatok

PLÁŽ
priamo pod hotelom hotelová pláž • 
oddelená len promenádou • betónová 
s upravenými plochami na slnenie 
a malým štrkovým zálivom • ležadlá 
a slnečníky pre hotelových hostí 
zdarma • v blízkosti prenájom potrieb 
pre vodné športy • plážový bar 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ    
PRE DETI   
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

54 eur

CENA OD

na osobu
40 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
1184 hodnotiacich 4,5

VALAMAR LACROMA 
DUBROVNIK    

CAVTAT   
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SEVERNÁ DALMÁCIA – ZATON

SEVERNÁ DALMÁCIA – PETRČANE

OSTROV KRK

SEVERNÁ DALMÁCIA – PETRČANE

150

152

149

151

riadom) a jedálňou • SAT TV • kúpelňa 
• terasa • na 1. poschodí býva majiteľ • 
2. poschodie (podkrovný) - apartmán 
pre 6–7 osôb (110 m2) - 3 samostatné 
spálne (1 s manželskou posteľou, dvoj 
a trojlôžková) • obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom (sporák, 
chladnička, linka so základným 
riadom) • SAT TV • kúpeľňa • balkón 
s výhľadom na more

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
skalnatá pláž s upravenými plochami 
na slnenie a vstupmi do mora je 
200 m od domu

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
PLÁŽ    
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v tichej časti malého strediska 
Petrčane • 12 km od mesta Zadar

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dvojposchodový dom • v záhrade 
gril s posedením • vonkajšia sprcha • 
parkovanie pri dome • klimatizácia 
a Wi-Fi zdarma

UBYTOVANIE
prízemie: apartmán pre 3-4 osoby 
(55 m2) - izba s manželskou posteľou 
• obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom (sporák, chladnička, linka so 
základným riadom) • rozkladacie 
lôžko pre 1 až 2 osobu • SAT TV • 
kúpelňa • terasa • apartmán pre 
4-5 osôb – dvoj a trojlôžková izba • 
kuchyňa s kuchynským kútom (sporák, 
chladnička, linka so základným 

1 osobu • SAT TV • kúpelňa • terasa 
orientovaná na okolie
poschodie - apartmán pre 4 – 6 osôb: 
izba s manželskou posteľou • 2 izby 
s oddelenými posteľami • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom • 
SAT TV • kúpeľňa • balkón s výhľadom 
na more

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
štrková pláž • z časti pieskové dno • 
pozvoľný vstup do mora • lemovaná 
píniami • 100 m od domu

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v tichej časti • neďaleko centra 
s obchodíkmi a reštauráciami • 
v blízkosti hotela Pinija • 12 km 
od mesta Zadar

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
jednoposchodový apartmánový dom 
• celkom 3 apartmány • Wi-Fi zdarma 
• v miernom svahu • obklopený 
mediteránskou zeleňou • v záhrade 
gril s posedením • vonkajšia sprcha • 
parkovanie pri dome • klimatizácia 
za doplatok na mieste (6 EUR/deň)

UBYTOVANIE
prízemie - 2 apartmány pre 2 – 3 
osoby: izba s manželskou posteľou 
• obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom • rozkladacie lôžko pre 

67 eur
CENA 

OD
za apartmán

72 eur
CENA 

OD
za apartmán

78 eur
CENA 

OD
za mobilný domček

39 eur
CENA 

OD
za apartmán

NOVINKA

PRI PLÁŽI

WI-FI

WI-FI

WI-FI

WI-FI

APARTMÁNOVÝ DOM IVANKA   APARTMÁNOVÝ DOM IVE   

MOBILNÉ DOMČEKY ZATON   
POLOHA
v turistickom stredisku Zaton • 
16 km od mesta Zadar • roztrúsené 
v miernom svahu kempu

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor • Wi-Fi zdarma 
v celom objekte • supermarket 
• služby v apartmánovej časti: 
reštaurácie • ambulancia • veľký 
a detský bazén so sladkou vodou 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
aqua aerobik • 12 tenisových kurtov • 
stolný tenis • ihriská pre loptové hry • 
adventure golf • požičovňa bicyklov

UBYTOVANIE
mobilé domčeky 4+2 • klimatizácia • 
2 menšie spálne (dvojlôžko 135 x 190 
a 2 samostatné lôžka, alebo 

poschodová posteľ 80 x 190) • 
obývacia časť (prístelka pre 2 deti) 
s malou kuchynskou linkou • SAT TV • 
2 sprchy • WC • terasa so sedením

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka • animácie • bazén • ihriská

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž v chránenej 
zátoke • pozvoľný vstup do mora • 
400 - 950 m od domčekov • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

APART. DOM VILLA GORICA   
1 osobu • vybavený kuchynský kút • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • SAT TV • 
Wi-Fi zdarma • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka za poplatok 7 EUR/deň 

PLÁŽ
pláž s jemným štrkom a pozvoľným 
vstupom do mora 200 m • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ    
PRE DETI  
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v blízkosti historického centra Bašky 
• obchody a reštaurácie v pešej 
dostupnosti • 200 m od hlavnej 
pešej promenády s obchodíkmi, 
reštauráciami, kaviarňami  

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderná apartmánová vila 
s 9 apartmánmi na dvoch poschodiach 
• plne klimatizovaná • bazén • terasa 
na slnenie • spoločný záhradný gril • 
parkovisko pri dome zdarma    

UBYTOVANIE
apartmány pre 2-4 osoby: 
dvojlôžková spálňa • obývacia 
miestnosť s s rozťahovacím 
dvojlôžkom • apartmány pre 2-5 
osôb: 2 dvojlôžkové spálne • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom pre 

ANIMÁCIE

PRI PLÁŽI

CHORVÁTSKO  |  SÚKROMNÉ APARTMÁNY A MOBILNÉ DOMČEKY
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SEVERNÁ DALMÁCIA – ŠIBENIK, SOLARIS

SEVERNÁ DALMÁCIA – DIKLO

SEVERNÁ DALMÁCIA – DIKLO

SEVERNÁ DALMÁCIA – DIKLO

154

156

153

155

kútom (sporák, chladnička, linka 
so základným riadom) • súčasťou 
obývacej izby i rozkladacie lôžko pre 
2 osoby • príslušný počet spální • 
SAT TV • kúpeľňa • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
mestská štrková pláž • miestami 
doplnená betónovými múrikmi 
a plochami na slnenie • 200 – 650 m 
od apartmánov • možnosť prenájmu 
ležadiel • vodné športy

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★/★★★

PLÁŽ     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
apartmánové domy sa nachádzajú 
v miernom svahu letoviska Diklo • 
mesto Zadar asi 4 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
domy v radovej zástavbe • 
v kompletne vybudovanom stredisku 
• obchodíky s potravinami a zeleninou 
• reštauračné zariadenia s príjemným 
posedením • športové možnosti: 
tenisové kurty, ihriská na loptové hry 

UBYTOVANIE
apartmány pre 2 - 8 osôb • každý so 
samostatným vchodom • zariadené 
štandardným nábytkom • majiteľ býva 
zväčša v dome • vybavenie: obývacia 
miestnosť so zariadeným kuchynským 

1. poschodie a 2. poschodie - 
apartmán pre 6 - 7 osôb: klimatizácia 
za doplatok na mieste (cca 6 EUR/
deň) • 3 menšie dvojlôžkové spálne 
• obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom • rozkladacie lôžko pre 
1 osobu • SAT TV • kúpeľňa • balkón 
orientovaný na morskú stranu

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
dlhá a úzka štrkovo-kamenistá pláž 
cca 600 m od domu • miestami 
s betónovými múrikmi a plochami 
na slnenie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

POLOHA
v miernom svahu • obkolesený 
mediteránskou zeleňou • neďaleko 
centra letoviska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný 
dvojposchodový dom v radovej 
zástavbe • celkom 3 apartmány • 
parkovanie pri dome • v stredisku sú 
obchodíky s potravinami a zeleninou 
• reštauračné zariadenia s príjemným 
posedením

UBYTOVANIE
prízemie - apartmán pre 4 – 5 
osôb: 2 dvojlôžkové spálne (jedna 
s možnosťou prístelky) • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom • 
SAT TV • kúpeľňa • terasa

190 cm) • sprcha s WC a samostatné 
WC • terasa so stolom a 4 stoličkami

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • ihriská • Resort Solarko detský 
klub pre deti 3-12 r. - 2 x denne • za 
poplatok: aquapark • pirátsky mini golf 
• Solaris expres vláčik

PLÁŽ
štrková priamo pod kempom • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 72 %

POLOHA
roztrúsené v Solaris kempe • 
obkolesené mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor zdarma • Wi-Fi za 
poplatok • v stredisku reštaurácie 
a bary • wellness a spa • bazén so 
sladkou vodou a oddelenou časťou 
pre deti • supermaket • parkovanie
na vyhradenom mieste zdarma

UBYTOVANIE
mobilné domčeky pre 4 – 6 osôb: 
klimatizácia • obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom • rozkladacie 
lôžko pre deti (133 x 190 cm) • 
2 spálne (jedna s lôžkom 140 x 200 cm 
a druhá s oddelenými lôžkami 70 x 

44 eur
CENA 

OD
za apartmán

29 eur
CENA 

OD
za apartmán

45 eur
CENA 

OD
za apartmán

51 eur
CENA 

OD
za mobilný dom

APARTMÁNOVÝ DOM REBECCA   

APARTMÁNY DIKLO   

APARTMÁNOVÝ DOM TINA   

MOBILNÉ DOMČEKY    

WI-FI AQUAPARK

PRI PLÁŽI PRI PLÁŽI

5 osôb: trojlôžková a dvojlôžková 
spálňa • obývacia miestnosť 
s  kuchynským kútom • SAT TV • 
kúpeľňa • balkón orientovaný na 
morskú stranu
2. poschodie - apartmán pre 9 osôb: 
2 trojlôžkové a 1 dvojlôžková spálňa 
• obývacia miestnosť s  kuchynským 
kútom • rozkladacie lôžko pre 
1 osobu • SAT TV • kúpeľňa • balkón 
s výhľadom na more

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
prírodná neupravovaná betónová pláž 
30 m • cca 900 m mestská štrková 
pláž

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

POLOHA
v  západnej časti letoviska • centrum 
Dikla 950 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dvojposchodový dom • celkom 
6 apartmánov • jednoduchšie 
vybavený • parkovanie pri dome

UBYTOVANIE
prízemie - 3 apartmány pre 
3 osoby: trojlôžková spálňa • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom • 
SAT TV • kúpeľňa • terasa s tieňom 
okolitých stromov
1. poschodie - apartmán pre 
4 osoby: trojlôžková spálňa • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom • 
rozkladacie lôžko pre 1 osobu • SAT 
TV • kúpeľňa • balkón orientovaný na 
morskú stranu • apartmán pre 

ANIMÁCIEPRI PLÁŽIPRI PLÁŽI

SÚKROMNÉ APARTMÁNY A MOBILNÉ DOMČEKY  |  CHORVÁTSKO
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KEMPINSKI ADRIATIC     157

POLOHA
priamo na pláži s jemným štrkom • pozvoľný vstup do mora • cca 
11 km od centra Umagu • 2 km od malebnej dedinky Savudrija • 
vzdialenosť od Bratislavy cca 582 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • 24 hodinová recepcia • 
vstupná hala • Wi-Fi zdarma • vonkajší bazén • vnútorný bazén 
• detský bazén • fi tnes centrum • tenisové kurty • 18 jamkové 
golfové ihrisko • Kempinski Kid´s Club zdarma (4-15 rokov) • 
Carolea Spa centrum s rozlohou 300m2, turecké kúpele, sauna, 
rôzne masáže a procedúry • reštaurácia Dijana (mediteránska) • 
Kanoa (istrijská) • 3 bary • parkovanie v garáži za poplatok 
(18 EUR/deň)

UBYTOVANIE
balkón s výhľadom do záhrady alebo more • klimatizácia • 
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB
superior room (41 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady) • 
premium room (41 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný výhľad na more) • 
deluxe room (41 m2, pre 2-3 osoby výhľad na more) • junior suite 
(52 m2, pre 2-4 osoby, obývacia časť, výhľad na more/ golfové 
ihrisko)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • za doplatok večere

PRE DETI
Kempinski Kid´s Club • detský bazén

PLÁŽ
vlastná hotelová pláž s jemným štrkom • slnečníky a ležadlá 
zdarma • vodné športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

73 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
644 hodnotiacich 4,5

hotel

Hostia milujú krásne 
výhľady na more

Chef kuchár 
a jeho menu patrí 

k nezabudnuteľným 
zážitkom

Oáza luxusu

DO 6 R.
ZDARMA

NOVINKA

130



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

BIOGRAD NA MORU  |  CHORVÁTSKO

CRVENA LUKA HOTEL & RESORT     158

POLOHA
komplex budov a apartmánov Crvena Luka sa nachádza 
v privátnom zálive s piesočnatou plážou v píniovom lese • 
ubytovanie je možné v troch hotelových budovách Kana, Iris, 
Suite Viola, v apartmánových domoch a vilách • centrum letoviska 
Biograd u Moru cca 3 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • komplex budov so 69 izbami 
• recepcia • vstupná hala • hlavná reštaurácia • pizzeria • cukráreň 
• pizzeria • bary • vonkajší bazén so sladkou vodou • integrovaný 
detský bazén • vnútorný bazén • Wi-Fi zdarma • fi tnes centrum 
• volejbal • antukové tenisové kurty • Spa centrum: za poplatok 
masáže, turecké kúpele, fínska sauna, procedúry • stolný tenis • 
multifunkčné ihrisko 

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • SAT TV • minibar • trezor • 
Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB
standard room (26 - 38 m2, pre 2-3 osoby, v hoteli iris) • superior 
room (pre 2-3 osoby, oddelený obývací kút, výhľad na park 
alebo na more, v hoteli kana) • suite viola (88 m2, pre 4-6 osôb, 
prepojené dve 2-lôžkové izby, obývacia miestnosť s kuchynským 

kútikom, výhľad na park, v hoteli suite viola) • apartmán 
(104-110 m2, pre 4-6 osôb, výhľad na park alebo na more, 
dve 2-lôžkové spálne, obývacia miestnosť, zariadená kuchyňa, 
v apartmánových domoch)

STRAVOVANIE
raňajky bufetové • za doplatok polpenzia (výber z 3 jedál) 
• reštaurá cia Il Doge (medzinárodná kuchyňa, ponúka aj 
vegetariánsku a bezlepkovú stravu) • Il Moro (à la carte s terasou)

PRE DETI
detské ihrisko • integrovaný detský bazén • detské animácie • 
detská stolička • stráženie detí za poplatok

PLÁŽ
vlastná piesočnatá pláž • slnečníky a ležadlá za poplatok • vodné 
športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

51 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
145 hodnotiacich4,0

hotel

Pokojná dovolenka

Pláž so vstupom 
vhodným aj pre 

malé deti

Výborná strava

Nádherná príroda 
s malým privátnym 

zálivom

DO 6 R.
ZDARMA
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Slnečné Pobrežie

Ravda

Burgas

Sveti Vlas
Nesebar

Sozopol

Primorsko

Kiten

BULHARSKO

Vychutnajte si typickú balkánsku pohostinnosť, tradičnú gastronómiu so 
zábavou pri živej hudbe, vyberte si z ponuky kultúrnych podujatí horúcej 
turistickej sezóny. Výhodou sú veľmi priaznivé ceny (s domácimi si tiež 
rýchlo porozumiete) a časová dostupnosť, ktorú ocenia rodiny s deťmi: let 
z Bratislavy, Popradu a Sliača do Burgasu trvá približne 1 hod. a 30 min., 
z Košíc do Burgasu 1 hod. a 15 min. 

SLNEČNÉ POBREŽIE 
Tradičným magnetom sú more, slnko, pláže a samotné letovisko. 
Najväčší bulharský rekreačný komplex právom patrí k  najpopulárnejším 
letoviskám. Leží 40 km severne od Burgasu. Miestami až 200 m širokú, 
príjemne do mora sa zvažujúcu pláž, ktorá sa tiahne až do dĺžky 
8 km, spestrujú prírodné zákutia a duny, pre zábavu a pohodlie slúžia 
plážové bary, taverny, kĺzačky, sprchy, ležadlá a slnečníky. V stredisku 
je viac ako 200 hotelov, rozličné druhy reštaurácií, hlavná oblasť 
hotelov pri pláži sa tiahne v dĺžke niekoľko kilometrov a rozprestiera sa 
v zálive medzi mestami Nesebar a Sveti Vlas. V ponuke je množstvo 
atrakcií, dva nové aquaparky a amfi teáter, miesto konania mnohých 
medzinárodných festivalov. Milovníci športu si môžu prenajať vodné lyže 
a bicykle, windsurfi ng, jachty, vodné skútre, banán, využiť tenisové kurty, 
minigolfové ihriská či bowlingové haly. Dopravu v letovisku zabezpečuje 
minivláčik. Pravidelné autobusy a privátne minibusy spájajú stredisko 
s letoviskami Varna a Sveti Vlas, s Nesebarom a Burgasom aj vodnou 
dopravou. Transfer z letiska v Burgase trvá asi 45 minút.

SVETI VLAS 
Sveti Vlas je ideál príťažlivého, rýchlo sa rozvíjajúceho prímorského 
letoviska, vybudovaného na úpätí balkánskych hôr. Vynikajúce klimatické 
podmienky priaznivo pôsobia aj na dýchacie cesty. Pokojnejšie letovisko 
vyhovuje predovšetkým rodinám s deťmi a tým, čo chcú uniknúť hluku 
veľkomesta. Rušný nočný život, štýlové bary, diskotéky a taverny však 
temperamentní klienti nájdu aj v centre letoviska alebo na neďalekom 
Slnečnom pobreží. Najväčším lákadlom sú priľahlé pieskové pláže a nový 
jachtársky prístav. Výlet loďou alebo vrtuľníkom, obed v prístave alebo 
krátka prechádzka, neopakovateľný výhľad na šíre more a celé Slnečné 
pobrežie až po unikátny starý Nesebar – to všetko patrí k vyhľadávaným 
zážitkom. Vyznávači jachtingu si prídu na svoje v novom prístave Marina. 
Transfer z letiska v Burgase trvá asi 45 minút.

NESEBAR
Nesebar sa nachádza 35 km severne od Burgasu a 5 km od centra 
Slnečného pobrežia. Patrí medzi pamiatkovo chránené územia zapísané 
do zoznamu UNESCO. Stará časť Nesebaru s prístavom je na polostrove. 
Typické malebné balkánske domy a kostolíky pripomínajú bohatú históriu 
tohto mestečka. Nová časť mesta s rodinnými vilkami vyrastá na pevnine, 
asi 2 km od centra mesta a lemovaná je piesočnatou plážou. Transfer 
z letiska v Burgase trvá asi 30 minút.

PRIMORSKO
Primorsko leží 60 km južne od Burgasu a patrí medzi najnavštevovanejšie 
strediská. Polostrov obmývaný priehľadným morom láka príjemnými 
reštauráciami a kaviarňami. Pláž s jemným žltým pieskom pozvoľne 
klesajúcu do mora lemuje prírodná zeleň. Na konci severnej pláže je 
nudistická časť, v južnej časti tobogan. Primorsko je známym cieľom 
slovenských dovolenkárov a ideálnym miestom pre mladých ľudí. Transfer 
z letiska v Burgase trvá asi 
45 min.

KITEN
Kitenský záliv (Atliman), známy svojimi dlhými piesočnatými plážami 
a skalnatými útesmi, je jedným z najkrajších miest južného Bulharska 
a stredisko Kiten mimoriadne obľúbeným letoviskom obyvateľov Sofi e. 
Ponúka bohaté možností zábavy – kokteil bary a moderné diskotéky, 
príjemné reštaurácie a kaviarne, nafukovacie hrady a  atrakcie pre deti. 
Spojenie s  Primorskom a Burgasom zabezpečuje pravidelná autobusová 
linka, aj súkromné minibusy. Transfer z letiska trvá cca 1 hodinu. 

KRAJINA NA KRIŽOVATKE MEDZI EURÓPOU A ORIENTOM, 
PRÍŤAŽLIVÁ BOHATOU HISTÓRIOU A ZAUJÍMAVOU SLOVANSKO-
BALKÁNSKOU KULTÚROU, V POSLEDNÝCH ROKOCH 
ZVYŠUJE SVOJ TURISTICKÝ POTENCIÁL A DOKAZUJE, ŽE 
MÁ ČO PONÚKNUŤ: STOVKY HOTELOV, ÚTULNÉ RODINNÉ 
REŠTAURÁCIE SA STRIEDAJÚ S RUŠNÝMI BARMI I DISKOTÉKAMI 
A SPOLOČENSKÝ RUCH MÔŽETE KEDYKOĽVEK VYMENIŤ ZA 
ROMANTICKÚ PRECHÁDZKU V ULIČKÁCH DÝCHAJÚCICH 
ATMOSFÉROU MINULÝCH STOROČÍ.

BULHARSKO
ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC,  POPRADU A SLIAČA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 30 27
VODA (°C) 24 26 27 26
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

598 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
106 hodnotiacich3,5

SVETI VLAS  |  BULHARSKO

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE raňajky (7:30 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:00 h) formou bufetových 
stolov • neskoré kontinentálne raňajky (10:00 – 11:00 h) • popoludňajšie malé občerstvenie (cestoviny, šaláty, polievky, 
káva, čaj, koláče, ovocie, zmrzlina) • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, čaj v čase od 10:00 – 23:00 h • 
3 krát do týždňa tematické večere (bulharská, talianska, grécka, čínska...) • kvalitná strava z biofarmy

MOONLIGHT      159

POLOHA
v kľudnom prostredí • centrum letoviska Sveti Vlas je vzdialené 
len 1 km • Slnečné pobrežie asi 4 km • historický Nesebar 8 km • 
letisko v Burgase 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotelový komplex s rodinnou atmosférou, priateľským 
personálom, kvalitnými službami a bezbariérovým prístupom • 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • 
reštaurácia s terasou • looby bar • cukráreň • vonkajší aj vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • bar pri bazéne 
• snack bar • obchod • zmenáreň • za poplatok: kaderníctvo, 
masáže, sauna, parný kúpeľ, jacuzzi • športové možnosti (fi tnes, 
plážový volejbal, aerobik, vodná gymnastika, vodné pólo, stolný 
tenis, šípky, biliard, minigolf) • denné i večerné zábavné programy 
• živá hudba

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom • telefón • 
SAT TV • malá chladnička • rýchlovarná kanvica • balkón • trezor 
(zdarma)

TYPY IZIEB
priestranné, moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
dvoch prísteliek (sofa) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • detský bufet • diskotéka • ihrisko • detská postieľka 
(zdarma) • stolička v reštaurácii

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • slnečníky a ležadlá za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

hotel
DeLuxe

Hotel priamo 
na pláži

Pokojná dovolenka

Priestranné izby 
aj pre rodiny

Výborná kuchyňa

Bezbariérový hotel

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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PARADISE BEACH    

ALL INCLUSIVE

160

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 – 11:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) 
a večere (18:30 – 21:00 h) formou bufetových stolov • vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase od 10:00 – 22:30 h • ľahké 
dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie v určenom čase (sendviče, čaj, 
káva, zákusky • hotelové animácie

PLÁŽ
nádherná, široká piesočnatá pláž, označovaná aj ako rajská pláž • priamo 
pred hotelom • pozvoľný vstup do mora • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • bar na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • chladnička • 
s výhľadom na park alebo morskú stranu (za poplatok) • šatníková skriňa • 
pracovný stôl • uteráky

TYPY IZIEB
útulne zariadené izby • renovované v roku 2017 • dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • rodinné izby pozostávajúce z 2 miestností 
- samostatná spálňa s dvomi lôžkami a obývacia miestnosť s dvomi 
prístelkami • balkón

STRAVOVANIE 
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ****

POLOHA 
uprostred panenskej prírody v tichom zálive strediska Sveti Vlas • 
centrum letoviska Sveti Vlas je vzdialené 3 km • Slnečné pobrežie 
– stredisko nočného života je vzdialené 10 km • letisko v Burgase 
je vzdialené 45 km

DĹŽKA TRANSFERU
cca 50 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených budov • 
4 panoramatické výťahy (umožňujúce prístup na pláž 
a k amfiteátru) • vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii 
(za poplatok) • reštaurácia s terasou • lobby bar • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie a lobby zdarma • bazénový komplex a pool 
bar • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • uteráky na čipový 
kľúč za vratný depozit (10 EUR/dospelá osoba)

BULHARSKO  |  SLNEČNÉ POBREŽIE

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
121 hodnotiacich 3,5

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

548 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

REŠTAURÁCIE
hlavná bufetová reštaurácia s dvoma terasami a nádherným 
výhľadom • bar pri bazéne • bar na pláži (za poplatok) • snack bar 
• lobby bar (importovaná káva a alkoholické nápoje za poplatok)

BAZÉNY
rozsiahly vonkajší bazénový komplex s oddelenou detskou časťou 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • biliard • fitness • elektronické hry • vodné športy 
(za poplatok) • amfiteáter • večerné zábavné programy • stolný 
tenis • šípky • vodná gymnastika • boccia • šach

WELLNESS AND SPA
masáže (za poplatok)

TYPY NA VÝLETY
Nesebar so sprievodcom • Delfi nárium vo Varne • Bulharský večer 
a dedinka Bata • aquapark na Slnečnom pobreží

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Obdobie: júl – august
 
mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 
9 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, 
mini olympiáda, stavanie hradov z piesku • tvorivé dielne – 
maľovanie tričiek, origami, facepainting, modelovanie balónov  
• (pod)vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek 
prianí, mini disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub pre 
deti od 13 – 19 rokov • vodné športy (za poplatok) • konzolové 
hry (za poplatok) • rôzne turnaje a hry

detský bazén • bazén so šmýkačkami • detské ihrisko • detská 
stolička • detská postieľka • detský kútik

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • plážový futbal • šípky • stolný tenis • boccia  
• aquagym • trampolína na pláži • vodné športy (za poplatok)  
• tenis (za poplatok) • biliard (za poplatok) • konzolové hry 
(za poplatok) • a ešte viac športu a aktivít pre deti a mladých

VÝHODY PRE RODINY

hotel ideálny pre rodiny s deťmi • priamo na krásnej 
piesočnatej pláži • pokojná dovolenka • bohaté animácie • 
možnosť ubytovania 2+3

SLNEČNÉ POBREŽIE  |  BULHARSKO

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK 135



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
54 hodnotiacich 3,5

BULHARSKO  |  SLNEČNÉ POBREŽIE

KARLOVO    +161

POLOHA
priamo v centre najobľúbenejšieho bulharského letoviska • 
od letiska Burgas 30 km • v okolí je množstvo barov, reštaurácií 
a kaviarní

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou 
• letná záhrada s posedením • denný bar • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • internetová miestnosť (za poplatok) • výťah 
• trezor na recepcii za poplatok • batožinová miestnosť • biliard 
• joga a ajurvédske centrum (za poplatok) • vonkajší bazén 
pre dospelých a deti • ležadlá a slnečníky zdarma • možnosť 
posedenia na terase

UBYTOVANIE
kúpeľňa • SAT TV • sušič vlasov • minibar • centrálne riadená 
klimatizácia • telefón • internet (za poplatok) • balkón s výhľadom 
na bazén alebo do okolia

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere podávané formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku za obedy (formou bufetu)

PRE DETI
bazén • ihrisko • stolička • postieľka (za poplatok) • detský kútik

PLÁŽ
od piesočnatej pláže je hotel vzdialený asi 150 m • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá za poplatok • prechádzkou 
sa dá dostať (za 10 min) do najväčšieho aquaparku na Slnečnom 
pobreží • šport: plážový volejbal • futbal • za poplatok: vodné lyže, 
jachty, vodný banán

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     +
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

348 eur

CENA OD

na osobu

hotel
Šarm

Priamo v centre 
Slnečného pobrežia

Vhodný pre 
mladé páry

Ubytovanie 
v priestranných 

izbách

Výborná kuchyňa

Bezlepková strava 
na vyžiadanie

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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TripAdvisor
18 hodnotiacich3,0

SLNEČNÉ POBREŽIE  |  BULHARSKO

ALL INCLUSIVE

FIESTA M    162

POLOHA
v novovybudovanej severnej časti strediska • priamo pri pobrežnej 
promenáde vedúcej do rušného centra Slnečného pobrežia 
(množstvo reštaurácií, barov a obchodíkov) • 30 km od letiska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex sa skladá z dvoch častí Fiesta M a Fiesta 
Beach • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v dennom bare zdarma 
• zmenáreň • v areáli vonkajší bazén pre oba hotely s barom 
a s časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • 
stolný tenis

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • 
balkón s orientáciou do parku alebo na morskú stranu 
(za doplatok) • trezor (za doplatok 4 EUR/deň)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie lôžko) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • stolička • postieľka (za doplatok 6 EUR/deň) • detský kútik

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž priamo pred hotelom • pozvoľný vstup do 
mora • oddelená pobrežnou promenádou lemovanou obchodíkmi 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné športy za poplatok 
(bicykel, potápanie, paragliding)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

ALL INCLUSIVE  raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické 
nápoje miestnej produkcie v čase 11:00 – 22:00 h v lobby bare • v určenom čase ľahké občerstvenie • čaj • káva • zmrzlina 
• zákusky

498 eur

CENA OD

na osobu

Priamo na 
piesočnatej pláži

Neďaleko rušného 
centra Slnečného 

pobrežia

Vhodný pre mladé 
páry

Množstvo 
atrakcií v okolí

Bohaté športové 
možnosti

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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BULHARSKO  |  SLNEČNÉ POBREŽIE

DAS CLUB HOTEL SUNNY BEACH    163

POLOHA
500 m od centra Slnečného pobrežia • v okolí množstvo barov, 
obchodov a reštaurácií • vzdialenosť od letiska v Burgase 35 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z 3 častí • vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi na recepcii (za poplatok) • lobby bar • 3 hlavné reštaurácie 
s terasami • snack bar • 4 vonkajšie bazény s terasami na slnenie • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • bar pri bazéne • zmenáreň 
• obchod so suvenírmi • amfi teáter • kaderníctvo • športové 
možnosti (minigolf, futbalové ihrisko, tenisové kurty, 2 volejbalové 
ihriská, aerobik, vodná gymnastika, boccia, šípky, fi tnes) • 
za poplatok: spa centrum (masáže, sauna, parný kúpeľ), biliard, 
à la carte reštaurácia

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • SAT TV • telefón • sušič vlasov • 
minichladnička • trezor

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
ubytovania v štúdiách s dvomi prístelkami (sofa) a apartmánoch 
s oddelenou obývacou miestnosťou s možnosťou prístelky (sofa)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • šmykľavky • detské ihrisko • miniklub • stolička 
v reštaurácii • detský bufet

PLÁŽ
100 m od pláže a plážovej promenády • piesočnatá pláž • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ALL INCLUSIVE  raňajky, obedy a večere formou bufetu • miestne alkoholické (11:00 – 23:00 h) a nealkoholické 
nápoje (10:00 – 23:00 h) • predpoludňajšie a popoludňajšie snacky – koláče, sendviče, zmrzlina (12:00 – 16:00 h) • 1x 
týždenne bulharská večera • denné a večerné animácie pre deti aj dospelých

668 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
37 hodnotiacich 3,0

Hotel ideálny 
pre rodiny 

V blízkosti pláže

Bohatý all inclusive

Bohaté športové 
možnosti

Aquapark 
v cene

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (18:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky (10:00-12:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (09:00 – 24:00 h) • predpoludňajšie a popoludňajšie 
snacky – koláče, sendviče, pizza, zmrzlina

SLNEČNÉ POBREŽIE  |  BULHARSKO

IMPERIAL RESORT     + 164

POLOHA
3 km od centra Slnečného pobrežia • 1 km od centra historického 
Nessebaru • v okolí množstvo barov, obchodov a reštaurácií • 
vzdialenosť od letiska v Burgase 35 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z dvoch budov • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi (zdarma) • lobby bar • 2 hlavné reštaurácie • snack bar • 
2 vonkajšie bazény s terasami na slnenie • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma • bar pri bazéne • vnútorný bazén • obchod • 
4 konferenčné miestnosti • trezor na recepcii (zdarma) • 
zmenáreň • športové možnosti (volejbal, aerobik, šípky, stolný 
tenis, fi tnes) • denné a večerné animácie pre deti aj dospelých • 
za poplatok: spa centrum (turecké kúpele, sauny, jacuzzi, masáže), 
salón krásy, à la carte reštaurácia, biliard, minigolf

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • SAT TV • telefón • sušič vlasov 
• minibar (za poplatok) • trezor (len v niektorých typoch izieb) • 
Wi-Fi (zdarma)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky s orientáciou na 
park • možnosť ubytovania v rodinných izbách a apartmánoch 
s možnosťou dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • detské ihrisko • miniklub (4-12 rokov) • stolička 
v reštaurácii • detský bufet • detská postieľka (zdarma)

PLÁŽ
50 m od pláže • 10 km dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky za poplatok • plážové uteráky za 
depozit • vodné športy za poplatok • plážový bar (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
327 hodnotiacich3,5

Hotel ideálny 
pre rodiny

V blízkosti jednej 
z najkrajších pláží 

strediska

Bohatý all inclusive

Široké športové 
vyžitie

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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BULHARSKO  |  SLNEČNÉ POBREŽIE

MARVEL     +165

POLOHA
v severnej časti slnečného pobrežia • v bezprostrednej blízkosti 
plážovej promenády • v okolí množstvo barov, obchodov 
a reštaurácií • vzdialenosť od letiska v Burgase 35 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • trezor (za poplatok) • zmenáreň • 
Wi-Fi (za poplatok) • bar • snack bar • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • bar pri bazéne • 2 reštaurácie 
• vnútorný bazén • fi tnes • doktor • obchod • parkovisko • 
konferenčné priestory • kaderníctvo • denné a večerné animácie 
pre deti aj dospelých • za poplatok: spa centrum (sauna, masáže, 
turecké kúpele), biliard, stolný tenis, à la carte reštaurácia

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • SAT TV • telefón • sušič vlasov • 
minichladnička

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladací gauč) 
s výhľadom na okolie

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
bazén • detské ihrisko • miniklub (4-12 rokov) • stolička 
v reštaurácii • minidisco • detská postieľka

PLÁŽ
80 m od pláže • piesočnatá pláž • slnečník a 2 ležadlá sú v cene 
izby • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (18:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky (10:00-10:30 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00–23:00 h) • popoludňajšie snacky (15:00-17:00 h)598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
873 hodnotiacich 3,5

Obľúbený hotel 
pre rodiny s deťmi

V blízkosti pláže

Kvalitné služby

Nákupné možnosti 
priamo pri hoteli

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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SLNEČNÉ POBREŽIE  |  BULHARSKO

IBEROSTAR SUNNY BEACH      166

POLOHA
v centre Slnečného pobrežia • v okolí množstvo barov, obchodov 
a reštaurácií • vzdialenosť od historického Nessebaru 5 km • 
vzdialenosť od letiska v Burgase 35 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z dvoch budov • vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • Wi-Fi (za poplatok) • 2 lobby bary • 2 vonkajšíie 
bazény • ležadlá a slnečníky a uteráky pri bazéne zdarma • 
vnútorný bazén • 2 hlavné reštaurácie • obchod so suvenírmi 
• salón krásy • 2 konferenčné miestnosti • fi tnes • stolný tenis 
• plážový volejbal • denné a večerné animácie pre deti aj 
dospelých • za poplatok: spa centrum (sauna, masáže, turecké 
kúpele, solárium), biliard, stolný futbal • à la carte reštaurácia 
(za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • SAT TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • trezor (za poplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
3 detské bazény • detské ihrisko • miniklub • stolička v reštaurácii 
• minidisco • detská postieľka

PLÁŽ
70 m od pláže • piesočnatá pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

ALL INCLUSIVE  raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky (10:00-11:30 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00–24:00 h) • popoludňajšie snacky (12:00-16:00 h) 648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 454 hodnotiacich4,5

hotel
DeLuxe

Hotel ideálny 
pre rodiny

Známa hotelová sieť 
s kvalitnými službami

Nákupné možnosti 
priamo pri hoteli

Bohatý all inclusive

Animácie pre deti aj 
dospelých

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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BULHARSKO  |  NESEBAR, RAVDA

VIENA   167

POLOHA
v pokojnejšej novej štvrti pobrežného komplexu Aurelia • 
medzi letoviskami Nesebar a Ravda • historické mesto Nesebar 
s možnosťami zábavy, poznania a spoločenského vyžitia 2 km • 
v okolí hotela viaceré možnosti stravovania (pizzérie, reštaurácie) 
• v blízkosti zastávka autobusu • možnosť parkovania • transfer 
z letiska v Burgase trvá približne 40 minút

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rodinný 3-poschodový hotel (bez výťahu) • vstupná hala 
s recepciou • salónik • Wi-Fi zdarma • vonkajší bazén • bar pri 
bazéne • ležadlá a slnečníky (zdarma)

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor 
(za poplatok na mieste) • chladnička • balkón s možnosťou 
posedenia

TYPY IZIEB
dvojlôžkové a trojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
(pevné lôžko alebo rozkladacie lôžko) 

STRAVOVANIE
raňajky (servírované) podávané v susednej reštaurácii

PRE DETI
postieľka • ihrisko v záhrade

PLÁŽ
piesočnatá pláž • vzdialená pár minút pešej chôdze od hotela 
(asi 60 m) • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok): paragliding, vodné bicykle, vodné lyže, windsurfi ng

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

248 eur

CENA OD

na osobu

hotel
Šarm

Obľúbený rodinne 
vedený hotel so 
stálou klientelou

Pokojná dovolenka

Dobrá dostupnosť 
historického 

Nesebaru

Príjemný bar 
pri bazéne

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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SOZOPOL  |  BULHARSKO

HOTEL BLUE ORANGE     168

POLOHA
hotel sa nachádza v blízkosti historického mesta Sozopol • 
v príjemnom a kľudom prostredí • pri pláži • 10 min. od mesta 
Sozopol • 30 min. od Prímorska • 50 min. od letiska v Burgase 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z niekoľkých budov situovaných do udržiavanej 
záhrady • vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
reštaurácia • bar pri bazéne • obchod so suvenírmi • vonkajší 
bazén s oddelenou detskou časťou • detské ihrisko • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • plážové osušky • za poplatok: wellness, 
masáže, fi tnes, tenis, biliard, stolný tenis, volejbal, vnútorný bazén, 
vodné športy na pláži

UBYTOVANIE
kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom a WC • klimatizácia • 
SAT TV • WI-FI (za poplatok) • chladnička • trezor (za poplatok) • 
sušič vlasov (na vyžiadanie na recepcii)

TYPY IZIEB
štúdia a štandardné dvojlôžkové izby • možnosť jednej alebo 
dvoch prísteliek (rozkladací gauč) • balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské ihrisko • detská časť v bazéne • animačné aktivity • detská 
stolička • detská postieľka • miniklub • minidisko • 

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:00 h), snacky (15:30 – 17:00 h), 
tea time (15:30 – 17:00 h), nápoje (10:00 – 23:00 h) v lobby bare a pri bazéne 

558 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
36 hodnotiacich3,5

hotel
Šarm

Rodinná dovolenka

Pokojné prostredie

Kvalitné služby

V blízkosti 
historického 

Sozopolu

DO 13 R.
ZDARMA
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BULHARSKO  |  PRIMORSKO

QUEEN NELLY    +169

POLOHA
v pokojnejšej severnej časti známeho strediska Primorsko • 
centrum mesta 5 minút chôdze • reštaurácie • obchodíky • bary • 
aquapark Aqua planet Primorsko kúsok od hotela 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • klimatizácia • výťah • spoločenská 
miestnosť • v areáli a pri bazéne Wi-Fi zdarma • internetový kútik 
(za poplatok) • reštaurácia • fi tnes • menšie parkovisko • vonkajší 
bazén pre dospelých a deti s pool barom • ležadlá a slnečníky 
zdarma • tematické večery • animačné programy • detské ihrisko

UBYTOVANIE
kúpeľňa • telefón • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • sušič vlasov • trezor 
(za poplatok) • centrálna klimatizácia • minibar alebo chladnička 
• balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžko vhodné pre dieťa do 12 rokov) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • stolička v jedálni • postieľka • miniklub • ihrisko

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž (jemný piesok) • pozvoľný vstup do mora 
• vzdialená približne 200 m od hotela • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy (za poplatok): vodné lyže, parasailing, 
vodný banán, prenájom skútrov

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • od 11:00 – 12:00 h malé občerstvenie 
(sendviče, sladkosti, ovocie, nealkoholické a teplé nápoje) • od 15:00 – 16:00 h ľahké popoludňajšie občerstvenie (pizza, 
sendviče, zákusky, dezerty, káva, čaj) • vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 – 22:00 h) • 
3x do týždňa tematické večere

398 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

Hotel ideálny 
pre rodiny

Veľmi obľúbený hotel 
so stálou klientelou

Neďaleko 
nádhernej pláže

V blízkosti centra 
strediska

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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248 eur

CENA OD

na osobu
248 eur

CENA OD

na osobu

PRIMORSKO, KITEN  |  BULHARSKO

171170

POLOHA
priamo v centre letoviska na 
hlavnej promenáde • v susedstve 
s Aquaparkom • v priamej blízkosti 
hotela sú viaceré možnosti zábavy 
a rozptýlenia • nočný klub • diskotéky 
• reštaurácie s dennou ponukou 
v slovenskom jazyku • rôzne obchody 
• letisko v Burgase je vzdialené asi 
60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obľúbená 
reštaurácia s letnou terasou • výťah • 
Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • 
za poplatok: sauna a solárium • fi tnes 
(zdarma) • obchod so šperkami • 
na každom poschodí k dispozícií 
žehliaca doska

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • 
minibar alebo chladnička • SAT TV • 
Wi-Fi (zdarma) • trezor zdarma • sušič 
vlasov • balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, 
alebo dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžko)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doobjednať si večere

PRE DETI
postieľka • stolička • v blízkosti hotela 
je aquapark (za poplatok) 

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora • vzdialená niekoľko minút pešej 
chôdze (pokojnejšia južná pláž je 
vzdialená približne 200 m a severná 
600 m) • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • bohatá ponuka vodných 
športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

POLOHA
na konci centrálnej ulice letoviska 
vedúcej k pláži • v bezprostrednom 
okolí je mnoho obchodíkov, barov, 
reštaurácií a zábavných podnikov • 
letisko v Burgase je vzdialené 
asi 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • trezor 
(za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • vonkajší bazén 
s ležadlami zdarma a letná terasa • 
zmenáreň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • SAT TV • 
minichladnička • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou jednej prístelky  

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
ihrisko • postieľka • bazén

PLÁŽ
pláž s jemným pieskom • pozvoľný 
vstup do mora • asi 250 m od hotela 
• slnečníky a ležadlá (za poplatok) 
• vodné športy (za poplatok): 
potápanie, vodné bicykle, skútre, 
vodné lyže, banán

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

TripAdvisor
3 hodnotiacich 4,5

DO 12 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

IMPERIAL   LOTOS   

ŠTANDARDNÁ IZBA
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Neos Marmaras
Metamorfosis

Stavros

Grécko

Nea Fokea

Thessaloniki

Polostrov pre svoj tvar je tiež prezývaný 
„Poseidonov trojzubec“. Tvoria 
ho polostrovy Kassandra, Sithonia 
a Athos. Kassanda je známa pre svoj 
nočný život a zábavu, Sithonia svojimi 
romantickými plážami a zátokami 
a Athos je pod správou mníšskej 
republiky, pričom vstup naň majú 
povolený výhradne dospelí muži. 
Okrem kúpania v tyrkysovom mori 
a ponuky rôznych vodných športov, 
hornatý terén polostrova ponúka 
tiež pešie či cyklistické túry. Oblasť je 
bohatá na rímske, byzantské, cirkevné 
a tiež praveké pamiatky. Počas leta 
sa tu konajú rôzne jarmoky, festivaly 
či slávnosti (olivový festival, festival 
sardiniek). Zaujímavou udalosťou, 
ktorá sa koná každoročne v lete, je 
medzinárodné športové podujatie 
Plávanie cez Toronejský záliv, kde plavci 
musia preplávať trasu z polostrova 
Kassandra na polostrov Sithonia 
o celkovej dĺžke 26 km. Na Chalkidikách 
sa jednoducho nudiť nebudete.

THESSALONIKI
Thesaloniki postavil kráľ Kassandros 
v roku 315 p.n.l. a pomenoval ich podľa 
svojej manželky, sestry Alexandra 
Veľkého. V minulosti boli Thessaloniki 
dôležitým centrom východorímskej 
ríše a neskôr byzanstskej ríše. 
V súčasnosti sú Thessaloniki druhým 
najväčším mestom v Grécku s približne 
1,5 milióna obyvateľov. Je to živé 
mesto plné kontrastov s historickými 
pamiatkami a modernými prvkami. 
Gréci sem radi zájdu na večeru alebo 
nákupy. Medzi najnavštevovanejšie 
pamiatky patria mestské hradby, 
bazilika sv. Dimitria či biela veža 
postavená Turkami v 15. storočí. 
S Thessalonikmi je tiež spojená naša 
história, pretože práve z tohto mesta 
(známe tiež ako Solún) k nám prišli 
bratia Konštantín a Metod.

NEOS MARMARAS
Mesto je situované v kopcoch na 
prostrednom polostrove Chalkidík, 
Sithonia. Obyvateľstvo sa okrem 
cestovného ruchu venuje rybolovu, 
pestovaniu olív, viničov a produkcii 
medu. Práve výstavba hotelov Sithonia 
a Meliton (najväčší hotelový komplex 
na severe Grécka) rozvinul cestovný 
ruch v tomto meste. V meste nájdete 
množstvo kaviarní, reštaurácií, barov 
a obchodov. Transfer z letiska trvá cca 
90 min.

METAMORFOSIS
Jedno z najkrajších letovísk na Sithonii, 
kde pobrežie s piesočnatými plážami 
lemuje hustý borovicový porast. Miestne 

taverny ponúkajú výborné grécke 
špeciality, prípadne si môžte posedieť 
v bare a ochutnať grécke víno alebo 
likér Ouzo. Transfer trvá cca 80 min.

PSAKOUDIA
Kedysi prístav pre nákladné lode, dnes 
príjemné letovisko s piesočnatými 
plážami, obklopené olivovými 
a borovicovými hájmi. V kopcoch nad 
letoviskom sa nachádza typická grécka 
dedina Ormylia, ktorú môžete navštíviť 
počas pobytu. Príjemnú atmosféru 
ponúkajú taverny so špecialitami 
pripravenými z čerstvých rýb a bary na 
pobreží. Transfer trvá cca 80 min.

NEA POTIDEA
V rámci polostrova Kasandra je 
najužšia v priemere , obe pobrežia sú 
prepojené kanálom pre malé lode a je 
jedinou dedinkou, ktorá sa rozprestiera 
na oboch pobrežiach polostrova 
Kasandra. V blízkosti sa nachádza 
Archangelov chrám.

NEA MOUDANIA
je medzi polostrovom Kasandra 
a Sithonia. Patrí k najväčším 
dedinkám Chalkidík s cca 17 tis. 
obyvateľmi, malebným prístavom 
a miestnym trhom. Pláž je široká 
a piesočnatá a more plytké. Dedinka je 
výborným východiskovým bodom pre 
výlety na oba polostrovy.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH 
VÝLETOV
Plavba loďou okolo poloostrova 
Athos z prístavu Sarti – počas výletu 
budete mať možnosť uvidieť Republiku 
Athos, ktorá leží na treťom východnom 
polostrove Chalkidiki. Je to autonómne 
územie, súčasťou gréckej-pravoslávnej 
cirkvi z čias Byzancie (7. a 9. stor.). 
Vstup ženám je tu prísne zakázaný. Muži 
môžu navštíviť kláštory po obdržaní 
osobitných víz zo strany štátnych 
orgánov. Dvadsať kláštorov existujúcich 
dodnes, ktoré uchovávajú cenné 
predmety nevyčísliteľnej historickej 
a náboženské hodnoty. Plavba začína 
z malebného prístavu Sarti, loďou, ktorá 
ponúka komfort svojim cestujúcim. 
Z lode môžu návštevníci obdivovať 
niektoré kláštory postavené na 
západnom pobreží. Následne plavba 
pokračuje k ostrovčeku Amouliani 
s prestávkou. Na palube sa nachádza 
bar s rôznymi nápojmi a občerstvením 
za poplatok.

DLHÉ ROKY BOLI CHALKIDIKI SYNONYMOM PRE LACNEJŠIU DOVOLENKU, 
VĎAKA PREVAŽNE APARTMÁNOVÉMU UBYTOVANIU. V POSLEDNÝCH 
ROKOCH SA TÁTO OBLASŤ STALA ZLATOU BAŇOU PRE INVESTOROV 
A NA BELOSTNÝCH PLÁŽACH, KTORÝMI TENTO POLOSTROV DISPONUJE, 
VZNIKAJÚ TIE NAJLUXUSNEJŠIE REZORTY V GRÉCKU. OBLASŤ JE 
VĎAKA MALÝM ZÁLIVOM A PRIEZRAČNÉMU MORU A VEĽKEJ MIERE 
SÚKROMIA ČORAZ POPULÁRNEJŠIA AJ MEDZI SVETOVÝMI CELEBRITAMI 
A HOLYWOODSKYMI HERCAMI, KTORÍ SA SEM VRACAJÚ OPAKOVANE.

CHALKIDIKI

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 29 30 31 28
VODA (°C) 25 27 28 27

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI
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JUNIOR SUITA

PORTO CARRAS – CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

GRAND RESORT MELITON     172

POLOHA
120 km od Thessaloník • 1 763 ha ohradený a strážený areál •
2 km od letoviska Neos Marmaras (cca 25 min prechádzka po 
pláži alebo možnosť plavby lodičkou za cca 3 EUR) • nákupné 
možnosti priamo v hoteli • dĺžka transferu cca 90 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi zdarma • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • 3 bary • minimarket 
• dva vonkajšie bazény s morskou vodou (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • 2 vnútorné bazény (len pre dospelých) • súkromný 
jachtový prístav • vlastné vinice • za poplatok SPA centrum (nad 
16 rokov) • zdarma: fi tnes, turecké kúpele, sauna • 18 jamkové 
golfové ihrisko (za poplatok) • jazda na koni (za poplatok) • letné 
kino

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor • telefón • SAT TV • 
Wi-Fi (zdarma) • rádio • minibar • individuálna klimatizácia • 
protihlukové okná • zariadený balkón

TYPY IZIEB
deluxe dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (výhľad na 
golfové ihrisko alebo na more) • junior suity s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (vhodné len pre deti – 1 rozkladacia sofa)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
detský bazén • aquapark s tromi tobogánmi (hotel Sithonia) • 
detské ihrisko • detská stolička • detská postieľka • detské menu • 
vláčik po rezorte

PLÁŽ
9 km vlastných pláží s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubým 
pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • pláže 
ocenené „modrou vlajkou“ • dostatok plážových ležadiel

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu, 1 nápoj počas obedov a večerí (voda, 
nealkoholický nápoj alebo pohár vína)

698 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1717 hodnotiacich4,5

Výnimočný hotelový 
komplex

Nádherné pláže

Jedna hodina 
golfu v cene

Ochutnávka 
vlastných vín

Hostia milujú 
raňajky s výhľadom 

na marínu

DO 12 R.
ZDARMA
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JUNIOR SUITA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PORTO CARRAS SITHONIA     +

ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

173

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h), obedy (13:00-15:00 h) 
a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • snacky (koláče, sendviče, ovocie, 
zmrzlina) 11:00-13:00 h, 15:30-17:30 h • 4 tematické večere týždenne • možnosť 
večere vo vybranej à la carte reštaurácii na základe rezervácie • možnosť 
neskorej večere (23:00-24:00 h) • detské menu (18:00-21:30 h) • voda, káva 
(automat), čaj, miestne alko (víno, pivo, ouzo, tsipouro, brandy, whiskey, vodka, 
gin, rum) a nealko nápoje podávané v bare pri bazéne (11:00-19:00 h), na pláži 
(10:00-24:00 h), v Purple bare (11:00-01:30 h) a v nočnom klube (21:00-01:30 h, 
po polnoci sa nápoje účtujú) • 2 fľaše min. vody na izbe za pobyt • animácie • fi tnes

PLÁŽ
9 km vlastných pláží s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubozrnným 
pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • pláže ocenené 
„modrou vlajkou“ • plážový bar a vodné športy

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor • telefón • SAT TV • rádio • internet • 
minibar • individuálna klimatizácia • balkón • Wi-Fi (zdarma)

TYPY IZIEB
superior dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (29 – 31 m2, výhľad na 
golfové ihrisko alebo more) • junior suity s možnosťou dvoch prísteliek pre 
max. 3 dospelých a dieťa (30 – 36 m2,  1 rozkladacia sofa, výhľad na golfové 
ihrisko, bazén alebo bočný výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
120 km od Thessaloniki (Solún) • 1 763 ha (rozloha ako cca 2 500 
futbalových ihrísk) areál s dvomi hotelmi a luxusnou vilou • cca 
2 km od centra letoviska Neos Marmaras (cca 25 min prechádzka 
po pláži alebo možnosť plavby lodičkou za cca 3 EUR na osobu)

DĹŽKA TRANSFERU
cca 90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
jedna hlavná budova • 487 izieb • súkromný jachtový prístav • vlastná 
vinica, medzinárodne ocenené vína (možnosť ochutnávky vín za 
poplatok cca 3 EUR) • 18 jamkové golfové ihrisko • jazdecká akadémia 
• tenisový klub • potápačské centrum • casíno • wellness centrum 
(fi tnes, turecké kúpele, sauna zdarma) • letné kino • minimarket • 
bowling (hotel Meliton) • Wi-Fi (zdarma) • požičovňa bicyklov

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI - PORTO CARRAS

TripAdvisor
1087 hodnotiacich 4,0

DO 12 R.
ZDARMA

548 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

REŠTAURÁCIE
Mediterraneo (hlavná reštaurácia) • White Room • Pergola 
(samoobslužná reštaurácia, možnosť obeda) • Veranda Casino 
(à la carte reštaurácia) • Trattoria (talianska) • 3 bary • nočný klub

BAZÉNY
2 vonkajšie bazény s morskou vodou • 2 vnútorné bazény (len pre 
dospelých) • vnútorné a vonkajšie vírivky • aquapark s 3 toboganmi

ŠPORT & ZÁBAVA
potápanie • šnorchlovanie • vodné športy (za poplatok) • 
bicyklovanie • bežecké chodníky (28 km) • plážový volejbal • 
basketbal • stolný tenis • futbal • tenis (1 hodina využitia kurtu 
zdarma) • golf (za poplatok) • jazda na koni (za poplatok) • 
exkurzia po vinohradoch Porto Carras, vínnych pivniciach a do vily 
Vila Galini • prenájom bicyklov • joga

WELLNESS & SPA
Sithonia Thalassotherapy & Spa Center (za poplatok, nad 16 rokov) • 
vnútorný bazén s morskou vodou (zdarma) • sauna (zdarma) • fi tnes 
(zdarma)

TIPY NA VÝLETY
Waterland aquapark • pirátska Planet Fun plavba (júl - august)

RODINNÝ KLUB 
S TROMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: jún – september (1 animátor v júni a v septembri 
a 3 animátori v júli a v auguste)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 9 – 12 
rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, mini 
olympiáda, stavanie hradov z piesku • tvorivé dielne – maľovanie 
tričiek, facepainting, modelovanie balónov • tobogany, (pod)
vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí, mini 
disco, obedy/večere s animátormi, večerné šou • tínejdž klub pre 
deti od 13 – 19 rokov • geocatching, streľba z luku, chillout zóna, 
jazda na koni (za poplatok), rôzne turnaje a hry

aquapark s 3 toboganmi • bazény a detský bazén • detské ihrisko 
• detské menu (reštaurácia Mediterrano 18:00 – 21:30 h) • stolička 
• postieľka • vláčik po rezorte • opatrovanie detí (za poplatok)

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 
kurzy plávania • kurzy bicyklovania (za poplatok) 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • tenis • vodné pólo • šípky • aerobic • 
joga • pilates • aquagym • strečing • vodné športy (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 12 r. zdarma • možnosť ubytovania 2+1, 2+2 • krátky let

PORTO CARRAS- CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

NOVINKA
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ŠTANDARDNÁ IZBA

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI - METAMORFOSI

VILLAGE MARE     +174

POLOHA
na polostrove Sithonia s prekrásnym výhľadom na záliv Torroneos 
• cca 2 km od centra mestečka Metamorfosi s obchodíkmi 
(cca 20 min. pešou chôdzou), reštauráciami a barmi • cca 6,5 km 
od rušnejšieho mestečka Nikiti • cca 85 km od letiska Thessaloniki

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex • hlavná budova a 11 vedľajších budov • recepcia 
• reštaurácia • salónik s TV • minimarket • Wi-Fi (zdarma) • snack 
bar • 2 bazény • slnečná terasa (ležadlá a slnečníky zdarma) • 
bar pri bazéne • sauna (zdarma) • stolný tenis • šípky • biliard 
(za poplatok) • požičovňa áut • grécky večer so živou hudbou • 
rodinná diskotéka • animačné programy

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sprcha • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
individuálna klimatizácia • balkón alebo terasa • trezor (za 
poplatok) • mini chladnička • Wi-Fi (zdarma)

TYPY IZIEB
štandardné izby (cca 22 m2, možnosť 1 prístelky) • mezonety 
(24 m2, vrchná časť 12 m2, 1 kúpeľňa s WC, moderná poschodová 
posteľ alebo 2 oddelené lôžka, 160 cm dvojposteľ)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • opatrovanie detí (na vyžiadanie za poplatok) • 
detský klub (4 – 12 r.) • detské ihrisko •detská stolička • detská 
postieľka • herňa (elektronické hry, biliard za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž je vzdialená asi 100 m od hotela • ležadlá
a slnečníky za poplatok (3 EUR/deň/set) • plážový volejbal

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu • počas dňa ľahké občerstvenie a teplé snacky 
(11:15 - 12:15 h a 17:00 - 18:00 h) • popoludní káva, čaj, koláče • pre deti zmrzlina, džúsy, koktejly • počas dňa miestne 
alkoholické nápoje (vodka, rum, tequila, likéry, gin, whisky, víno, pivo, brandy, ouzo, koktejly) a nealkoholické nápoje, 
káva, čaj (10:00 - 23:00 h) • v reštaurácii počas podávania jedál nealkoholické nápoje, pivo a víno

548 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
153 hodnotiacich 4,0

Klienti ocenili 
pobyt v príjemnom 
prostredí uprostred 

krásnej záhrady

Veľké rodinné izby 
aj pre rodiny 

s 3 deťmi

Výnimočne dobrá 
strava

Wi-Fi v izbách 
zdarma

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

DO 13 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ŠTANDARDNÁ IZBA

NEA POTIDEA - CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

PORTES BEACH     175

POLOHA
ideálna poloha pre výlety • v pokojnom prostredí na polostrove 
Kassandra • stredisko Potidea je vzdialené cca 2 km • Nea 
Moudania cca 5 km • letisko v Thessalonikách cca 55 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • bar • minimarket • 
internetové pripojenie zdarma • diskotéka • bazén • snack bar pri 
bazéne • slnečníky a ležadlá zdarma • uteráky za depozit • fi tnes • 
stolný tenis • plážový volejbal • tenis • šípky • za poplatok sauna •
6x do týždňa denné a večerné animačné programy • raz do 
týždňa folklórny večer

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • Wi–Fi zdarma • SAT TV • 
chladnička • trezor • centrálne riadená klimatizácia • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby s možnosťou 2 prísteliek (cca 22 m2) • cenovo 
zvýhodnené izby (ako štandartné, môžu sa rozlišovať veľkosťou, 
polohou alebo vybavením) • superior izby (rozlohou vačšie) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniclub (pre deti od 4 do 12 rokov) • detské 
ihrisko • herňa postieľka (na vyžiadanie) • opatrovanie detí (za 
poplatok)

PLÁŽ
hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) • osušky za depozit • 
vodné športy (za poplatok): banán, vodný skúter, vodné lyžovanie, 
potápanie • zdarma: kanoe, vodné bicykle, plážový volejbal • bar 
pri pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 2x do týždňa tématický večer (od polovice júna 
do polovice augusta) • odpoludnia káva, čaj, koláče (16:00 – 17:00 h) • zmrzlina pre deti (10:00 – 24:00 h) • miestne 
alkoholické nápoje (víno, ouzo, pivo, brandy, vodka, gin, rum, whisky) a nealkoholické nápoje , fi ltrovaná káva, čaj (10:00 – 
24:00 h)

698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
320 hodnotiacich4,0

DO 14 R.
ZDARMA

Hostia ocenili 
záhradu a piesočnatú 

pláž

Mimoriadny hotel 
pre rodiny s detmi

Bar a reštaurácia 
v blízkosti pláže

Tento hotel býva 
vypredaný medzi 

prvými
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ŠTANDARDNÁ IZBA

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI – NEA MOUDANIA

POTIDEA PALACE     176

POLOHA
v prázdninovom stredisku Potidea na začiatku polostrova 
Kassandra • s panoramatickým výhľadom na horu Olymp • 
možnosti nákupov a zábavy cca 2 km od hotela • stredisko Nea 
Potidea je vzdialené cca 2 km • letisko Thessaloniki cca 54 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
lobby • minimarket • 4 bary • Wi-Fi v celom hoteli (zdarma) • 
reštaurácia • à la carte reštaurácia s klimatizáciou a terasou • 
snack bar • vnútorný bazén • za poplatok welness – sauna, turecký 
kúpeľ masáže a služby SPA centra • vonkajší bazén • slnečníky 
a ležadlá zdarma, osušky (za kauciu) • aerobic • basketbal • šípky 
• fi tnes • plážový volejbal • tenis • večerné zábavné programy za 
poplatok welness – sauna, turecké kúpele, masáže a služby SPA 
centra • 4x do týždňa živá hudba
 
UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • Nespresso kávovar • telefón • SAT TV 
• chladnička • kávový a čajový set • trezor • Wi-Fi zdarma • 
centrálne riadená klimatizácia • balkón alebo terasa • k dispozícii 
sú aj suity (spálňa a oddelená obývacia miestnosť

TYPY IZIEB
štandardná izba s možnosťou 1 prístelky (25 m2) • cenovo 

zvýhodnená štandardná 2-lôžková izba (24 m2, výhľad na 
komunikáciu) • superior izba (25 m2, zrekonštruované izby) • junior 
suita s možnosťou 3 prísteliek (34 m2, oddelená obývacia časť)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniclub (pre deti 4 - 7 rokov a 8 - 12 rokov) • 
detské ihrisko • detská diskotéka pri západe slnka • ohrievač fl iaš • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na súkromnej piesočnatej pláži • ležadlá a slnečníky 
zdarma, osušky za kauciu • plážový volejbal • vodné športy (za 
poplatok) • bar pri pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • počas dňa snack a zmrzlina • miestne 
alkoholické (ouzo, brandy, whiskey, gin, likér, čapované pivo, víno) a nealkoholické nápoje, ako aj niektoré medzinárodné 
alkoholické nápoje v čase od 10:00 – 23:00 h • minibar denne doplnený vodou, nealkohlickým nápojom a pivom

1 058 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
290 hodnotiacich 4,5

Najkrajší západ slnka

Romantický večerný 
bar pri pláži

Hostia oceňujú 
Nespresso kávovar 

na izbách 

Wi-Fi vo všetkých 
izbách zdarma

Deti miľujú mini 
disco pri pláži

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ŠTANDARDNÁ IZBA

KALIVES - CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

BLUE LAGOON PRINCESS     177

POLOHA
novší moderný hotel • cca 500 m od dedinky Kalives Poligirou • 
medzinárodné letisko Thessaloniki je vzdialené cca 65 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby • 3 reštaurácie • 5 barov • 
4 vonkajšie bazény • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
plážové osušky • SPA s vnútorným bazénom (procedúry za 
poplatok) • WiFi • internet • minimarket a butik • divadlo • beauty 
centrum (za poplatok) • bankomat • práčovňa (za poplatok) • 
joga • CX WORKS • body kombat • tanec • fi tnes

UBYTOVANIE
286 izieb • individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • WiFi (zdarma) • SAT TV • trezor (zdarma) • 
minichladnička • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby pre max. 3 dospelí (30 m2, dvojlôžko 
a rozkladacia pohovka, výhľad na záhradu, výhľad na more za 
doplatok) • rodinné izby pre max. 3 dospelých a 1 dieťa (37 m2, 
2 dvermi oddelené miestnosti, výhľad na more za doplatok) 
• junior suity pre max. 3 dospelých a 1 dieťa (45 m2, 1 spálňa 
s manželskou posteľou a oddelená obývacia izba s rozkladacou 

dvojpohovkou, výhľad na záhradu) • suity pre max. 3 dospelých 
a 2 deti (53 m2, 1 spálňa s manželskou posteľou a oddelená 
obývacia izba, výhľad na záhradu)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
rodinný bazén • vodné šmykľávky • bazén pre bábätká • herňa • 
baby lounge • výbava pre bábätká • detský bufet • mini disco

PLÁŽ
pri piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma • plážové osušky (zdarma) • Mylos 
Pool & Beach bar pri pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★+

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:00-15:00 h) a večere (18:30-22:00 h) formou bufetových 
stolov, neskoré raňajky (10:30-11:00 h), 1x za pobyt obed alebo večera v Mylos Greek restaurant, 1x za pobyt večera 
v Green & Grill restaurant, ľahké občerstvenie a zmrzlina v stánku počas dňa, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
(09:00 – 24:00 h), denné a večerné animácie

1 178 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
709 hodnotiacich4,5

DO 13 R.
ZDARMA

Krátky transfer

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

Hostia milujú obed 
priamo pri pláži

Výnimočný 
rodinný klub

Nové typy 
športových aktivít
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

DELUXE JUNIOR SUITA

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI – KASSANDRA

IKOS OCEANIA      178

POLOHA
severozápadné pobrežie polostrova Kassandra • cca 50 km od 
Thessalonik • nákupné možnosti v meste Nea Moundania
cca 1 km • transfer cca 30 min. • privátny transfer v cene

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný foyer s panoramatickým výhľadom • hlavná reštaurácia • 
4 à la carte reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma • minimarket • hl. 
bazén (900 m2) • Infi nity bazén • terasa s ležadlami, slnečníkmi 
a osuškami zdarma • vnútorný bazén • vírivka • parný kúpeľ • sauna 
• fi tnes a kardio • aerobic • zumba • pilates • 2 tenisové kurty • 
horské bicykle • squash • plážový volejbal • plážový futbal • vodné 
pólo • šípky • windsurfi ng (1 hodina za pobyt zdarma) • animácie • 
večerná zábava • za poplatok: wellness centrum • vodné športy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • SMART TV • Wi-Fi 
zdarma • Nespresso kávovar • trezor • minibar • zariadená terasa 
alebo balkón • výhľad na more za doplatok

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (30 m2) • junior suity s možnosťou 1 prístelky (35 m2) 

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • baby bazén • baby club (4 mesiace – 4 roky,
za poplatok) • miniklub (4 -12 rokov) • junior klub (13 - 16 rokov, 
júl-august) • detské ihrisko • detské menu • opatrovanie detí (za 
poplatok) • futbalová akadémia (za poplatok) • set pre bábätká • 
čerstvá mixovaná strava

PLÁŽ
priamo na 350 m dlhej piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do 
mora • vodné športy (za poplatok) • nemotorizované zdarma • 
ležadlá, slnečníky a osušky (zdarma) • servírovanie nápojov, snacku 
a ovocia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ULTRA ALL INCLUSIVE  Flavors – bufetové stoly: raňajky (07:30-11:00 h), obedy (13:00-15:00 h), večere 
(19:00-22:30 h), Fusco – talianska (19:00-22:30 h); Anaya – ázijská (19:00-22:30 h); Ouzo – grécka: raňajky snacky (11:30-
12:30 h a 15:30-18:30 h), obed, večere (19:00-22:30 h); Provence – francúzska (raňajky, obedy, večere), k večeri výber 
someliéra z 300 druhov medzinárodných a miestnych vín; 24 hodinový room servise, snacky, minibar, ovocie a nápoje pri 
bazénoch s obsluhou, minibar, značkové koktajly, značkové medzinárodné a miestne alko a nealko nápoje

1 498 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
3082 hodnotiacich 5,0

hotel

Hotel pre náročných

2. najlepší 
all inclusive Európy 

Stráženie detí na 
pláži 30 min. zdarma

Rozsiahla vinotéka 
v cene

Privátny transfer

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

JUNIOR SUITA

GERAKINA – CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

IKOS OLIVIA      179

POLOHA
západné pobrežie polostrova Sithonia • cca 80 km od Thessalonik 
• nákupné možnosti v meste Gerakina cca 3 km • transfer cca 
45 min. (privátny transfer v cene)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie • bary • dizajnová 
vstupná hala • Wi-Fi (zdarma) • minimarket • hl. bazén • bazén 
pre klubovú časť • fi tnes a kardio • aerobik • zumba • pilates • 
2 tenisové kurty • plážový volejbal • futbal • windsurfi ng (1 hod. za 
pobyt zdarma) • animácie • večerná zábava • wellness centrum 
(za poplatok) • joga pre začiatočníkov • vínna pivnica

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SMART TV • klimatizácia • 
Wi-Fi (zdarma) • Nespresso kávovar • trezor • minibar • zariadená 
terasa alebo balkón • dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky (30 m2) • panorama junior suity (35 m2) s možnosťou 
dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 

PRE DETI
detský bazén • baby bazén • baby club (4 mesiace - 4 r., za 
poplatok) • miniklub (4-12 r.) • junior klub (13-16 r., júl-august) • 
detské ihrisko • detské menu • set pre bábätká • čerstvá mixovaná 
strava

PLÁŽ
priamo na 400 m dlhej piesočnatej pláži (hrubší piesok) • 
pozvoľný vstup do mora • motorizované vodné športy 
(za poplatok) • nemotorizované zdarma • ležadlá, slnečníky 
a osušky (zdarma) • servírovanie nápojov, snacku a ovocia • 
30 min. zdarma dozor na deti

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

ULTRA ALL INCLUSIVE  Flavors – bufetové stoly: raňajky (07:30-11:00 h), obedy (13:00-15:00 h), večere 
(19:00-22:30 h), Fusco – talianska (19:00-22:30 h); Anaya – ázijská (19:00-22:30 h); Ouzo – grécka: raňajky, snacky (11:30-
12:30 h a 15:30-18:30 h), obed, večere (19:00-22:30 h); Provence – francúzska (raňajky, obedy, večere), k večeri výber 
someliéra z 300 druhov medzinárodných a miestnych vín; 24 hodinový room servise, snacky, minibar, ovocie a nápoje 
pri bazénoch s obsluhou, značkové koktajly, značkové medzinárodné a miestne alko a nealko nápoje, novinka: Dine out 
Service: 2 vybrané miestne taverny v okolí 1 598 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1855 hodnotiacich5,0

hotel

Najlepší 
all inclusive Európy

Hostia milujú raňajky 
pri pláži a Nespresso 

kávovar na izbe.

Privátny transfer

DO 12 R.
ZDARMA
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Limenaria
Potos

Skala Rachoni
Limenas

Skala Prinos

Kavala

Thassos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY  VI VII VIII IX
VZDUCH (°C)  26 29 29 27
VODA (°C)  22 24 24 23

História ostrova siaha až do staroveku, kedy bol Thassos známy svojimi baňami na zlato 
a mramor. Do dnešného dňa môžete vidieť mnoho archeologických nálezov a tiež obrovské 
mramorové továrne, ktoré vyvážali mramor do celého sveta. Navštíviť môžete horské dedinky, 
baziliky postavené na ruinách starovekých chrámov, staré kostoly a desiatky malých svätýň, 
roztrúsených po celej krajine. Hlavné mesto Thassos (Limenas) ponúka okrem širokých možností 
kultúrneho vyžitia, nákupov a posedení v miestnych tavernách a baroch, aj možnosť navštíviť 
významné historické pamiatky – trhovisko Agora, antické kamenné divadlo, Apollonov chrám 
alebo Akropolis. Let do Kavaly trvá asi 1,5 hod. Nasleduje presun trajektom na ostrov a transfer 
autobusom do jednotlivých letovísk.

LIMENAS 
Hlavné a najväčšie mesto ostrova Thassos je známe svojimi archeologickými pamiatkami. 
Spolu s typickými thassoskými domčekmi a modernými budovami vytvára zvláštnu magickú 
atmosféru. Hlavné mesto Limenas je dnes moderným medzinárodným centrom turizmu, ktoré 
poskytuje všestranné možnosti pohodlného pobytu. Nájdete tu kultúrne akcie v antickom 
divadle, kde je možné vidieť antické tragédie, ale aj súčasné koncerty. Môžete navštíviť 
archeologické múzeum, antické trhovisko alebo absolvovať čarovnú prechádzku mestom, či 
ochutnať vynikajúcu domácu kuchyňu v niektorej z množstva tavern. S neďalekými mestami 
Keramoti a Kavala ho spája trajekt. Transfer z letiska Kavale trvá asi 1,5 h od.

SKALA RACHONI 
Rybárska dedinka Skala Rachoni je známa nádhernou panorámou hôr, vznikala pristavovaním 
domov k osamelému kostolíku. Letovisko je plné zelene, ktorá je pre ostrov Thassos typická. 
Z Rachoni sa postupne ľudia sťahovali do nižšej časti mesta, ktoré sa napokon osamostatnilo 
a dostalo vlastný názov – Avios Georgios. Dedinka sa nachádza asi 15 km od hlavného mesta 
a 3 km od druhého najväčšieho prístavu Prinos, kde sa tiež konajú každý týždeň trhy. Nájdete 
tu pokoj, pohodu a nádherné pláže s priezračnou vodou. Transfer z letiska Kavale trvá asi 
1 h  40 min.

SKALA PRINOS
Malé letovisko s pokojnou atmosférou. Je tu niekoľko obchodíkov, kaviareň, snack bar a niekoľko 
taverien, kde môžete stráviť príjemný večer. Rušný nočný život tu však nenájdete. V stredisku 
Skala Prinos je prístav s pravidelným spojením s pevninou. Príjemnou prechádzkou sa môžete 
dostať do neďalekej dedinky Prinos (asi 2 km) a Skala Rachoni (asi 4 km) Do hlavného mesta 
Thassos vzdialeného asi 16 km premáva autobus. Transfer z letiska v Kavale trvá asi 1 h 45 min.

LIMENARIA
Je to veľké a živé turistické stredisko, druhé najväčšie mesto ostrova. Je tu množstvo 
obchodíkov, reštaurácií, barov a taverien, kde môžete ochutnať miestne špeciality, ryby alebo 
dary mora. Môžete navštíviť miestne bane, kde sa ťažili nerastné suroviny a dnes sú prístupné 
verejnosti. Na blízkych plážach sú možnosti vodných športov – windsurfi ng a vodné lyžovanie. 
Transfer z letiska v Kavale trvá asi 2 hod.

POTOS
Pôvodne rybárska dedinka, dnes jedno z najväčších miest na ostrove. Obľúbené rušnejšie 
letovisko s úzkymi uličkami, s množstvom obchodíkov, reštaurácií, taverien a barov s bohatým 
nočným životom, kde sa dá zabaviť až do skorých ranných hodín. Transfer z letiska v Kavale trvá 
asi 2 hod.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – celodenný výlet autobusom s profesionálnym sprievodcom, počas ktorého 
navštívite: krásnu horskú dedinku Panagia s úzkymi uličkami pod najvyšším vrchom Ypsarion, 
známe pramene lásky a kostolík zasvätený Panne Márii, továrne na olivový olej, Byzantský kláštor 
Archangelos s nádherným výhľadom na Egejské more a horu Athos, Alyki – s romantickým 
zálivom, kde môžete obdivovať chrámy s grafi tmi, staroveký lom na biely mramor, baziliky 
a rímske cintoríny. Je to najlepší spôsob ako spoznať najkrajšie miesta ostrova a zamilovať si ho.

Jeep safari – nezabudnuteľný zážitok pri objavovaní vnútrozemia ostrova na terénnych autách, 
kam by ste sa inak nedostali. Navštívite mramorovým lom, Ypsarion – najvyšší vrch ostrova, 
opustenú dedinku Kastro, kde si dáte kávu v jedinej taverne v dedine, vodopády Kastro 
a jazierko Maries. Ak nepoznáte vnútrozemie Thassosu a jeho najtajnejšie zákutia, nepoznáte 
Thassos v plnej kráse.

Plavba loďou – krásny deň na vode. Kúpanie, rybárčenie, relax na slnku. Zoznámite sa s krásou 
Thassoských pobreží, navštívite skryté zátoky, zaplávate si na najkrajších plážach a sami si 
môžete nachytať ryby na spoločné grilovanie.

Beach safari – prejsť celý ostrov dookola na jeepoch, vidieť najkrajšie pláže a kúpať sa na každej 
z nich v azúrovom mori, je jedinečný zážitok. Prvá zastávka je populárny prírodný bazén, tiež 
nazývaný „oko Thassosu“ – Giola. Môžete si skočiť z 10 metrov vysokej skaly do priezračnej vody. 
Ďalšou plážou je preslávená Paradise Beach, ktorá je hodná svojho mena, ukrytá pred zrakmi 
turistov borovicami. Môžete si zaplávať, blázniť sa vo vlnách s pocitom exotiky vôkol. Posilníte sa 
tradičným gréckym jedlom v taverne s dych vyrážajúcim výhľadom. Ďalšou zastávkou je Marble 
Beach s bielučkým mramorom a tyrkysovou vodou.

OSTROV THASSOS, NAJSEVERNEJŠÍ ZO VŠETKÝCH GRÉCKYCH OSTROVOV, NAZÝVANÝ 
VĎAKA SVOJEJ BOHATEJ FLÓRE A FAUNE AJ „ZELENÝ SMARAGD EGEJSKÉHO MORA“, 
JE ZNÁMY SVOJIMI ČISTÝMI PLÁŽAMI, KRYŠTÁLOVO PRIEZRAČNÝM MOROM, SVOJOU 
POHOSTINNOSŤOU, VYNIKAJÚCIM VÍNOM, LAHODNÝM MEDOM A OLIVOVÝM OLEJOM.

THASSOS
ODLETY Z BRATISLAVY

GRÉCKO  |  THASSOS
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POTOS - THASSOS  |  GRÉCKO

ALEXANDRA BEACH THASSOS SPA RESORT     180

POLOHA
hotel leží na južnom pobreží ostrova Thassos • v prostredí 
zelených záhrad • priamo pri pláži • 700 m chôdze od letoviska 
Potos • 43 km od prístavu v Limenase • zastávka autobusu 50 m • 
dedinka Theologos 11 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rozľahlý hotelový areál • 5 budov • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácia s výhľadom na more • 
bar pri bazéne • nočné bistro • bar na streche • minimarket • 
dva bazény (jeden s detskou časťou) • detské ihrisko • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • fi tnes • stolný tenis • animačné 
aktivity • wellness za poplatok: masáže, sauna, vírivka • tenisové 
kurty (za poplatok) • plážový volejbal • minifutbal • minigolf • 
basketbal • biliard • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom a WC • klimatizácia • 
SAT TV • WI-FI (zdarma) • minibar (za poplatok) • trezor 
(za poplatok) • sušič vlasov • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (30 m2) • manželská posteľ alebo dve oddelené lôžka, 
rozkladací gauč • výhľad do záhrady alebo na pohorie

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
detské ihrisko • detská časť v bazéne • miniklub (4 -12 rokov) • 
animačné aktivity • za poplatok: minigolf, minifutbal, elektronické 
hry • stolný tenis • biliard • plážový volejbal • minigolf

PLÁŽ
kamienkovo – piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za poplatok) • 
odporúčame obuv do vody • plážový bar (za poplatok) • 
pláž má modrú vlajku za čistotu

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

798 eur

CENA OD

na osobu

LIGHT ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
822 hodnotiacich4,5

Hotel ideálny 
pre rodiny

Vynikajúce služby

Nádherný výhľad 
na záliv Pefkari

Veľkolepé SPA 
centrum

Priamo na pláži

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky a večere podávané formou bohatých bufetových stolov, obedy formou bufetu 
alebo menu • na obed a večeru sa podáva pohár vína, piva alebo nealkoholický nápoj

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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GRÉCKO  |  THASSOS– SKALA PRINOS

ALEA     181

POLOHA
leží na západnom pobreží ostrova Thassos • asi 850 m od centra 
strediska Skala Prinos • od hlavného mesta Thassos 12 km • 
transfer z letiska trvá asi 1 hodinu a 15 min 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z viacerých budov • vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia s terasou • reštaurácia na pláži • à la carte reštaurácia 
• tri bary • minimarket • Wi-Fi (35 h/pobyt zdarma) • herňa • 
konferenčná miestnosť • vnútorný bazén s oddelenou vírivkou 
(vírivka za poplatok) • vonkajšie bazény (jeden s vírivkou) • 
slnečná terasa so slnečníkmi a ležadlami zdarma • uteráky za 
depozit • relax za poplatok (sauna, turecké kúpele, masáže, 
antistresové a relaxačné procedúry, salón krásy, manikúra, 
pedikúra) • športové aktivity: fi tnes, stolný tenis, aerobik, vodné 
pólo • animačné programy • večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • individuálna klimatizácia • telefón • 
SAT TV • malá chladnička • trezor zdarma • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) • 
junior suity (jedna miestnosť) s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • ihrisko • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • stoličky • postieľky (zdarma) • bufet počas večere

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
a slnečníky zdarma • plážové osušky za depozit • bar a reštaurácia 
na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (19:00 - 21:00 h) formou 
bufetu • snacky (11:00 – 12:00 h a 16:00 - 17:00 h) • káva, čaj, koláčiky (16:00 – 17:00 h) • vybrané miestne a medzinárodné 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h)• ovocné šťavy • teplé nápoje (káva, čaj) • športy: posilňovňa • stolný 
tenis • šípky • plážový volejbal • plážový futbal • aerobik • vodná gymnastika • vodné pólo • 1x za pobyt večera v à la carte 
reštaurácii

798 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
152 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny

Možnosť ubytovania 
v izbe s privátnym 

bazénom

Priamo na dlhej pláži 

Pozvoľný vstup 
do mora

Bohatý ultra all 
inclusive program

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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LIMENAS - THASSOS  |  GRÉCKO

MAKRYAMMOS BUNGALOWS     + 182

POLOHA
v blízkosti hlavného mesta • uprostred borovicových lesov 
• kaskádovito radené bungalovy priamo pri pláži • možnosť 
nočného života a nákupov v neďalekom hlavnom meste Limenas 
(3 km) • možnosť lodného taxi do Limenasu priamo z hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
renovovaný hotel (2017) • vstupná hala s recepciou • lobby bar 
• hlavná reštaurácia s terasou • snack bar • à la carte reštaurácia 
• minimarket • konferenčná miestnosť • spoločenská miestnosť 
• vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou • slnečná terasa 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • plážové osušky (za 
poplatok 1 EUR/výmena) • animačné programy • malá zoologická 
záhrada • miniklub • športové hry • Wi-Fi (zdarma) • tenisové 
ihrisko • animácie 

UBYTOVANIE
balkón • klimatizácia • SAT TV • chladnička • minibar 
(za poplatok) • trezor (zdarma) • sušič vlasov • telefón • 
kúpeľňa so sprchovým kútom a WC

TYPY IZIEB
bungalovy • štandardná dvojlôžková izba (26m2) situovaná ďalej 
od pláže • manželská posteľ, poschodová posteľ • superior izba 
(26m2) situovaná uprostred areálu • manželská posteľ a prístelka 
(sofa) • deluxe izba (26m2) situovaná blízko pláže • manželská 
posteľ a prístelka (sofa) • bočný výhľad na more 

STRAVOVANIE
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu

PRE DETI
detské ihrisko • detská časť v bazéne • animačné aktivity • detská 
stolička • detská postieľka • miniklub (4 – 12 rokov) • minidisko • 
babysitting (za poplatok) • detské menu v reštaurácii

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky 
a matrace za poplatok (cca 7 EUR/set) • vodné športy 
(za poplatok) • modrá vlajka za čistotu 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

798 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

TripAdvisor
423 hodnotiacich4,0

hotel
DeLuxe

Rodinná dovolenka

Pokojné prostredie 
borovicových lesov 

V blízkosti hlavného 
mesta Limenas

Priamo na nádhernej 
pláži

Krátky transfer

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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GRÉCKO  |  THASSOS - LIMENARIA

BLUE DREAM PALACE     +183

POLOHA
priamo na pláži Tripiti • v blízkosti mestečka Limenaria (asi 3 km) 
• vzdialený asi 40 km od hlavného mesta Thassos (Limenas) • 
25 km od Alykes • transfer z letiska v Kavale trvá asi 1 hodinu 
a 30 minút

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • taverna • dva bary • 
konferenčná miestnosť • minimarket • Wi-Fi zdarma • krytý 
vyhrievaný bazén s vírivkou (za poplatok) • vonkajší bazén 
so slnečníkmi a ležadlami zdarma, uteráky za poplatok • za 
poplatok: turecké kúpele, sauna, masáže • športové možnosti: 
fi tnes (zdarma) • za poplatok: biliard, stolný tenis, tenis • hotel 
organizuje tématické večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • individuálna klimatizácia • telefón • 
SAT TV • chladnička • trezor (za poplatok) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
za doplatok: suity s vírivkou • suity s vlastným bazénom

STRAVOVANIE
polpenzia - raňajky a večere formou bufetu

PRE DETI
bazén • ihrisko • detský kútik • postieľka • stolička

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž, jedna z najkrajších na ostrove • 
priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové 
osušky za poplatok • šport: plážový volejbal • vodné športy 
– za poplatok vo vzdialenosti asi 4 km

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

748 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
338 hodnotiacich 4,5

Hotel ideálny 
pre páry

Rodinne 
vedený hotel

Priamo na 
nádhernej pláži

Vynikajúca strava

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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SKALA RACHONI - THASSOS  |  GRÉCKO

RACHONI RESORT    + 184

POLOHA
hotel leží na severnom pobreží ostrova Thassos • v nádhernej 
rybárskej dedinke Skala Rachoni • priamo na pláži • 12 km od 
hlavného mesta Limenas • 5 km od letoviska Skala Prinos • 
autobusová zastávka 50 m od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • Wi-Fi • 2 bazény 
(1 bazén s oddelenou detskou časťou) • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • trezor • parkovisko • bar pri bazéne • fi tnes • 
stolný tenis • biliard • tenis • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchovým kútom a WC • balkón alebo terasa • 
klimatizácia (za poplatok na mieste) • SAT TV • chladnička • sušič 
vlasov • trezor (zdarma) • telefón

TYPY IZIEB
štandardná izba (22 m2) • manželská posteľ s možnosťou jednej 
prístelky

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • detské ihrisko • detský kútik • detská postieľka • detská 
stolička • detské menu v reštaurácii

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky (zdarma) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (08:00 – 10:00 h), obedy (13:00 – 14:30 h) a večere (19:00 – 20:45 h) podávané 
formou bohatých bufetových stolov • zmrzlina (13:00 – 14:30 h) • bar (10:30 – 22:00 h) • maximálne 8 alkoholických 
drinkov na osobu/deň (pivo, Ouzo, Tsipouro, biele alebo červené víno) • nealkoholické nápoje • káva • čaj

498 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
59 hodnotiacich2,5

Hotel ideálny 
pre rodiny s deťmi

Priamo na dlhej pláži

Pokojné stredisko

Pozvoľný vstup 
do mora

Krátky transfer

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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Pelekas

Agios Gordios

Acharavi

Kontokali

Kerkyra
Perama

Moraitika

Agios Petros

Agios Ioannis Peristeron

Korfu

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKO  |  KORFU

KORFU

Smaragdový hornatý ostrov s cyprusmi, 
pomarančovníkmi, citrónovníkmi 
a olivovými hájmi ponúka mnoho 
príležitostí aj na objavovanie: rušnejšie 
kozmopolitné strediská na juhu, 
romantické zákutia, až po životom 
pulzujúce letoviská na severe. Najstaršie 
zmienky o ostrove pochádzajú 
z Homérovej Odyssey. Ostrov preslávila 
hlavne cisarovná Sissi, pri dedinke 
Gastouri, nechala postaviť zámoček 
Achillion, často a rada sa prechádzala 
v parku, ktorý ho obklopuje. Návšteva 
Kerkyry, postavenej v benátskom štýle, 
prechádzka úzkymi uličkami s hlavnou 
dominantou – benátskou pevnosťou 
– patrí k nezabudnuteľným zážitkom. 
Nádherný výhľad na Myší ostrovček – 
Pontikonissi – pri šálke kávy je príjemným 
zakončením výletu do týchto miest. Let 
z Bratislavy alebo z Košíc na Korfu trvá 
cca 1 hod a 50 min.

GLYFADA
Glyfada sa nachádza na západnom 
pobreží ostrova, cca 15 km od 
hlavného mesta Korfu. Patrí medzi 
najobľúbenejšie letoviská z celého 
ostrova hlavne kvôli dlhej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a ideálnym podmienkam na kúpanie 
a relax. Typické grécke taverny, 
prekrásna príroda, strmé skaly, olivové 
háje a tyrkysové more dodávajú miestu 
nezabudnuteľnú atmosféru. Transfer 
z letiska trvá cca 35 min.

DASSIA
Dassia je jedno z najväčších 
a najstarších letovísk nachádzajúce sa 
vo východnej časti ostrova, pod strmým 
pohorím Pantokrator. Obľúbené 
letovisko obklopené píniovými hájmi 
je vzdialené od hlavného mesta Korfu, 
Kerkyra, len cca 11 km. Patrí k väčším 
rezortom a ponúka kvalitné služby 
v pohostinstve, v športe aj v zábave. 
Transfer z letiska trvá cca 20 min.

PELEKAS
Horská dedinka s bielymi domami, 
obklopená olivovými hájmi, stojí na 
kopci pri západnom pobreží. Napriek 
rozvíjajúcemu sa turizmu si zachovala 
svoj pôvodný charakter. Očarí vás 
vyhliadka Cisársky trón, obľúbené 
miesto cisára Wilhelma II., kde rád trávil 
večery so svojou družinou a kochal 
sa pohľadom na zapadajúce slnko. 
Transfer z letiska trvá cca 45 min.

AGIOS GORDIOS
Tí, ktorí milujú vôňu píniových 
lesov, vedia si vychutnať príjemnú 
pláž, pokoj a šumenie mora, si tu 
určite prídu na svoje. Letovisko 
je na západnom pobreží ostrova 
a cestou na pláž sa nachádza malá 

promenáda s obchodíkmi, tavernami 
a kaviarničkami. Transfer z letiska trvá 
asi 30 min.

AGIOS GEORGIOS PAGON
Obľúbené letovisko sa nachádza asi 
40 km severozápadne od mesta Korfu. 
Je známe nekonečnou plážou, ktorá 
je ocenená Modrou vlajkou za svoje 
krištáľovo čisté vody a fantastické 
prostredie. Okolité útesy a typické 
dedinky sú ideálnym miestom pre pešiu 
turistiku. Reštaurácie a taverny ponúkajú 
krásny výhľad na západ slnka. Agios 
Georgios Pagon je ideálnym miestom 
na letnú dovolenku. Poskytuje mnoho 
možnosti zábavy a relaxu pre deti aj 
dospelých. Transfer z letiska trvá 
cca 70 min.

ACHARAVI
Stredisko, ktoré vyrástlo pri severných 
brehoch ostrova, lemujú zaujímavé 
pláže, promenády plné obchodíkov, 
kaviarne, reštaurácie a nočný život. 
Acharavi spája zábavu i relax, je 
vhodné pre všetky vekové kategórie. 
Pláže s pozvoľným vstupom do mora 
sú ideálne pre rodiny s deťmi. Transfer 
z letiska trvá cca 1,5 hod.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH 
VÝLETOV
Okruh ostrovom – autobusový 
výlet za najznámejšími krásami 
a pamätihodnosťami ostrova - vyhliadka 
Kanoni, letné sídlo cisárovnej Sissi – 
palác Achilleon, ortodoxný kláštor 
v Paleokastritse.
Parga a Paxos – celodenný výlet loďou 
na susediaci Paxos a na grécku pevninu 
– letovisko Parga – s dovolenkovou 
atmosférou a krásnou prírodnou 
scenériou.
Paxos a Antipaxos – celodenný výlet 
loďou k ostrovom Paxos a Antipaxos 
spojený s kúpaním a plavbou okolo 
Modrých jaskýň.
Albánsko – celodenný výlet loďou, 
navštívime bránu južného Albánska, 
mesto Saranda, možnosť obeda 
a návštevy UNESCO pamiatky - 
významného archeologického náleziska 
Butrint.
Okruh loďou spojený s barbeque 
– atraktívny výlet loďou za krásami 
podmorského sveta v okolí 
Paleokastritse, s možnosťou kúpania, 
návšteva Rajskej pláže, obed, vhodný 
aj pre rodiny s deťmi.
Nočná Kerkyra – príjemne strávené 
popoludnie a večer v hlavnom 
meste. Možnosť výletu loďou spojený 
s pozorovaním podmorského sveta. 
Modrá lagúna – celodenný výlet loďou 
spojený s návštevou gréckej pevniny, 
tradičnej gréckej dedinky Sivota, 
kúpaním a obedom. 

DRUHÝ NAJVÄČŠÍ OSTROV IÓNSKEHO SÚOSTROVIA SA MÔŽE POCHVÁLIŤ 
PRÍJEMNOU A PRIAZNIVOU STREDOMORSKOU KLÍMOU, ČISTÝM 
MOROM A NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI, KTORÉ Z KORFU ROBIA JEDNU 
Z NAJPRÍŤAŽLIVEJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH DESTINÁCIÍ. PANENSKÁ 
PRÍRODA, SKALNATÉ ÚTESY, PRIEZRAČNÉ MORE – TO JE KORFU, MIESTO 
STAROVEKÝCH GRÉCKYCH BÁJÍ.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 28 31 32 28 23
VODA (°C) 21 23 24 23 21
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hotel
PRE DOSPELÝCH

DO 12 R.
ZDARMA

TripAdvisor
2420 hodnotiacich 4,0

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 
h), obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (18:30 - 
21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky (8:00 
- 11:00 h) • neskoré večere (19:00 - 23:00 h) • 
popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, koláčiky, 
snacky(16:00 - 18:00 h) • zmrzlina • nealko a alko 
nápoje miestnej produkcie (10:00 - 24:00 h) • 
vybrané alkoholické nápoje (whisky, gin, vodka, 
rum, tequila) medzinárodnej produkcie • voda 
v karafách alebo z automatu

1 108 eur

CENA OD

na osobu
898 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
hotel v jednej z najkrajších zátok 
ostrova • stredisko Pelekas 
s obchodmi a reštauráciami vzdialené 
2 km • letisko vzdialené 14 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel kompletne zrekonštruovaný 
v zime 2015/2016 • vstupná hala 
s recepciou • obchody • kaderníctvo 
• kozmetika • Wi-Fi (zdarma) • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia 
• bary • vonkajší bazén s terasou • 
slnečníky a ležadlá (zdarma) • výťah 
z recepcie k bazénu • amfi teáter 
• stolný tenis • plážový volejbal • 
multifunkčná športová hala • fi tnes 
• joga • pilates • masáže a biliard za 
poplatok • animácie počas dňa • večer 
zábavné programy • shuttle bus do 
strediska Pelekas zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • chladnička • trezor • 
kávový a čajový set • telefón • SAT 
LCD TV • DVD prehrávač • Wi-Fi 

(zdarma) • balkón • za doplatok: izby 
s výhľadom na more s možnosťou 
2 prísteliek

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatku za all 
inclusive

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • mini klub 
(4–12 rokov) • detské menu • postieľka 
• opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá pláž • ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu • dostupná po 
schodoch alebo výťahom • ležadlá 
a slnečníky zdarma • plážové uteráky 
za depozit • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 
h), obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (18:30 - 21:30 
h) formou bufetu • neskoré raňajky • neskoré 
večere • popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, 
koláčiky, snacky (16:00 - 18:00 h) • zmrzlina 
• nealko a alko nápoje miestnej produkcie 
(10:00 - 24:00 h) • vybrané alkoholické nápoje 
(whisky, gin, vodka, rum, tequila) medzinárodnej 
produkcie

TripAdvisor
1368 hodnotiacich4,0

MAYOR LA GROTTA VERDE 
GRAND RESORT     

MAYOR PELEKAS 
MONASTERY    

186185

ALL INCLUSIVE

GRÉCKO  |  KORFU – AGIOS GORDIOS, AGIOS PETROS

POLOHA
hotel situovaný na útese nad plážou 
s panoramatickými výhľadmi • 
centrum strediska Agios Gordios 
s obchodíkmi, tavernami a kaviarňami 
600 m od hotela • letisko a mesto 
Kerkyra vzdialené cca 19 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel kompletne zrekonštruovaný 
v zime 2015/2016 • komplex pozostáva 
z viacerých poschodových budov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket 
• Wi-Fi (zdarma) • 4 reštaurácie • 
bary • 2 vonkajšie bazény so slnečnou 
terasou • slnečníky a ležadlá (zdarma) 
• wellness centrum: vnútorný bazén, 
rôzne druhy procedúr, masáže, sauna, 
turecké kúpele, vírivka, kaderníctvo 
• fi tnes • stolný tenis • biliard (za 
poplatok) • TV miestnosť • knižnica • 
zábavné programy • hodiny gréčtiny 
• hodiny gréckej kuchyne • raz za 
týždeň grécky večer 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT LCD TV • DVD 
prehrávač • Wi-Fi (zdarma) • telefón • 
chladnička (fľaša vody denne) • trezor 
• kávový a čajový set • balkón alebo 
terasa • výhľad na more • k dispozícii 
deluxe izby s výhľadom na more 
v novopostavenej budove

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-štrková pláž • dostupná po 
schodoch • slnečníky a ležadlá na pláži 
(zdarma) • plážové uteráky za depozit 
• vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA
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EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

GRÉCKO  |  KORFU – ACHARAVI

GELINA VILLAGE     187

POLOHA
centrum strediska Acharavi cca 500 m • hlavné mesto Korfu - 
Kerkyra 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a poschodové pavilóny • vstupná hala s recepciou 
• internetový kútik • Wi-Fi (za poplatok) • hlavná reštaurácia 
• taverna • mini market • lobby bar • bar medzi bazénom a plážou 
• 4 vonkajšie bazény • 2 detské bazény • aquapark (konzumácia 
v bare v aquaparku za poplatok) • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch (zdarma) • wellness (za poplatok) • fi tnes • tenis • 
volejbal • basketbal • mini futbal • stolné hry • stolný tenis • šípky 
• vodné pólo • aerobik • biliard a stolný futbal (za poplatok) • 
animácie • grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.6.-15.9.) • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón 
• trezor (za poplatok) • mini chladnička • balkón alebo terasa 

TYPY IZIEB
štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, balkón alebo 
terasa) • apartmán (2 miestnosti, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek 
– pevné alebo rozkladacie lôžko, prípadne poschodová posteľ, 

balkón alebo terasa) • suita (3 miestnosti, dve lôžka, možnosť 
3 prísteliek- pevné lôžka, balkón alebo terasa) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské bazény • aquapark • mini klub (4 - 12 rokov) • ihrisko • mini 
ZOO • detská stolička • detská postieľka

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • miestami jemne premiešaná s kamienkami 
• priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do mora • slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • plážové uteráky (výmena za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI        
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 71 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), kontinentálne raňajky (10:00 - 11:00 h), obedy (12:30 - 14:00 h) a večere 
(19:00 - 21:30 h) formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, čokoláda, koláčiky) • snacky • zmrzlina (10:00 - 
18:00 h) • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10:00 -24:00 h) • neobmedzený vstup do vodného parku Hydropolis 

648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
579 hodnotiacich 3,0

Vhodné pre všetky 
vekové kategórie

Priamo pri krásnej 
pláži

Slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma

Wellness

Aquapark 
priamo v rezorte 

v cene

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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AGIOS GEORGIOS PAGON – KORFU  |  GRÉCKO

PORTO DEMO BOUTIQUE HOTEL     188

648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVEEXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR NOVINKA

hotel
PRE DOSPELÝCH

Novopostaveny 
boutique hotel 
pre hosti 18+

Kľudná dovolenka

Wellness

Bez animácií

WiFi zdarma

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž 350 m od hotela • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
na okraji obľúbeného letovisku Agios Georgios Pagon • hlavné 
mesto Korfu - Kerkyra 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
butikový hotel • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi (zdarma) • 
hlavná reštaurácia • mini market • 2 bary • vonkajší bazén 
s hydromasážou • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
plážové osušky (za depozit) • živá hudba 2 krát za týždeň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchovým kútom • sušič vlasov • 
Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • mini 
chladnička • balkón alebo terasa 

TYPY IZIEB
štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky, balkón alebo 
terasa, výhľad do záhrady) • štandardná izba s výhľadom na more 
(dve lôžka, možnosť 1 prístelky, balkón alebo terasa, výhľad na 
more) 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), doobedňajší snack (11:00 - 12:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere 
(19:00 - 21:30 h) formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, koláčiky) • miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje, čaj a káva (10:30 - 22:45 h) 

ŠTANDARDNÁ IZBA
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hotel

GRÉCKO  |  KORFU – DASSIA

IKOS DASSIA       189

POLOHA
luxusný rezort sa otvára v máji 2018 • obklopený voňavými lesmi • 
oslnivý výhľad na tyrkysové Jónske more • 20 min. od letiska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
403 izieb a suít • pozostáva z 2 hlavných budov a záhradných 
viliek • oddelená časť Deluxe collection • vnútorné a vonkajšie 
bazény • Wi -Fi zdarma • Spa centrum • fi tnes centrum • 
basketbal, požičovňa bicyklov • reštaurácie Flavours (hlavná 
bufetová reštaurácia) • Fresco (talianska à la carte) • Ouzo 
(grécka) • El Vasco (baskitská kuchyňa) • Kerkyra (à la carte 
moderná miestna kuchyňa) • Ergon Deli (grécka à la carte)

UBYTOVANIE
dizajnový nábytok • Wi -Fi zdarma • Smart TV • DVD/CD 
prehrávač • Nespresso kávovar • servis na prípravu kávy a čaju • 
minibar • sušič vlasov • župan a papučky • elektronický trezor • 
klimatizacia • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
promo double (23 m2 • 2-lôžková, terasa • výhľad do záhrady 
alebo na more) • superior (25 m2 • 2-lôžková s možnosťou 
prístelky • balkón s výhľadom na more alebo do záhrady) • 

junior suite (35 m2 • 2-lôžková s možnosťou 1 prístelky • oddelená 
obývacia časť • výhľad do záhrady alebo na more) • panorama 
junior suite (35 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na more)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub Créche (4 mesiace- 4 roky) • mini club (4-11 rokov) • 
Teen club (12-17 rokov) • detská postieľka • detské menu • detská 
stolička • stráženie detí • detské ihrisko

PLÁŽ
400 m dlhá súkromná piesočnatá pláž • slnečníky a ležadlá 
a plážové osušky zdarma • plážový bar • časť vyhradená pre 
dospelých

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ULTRA ALL INCLUSIVE Provence raňajky (07:30-11:00 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere (19:00-22:30 h) 
formou bohatých bufetových stolov, tématické večery, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, predpoludňajšie 
(11:30-12:30 h) a popoludňajšie (15:30-18:30 h) občerstvenie, zmrzlina, koláčiky, káva, čaj plážový servis, značkové koktaily, 
medzinárodné značkové alkoholické a nealkoholické nápoje

1 578 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE NOVINKA

Dlho očakávana 
novinka

Najluxusnejší hotel 
na Korfu

Tento hotel bude 
čoskoro celkom 

vypredaný

DO 12 R.
ZDARMA
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GLYFADA – KORFU  |  GRÉCKO

LTI LOUIS GRAND HOTEL GLYFADA     + 190

POLOHA
najžiadanejší all inclusive hotel v západnej časti ostrova • priamo 
na krásnej dlhej piesočnatej pláži Glyfada • najbližšie nákupné 
možnosti v dedinke Pelekas cca 5 km • vzdialenosť na letisko 
Kerkyra je cca 35 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi -Fi zdarma • Figaretto hlavná reštaurácia • Sailors 
beach reštaurácia Mura By Akakiko reštaurácia • Castello hlavný 
bar • Pergola plážový bar • vonkajší bazén • detský bazén • 
tenisový kurt • stolný tenis • fi tnes centrum • požičovňa bicyklov • 
Spa centrum • masáže • kaderníctvo • sauna • vírivka • masáže • 
obchod so suvenírmi

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička 
• Wi -Fi zdarma • kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom • sušič 
vlasov • trezor • servis na prípravu kávy alebo čaju

TYPY IZIEB
double room (20 - 22 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrad, za 
príplatok na more) • family room (31 m2, pre 2-4 osoby, spálňa od 

obývačky oddelená posúvnymi dverami, výhľad do záhrady, za 
príplatok na more) • swim up rooms (28 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
na more, priamy vstup do bazéna)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské ihrisko • detský bazén • mini klub (4-12 rokov) • detské 
menu • animačné programy

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá zdarma • vodné športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h) • neskoré raňajky (10:00-11:30 h) • obedy (12:30-15:00 h) • večere 
(19:00-22:00 h) formou bufetových stolov •  občerstvenie: Pergola Pool bar (10:00-01:00 h), Castello bar (16:00-01:00 h) • 
koláčiky • zmrzlina • neobmedzené množstvo alkoholických a nealkoholických nápojov (10:00-01:00 h)

918 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 617 hodnotiacich4,5

hotel

Pokojná dovolenka 
pre rodiny s deťmi

Exkluzívne miesto 
- pláž obklopená 

borovicovými horami

Pozvoľný vstup 
do mora

Privátny transfer

DO 13 R.
ZDARMA
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Myrtos

Assos

Fiscardo

Antisamos

Argostoli

Lixouri

Xi
Kefalónia

Ithaka

Tento prekrásny ostrov očaril aj režisérov 
slávneho hollywoodskeho fi lmu 
Mandolína Kapitána Corelliho. Kefalónia 
je najväčším ostrovom Iónskeho mora. 
Krásne exotické pláže s priezračnou 
vodou a atmosférou plnou oddychu, 
sú jedným z najhlavnejších dôvodov 
prečo ostrov navštíviť. Myrtos, Antisamos 
a Lourdas patria medzi najkrajšie 
pláže ostrova. Pláž Xi je zas jednou 
z najznámejších pláží Kefalónie. Nachádza 
sa v južnej časti ostrova, cca 10 km od 
mesta Lixouri. Výnimočnú krásu jej 
dodáva červený piesok naviaty zo Sahary 
a ílovité šedé útesy za ňou. Z prírodných 
zaujímavostí je najznámejšia jaskyňa 
Drogorati. Hoci Kefalónia je známa 
skôr ako destinácia pre rodiny s deťmi, 
nachádza sa tu množstvo romantických 
zákutí, ktoré sú ideálnym prostredím 
na strávenie letnej dovolenky aj vo dvojici. 
Let z Bratislavy trvá cca 2 h., transfer 
z letiska do hotelov trva cca 80 minút 
(kombinovaný a priamy transfer: 
autobusová a lodná doprava)

ARGOSTOLI
Hlavné mesto Kefalónie, ktoré sa 
nachádza na samom konci prírodnej 
pláže, je obkolesené krásnymi zelenými 
lesmi. Pôvodné tradičné domčeky 
benátskeho štýlu boli zničené 
zemetrasením v roku 1953. V súčasnosti 
sa teda jedná o moderné a kozmopolitné 
mestečko. Hlavná promenáda je 
lemovaná palmami a skalami z mora 
a hlavné námestie Plateia Valianou je 
zase olemované množstvom reštaurácií, 
kaviarní a barov. Počas večerov sa 
toto miesto mení na rušné centrum, 
kde sa stretávajú veľmi milí a priateľskí 
obyvatelia ostrova. Ulica Lithostroto 
je hlavnou ulicou a nájdete tu tie 
najrôznejšie obchody. V meste nájdete 
tiež niekoľko múzeí, ako napríklad 
archeologické múzeum Kefalónie 
s bohatou zbierkou mincí, mečov, sôch 
a keramiky. Zaujímavosťou hlavného 
mesta je aj knižnica, v ktorej sa nachádza 
okolo 50�000 kníh. Pár kilometrov od 
hlavného mesta sa nachádza maják 
svätého Theodora, známy aj ako Fanari, 
ktorý sa považuje tiež za symbol ostrova. 
Argostoli je mesto, kde môžete počas 
svojej návštevy zažiť tradičný spôsob 
života na ostrove.

LIXOURI
Typické grécke mestečko je centrom 
oblasti severozápadného výbežku 
Paliki a je druhým najväčším mestom 
ostrova. Miestne taverny a reštaurácie 
ponúkajú najmä rybie lahôdky 
a pochúťky z morských plodov. Nočný 
život je pokojnejší a tichší. Práve preto 
je mestečko obľúbené najmä medzi 
rodinami s deťmi. Čo sa nákupov týka, 
nájdete tu množstvo menších obchodíkov 

so základnými potravinami ale aj 
suvenírmi.

FISCARDO
Malebná tradičná dedinka, ktorá mala ako 
jedna z mála to šťastie, že sa jej v roku 
1953 nedotklo obrovské zemetrasenie. 
V súčasnosti je známa svojou atmosférou 
s množstvom obchodov, reštaurácií, 
kaviarní, barov, ale aj kultúrnych 
pamiatok. Práve pre jej krásu ju 
každoročne navštívia tisícky turistov.

ASSOS
Čarovná dedinka, ktorá má len okolo 
sto obyvateľov. Tradičná architektúra, 
pokojná atmosféra a kamienkové pláže 
sú charakteristické črty tohto miesta. 
Aj vy môžete načerpať novú energiu 
pri prechádzkach úzkymi uličkami 
a olivovými sadmi alebo si len tak v kľude 
vychutnať váš pohár studeného frappé 
v malej miestnej taverničke s krásnym 
výhľadom.

ANTISAMOS
Hollywoodom preslávená pláž 
s nádhernou scenériou, ktorá odzbrojí 
každého svojho návštevníka. V blízkosti 
sa tiež nachádza kláštor Agrillion. 
Poďte sa aj vy prejsť po pláži, po ktorej 
sa prechádzal aj známy Nicolas Cage 
s Penélope Cruz.

MYRTOS
Svetoznáma pláž, ktorá bola už 
mnohokrát označená ako najkrajšia pláž 
Grécka, ale aj ako jedna z najkrajších pláži 
sveta. Svieža zelená príroda, biele útesy 
a krištáľovo čistá voda spolu vytvárajú 
ohromujúcu scenériu. Nedotknutá krása 
tejto pláže je jedným zo symbolov 
ostrova a najfotogenickejším miestom 
Grécka.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH 
VÝLETOV

Lixuori - výlet do typického gréckeho 
mestečka.
Okruh ostrovom Kefalonia Adventure – 
celodenný výlet za krásami Kefalónie 
spojený s návštevou najkrajších pláží 
ostrova. Navštívite kostol v Kastro, 
zastavíte sa aj pri veľmi známej pláži 
Myrtos, Efi mia. Výlet pokračuje návštevou 
zaujímavých jaskýň Melissani a Drogorati, 
kláštora v zálive Gerasimos, zastávka 
v Robolla a Razata.
Výlet na ostrov Ithaka - celodenný lodný 
výlet na Ithaku, ostrov bájneho gréckeho 
hrdinu Odyssea. Prezriete si mesto Vathi 
so zaujímavými múzeami, obchodíkmi 
a kostolmi, vyhliadku na ostrov Lazaretto 
a záliv Vathi, kláštor Kathara s výhľadom 
na južnú časť Ithaky, Frikes, Rovani, bustu 
Odyssea v Stavrose, zátoku Polis.

SVIEŽI ZELENÝ OSTROV S ÚCHVATNÝMI PLÁŽAMI A KRIŠTÁĽOVO ČISTÝMI 
VODAMI ZELENO-MODREJ FARBY, ZNÁMY SVOJOU BOHATOU HISTÓRIOU 
ALE AJ KULINÁRSKOU TRADÍCIOU. NA JEDNEJ STRANE PIESOČNATÉ 
A KAMIENKOVÉ PLÁŽE, NA STRANE DRUHEJ VYSOKÉ POHORIA, LESY 
A STRMÉ SVAHY, PANENSKÁ PRÍRODA I MALEBNÉ DEDINKY- TO JE 
KEFALÓNIA, OSTROV PLNÝ KONTRASTOV.

KEFALÓNIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 24 29 32 31 28
VODA (°C) 18 22 25 26 25

ODLETY Z BRATISLAVY

GRÉCKO  |  KEFALÓNIA
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hotel
Šarm

LIXOURI – KEFALÓNIA  |  GRÉCKO

TripAdvisor
22 hodnotiacich5,0

192191

POLOHA
v pokojnom prostredí plnom zelene • 
mestečko Lixouri vzdialené cca 7 km • 
obľúbená pláž Xi priamo pred hotelom 
• od letiska vzdialený 48 km • hlavné 
mesto Argostoli 42 km

VYBAVENIE /ĎALŠIE SLUŽBY
butikový hotel pre hostí 18+ • 
poschodová budova obkolesená 
záhradou s nádherným výhľadom 
na more • vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi (zdarma vo verejných 
priestoroch) • reštaurácia • bar pri 
bazéne • snack bar • vonkajší bazén 
s výhľadom na more • slnečníky, 
ležadlá a uteráky pri bazénoch 
(zdarma) • TV miestnosť • malá 
knižnica • kaderníctvo (za poplatok) • 
animácie • zábava • hry

UBYTOVANIE
priestranné dvojlôžkové izby • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 

• SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • telefón • 
trezor (zdarma) • mini bar 
(za poplatok, denne dopĺňaný) • 
balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov a večere výber z troch jedál

PLÁŽ
priamo na dlhej piesočnatej pláži • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
mesto Lixouri vzdialené cca 6,5 km • 
obľúbená pláž Xi cca 300 m od hotela 
• od letiska vzdialený 46 km • hlavné 
mesto Argostoli 41 km

VYBAVENIE /ĎALŠIE SLUŽBY
novopostavený hotelový komplex • 
vstupná hala s recepciou • internetový 
kútik (za poplatok) • Wi -Fi (zdarma) • 
dve reštaurácie • mini market • lobby 
bar • bar pri bazéne • vonkajší bazén 
• detský bazén • slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch (zdarma) • procedúry 
wellness centra (za poplatok) • fi tnes • 
tenis (za poplatok) • futbal • stolné hry 
(za poplatok) • biliard (za poplatok) • 
herňa • videohry (za poplatok) • letné 
kino • galéria umenia • stolný tenis (za 
poplatok) • detské ihrisko • aerobik • 
kaderníctvo (za poplatok) • animácie • 
grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • Wi -Fi • telefón • trezor 
(zdarma) • mini chladnička • balkón 
alebo terasa • dvojlôžková izba Deluxe 
(30 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, 

balkón alebo terasa) • rodinná izba 
Deluxe (42 m2, na dvoch podlažiach, 
dve lôžka, možnosť 2 prísteliek – 
pevné lôžka, balkón)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • herňa • detská 
stolička • detská postieľka

PLÁŽ
300 m od dlhej piesočnatej pláže (cez 
miestnu komunikáciu) • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá • 
plážové uteráky (za depozit) • vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

988 eur

CENA OD

na osobu
868 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
881 hodnotiacich 4,5

DO 12 R.
ZDARMA

COSTA ROSSA 
BOUTIQUE HOTEL    

APOLLONIAN RESORT 
AND SPA     

ŠTANDARDNÁ IZBA IZBA DELUXE
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193

TripAdvisor
163 hodnotiacich 4,0

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h) 
a večere (19:00- 21:30 h) formou bufetových stolov • zmrzlina, sladké snacky 
a sezónne ovocie počas dňa (10:00 – 18:00 h) • káva, čaj, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10:00 – 23:00 h)

POLOHA
v pokojnom prostredí plnom zelene • pri jednej z najkrajších 
pláží ostrova v lokalite Kounopetra, unikátnej geologickej 
oblasti Kefalonie • cca 8 km od mesta Lixouri, možnosť dopravy 
hotelovým minibusom (za poplatok) • obľúbená pláž Vrahinari 
a Vatsa cca 1 km od hotela • pláž Xi cca 5 km od hotela • hlavné 
mesto Agrostoli cca 45 km

DĹŽKA TRANSFERU 
80 minút (kombinovaný a priamy transfer: autobusová a lodná 
doprava)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko dvojpodlažných 
viliek umiestnených v rozkvitnutej záhrade • vstupná hala 
s recepciou • trezor (za poplatok ) • Wi-Fi (zdarma) • mini market 
• obchodík so suvenírmi • reštaurácia • 2 bary (konzumácia 
v Captain Hook bare v aquaparku za poplatok) • 2 vonkajšie 
bazény • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • tobogany • 
detský bazén • detské ihrisko • športové ihrisko

PLÁŽ
100 m od užšej piesočnatej pláže obklopenej vápencovými skalami • 
pozvoľný, piesočno-kamienkový vstup do mora • slnečníky, ležadlá 
a plážové uteráky, vodné športy na pláži (za poplatok) • plážový bar 
(za poplatok)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sprcha • sušič vlasov • mini chladnička • telefón • 
SAT TV • rýchlo-varná kanvica • Wi-Fi • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB 
štandardná dvojlôžková izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, 
výhľad do záhrady) • štandardná štvorlôžková izba (priestrannejšia, 
2 lôžka, možnosť 2 prísteliek pre 2 deti alebo 1 dieťa a 1 dospelá osoba, 
výhľad do záhrady) • Maisonette (na dvoch podlažiach, manželská 
posteľ, možnosť 3 prísteliek - 2 pevné lôžka, 1 rozkladacie lôžko, max. 
pre 4 dospelé osoby a 1 dieťa alebo 2 dospelé osoby a 3 deti, výhľad do 
záhrady)
 
STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ****

DO 13 R.
ZDARMA

IONIAN SEA     

GRÉCKO  |  KEFALÓNIA - LIXOURI

ALL INCLUSIVE NOVINKA

598 eur

CENA OD

na osobu

ŠTANDARDNÁ IZBA
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RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: júl - august

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda • tvorivé dielne 
– maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie balónov 
• aquapark a tobogany, (pod)vodné šibalstvá, púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí, mini disco, obedy/večere 
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
tenis • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik

bazény so šmýkačkami • detský bazén • detské ihrisko • 
detská postieľka • detský kočík • sanita prispôsobená pre deti • 
opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINY

3 deti do 13 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+2 a 2+3 •
aquapark priamo pri hoteli (zdarma) • pozvoľný vstup do mora
pokojné prostredie • priamy transfer z letiska na hotel a späť

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 2 bary

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény – 2 pre dospelých, 1 pre deti • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • aquapark s vodnými 
šmýkačkami (otváracie hodiny 10:00 - 18:00 h)

ŠPORT & ZÁBAVA
tenis • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • herňa • 
videohry • animácie počas celého dňa i večera

TIPY NA VÝLETY 
výlet do mestečka Lixouri • lodný výlet na okolité pláže, okruh 
ostrovom: Kefalonia Adventure • lodný výlet na ostrov Ithaka

LIXOURI - KEFALÓNIA  |  GRÉCKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA
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Kalamaki

TsiliviTragaki

Zakyntos

Laganas
Vassilikos

GRÉCKO  |  ZAKYNTOS

ODLETY Z BRATISLAVY

Na Zakyntose je všetko na dosah 
ruky – rozloha približne 400 km2 je 
výhodou – a tak každý deň môžete 
byť na inom mieste či opačnom konci 
malého kúska zázračnej pevniny. A ak 
nájdete v piesku na pláži odtlačky 
podobné stopám po pneumatike, 
vedzte, že ich zanechali korytnačky 
Caretta caretta, vyskytujúce sa 
v plytčinách na južnom pobreží. 
Jedinečný prírodný jav – samičky počas 
hniezdenia zahrabú do piesku vajíčka 
a po dvoch mesiacoch sa do vody 
snažia čo najrýchlejšie dostať malé 
pohybujúce sa guľôčky, aby sa nestali 
korisťou predátorov. Zaujímavé je, že 
všetky vajíčka v hniezde sa prebúdzajú 
k životu v jednom okamihu. Korytnačky 
sú zákonom chránené a neprebádaný 
spôsob ich života v mori doteraz 
fascinuje vedcov i milovníkov prírody. 
Let na ostrov Zakyntos z Bratislavy trvá 
približne 2 hodiny. 

VASSILIKOS 
Polostrov sa nachádza na východnom 
cípe ostrova, vyhľadávané sú najmä 
nádherné romantické pláže s čistým 
pieskom a priezračným morom. 
Rovnomenné stredisko Vassilikos je 
ideálne pre milovníkov mora, pláží 
a pokojnejšej dovolenky. Turisti 
zo všetkých kútov ostrova ho radi 
navštevujú kvôli malebným scenériám 
a celodenným výletom za kúpaním. 
Intimitu podčiarkuje pár obchodíkov 
a taverien, neveľké množstvo menších 
apartmánov a penziónov. Letovisko 
si uchováva nedotknuté prostredie 
a čoraz vzácnejšiu faunu a fl óru. Ak si 
chcete vychutnať aj nočný život, 
do rušného strediska Argassi vás 
dopraví mestský autobus premávajúci 
v pravidelných intervaloch alebo taxík. 
Transfer z letiska trvá asi 25 minút.

TSILIVI
Severné pobrežie ostrova lemujú 
kilometre pieskových pláží s menšími 
či väčšími strediskami – Tsilivi, Planos, 
Tragaki, Alykes, Alikanas, ktoré turistov 
dovedú až k nezabudnuteľným 
morským jaskyniam na severozápade 
ostrova. Tsilivi (5�km od hlavného 
mesta) patrí medzi rušnejšie moderné 
strediská so štyrmi kilometrami 
organizovaných piesočnatých pláží 
s pozvoľným vstupom do mora 
a bohatou ponukou vodných športov. 
Návštevníkom ponúka množstvo 

taverien, reštaurácií, obchodov 
a minimarketov. Nočnú zábavu 
poskytujú bary, nechýba dobrá hudba 
a karaoke. 

LAGANAS
Najrušnejšie stredisko ostrova 
lemuje laganský záliv s prekrásnou 
piesočnatou plážou a dvomi ostrovmi. 
Párty ostrov Cameo je spojený 
s pevninou mostom. Ostrovček 
Marathonisi je dostupný loďkou, 
ktorá sa dá prenajať priamo na pláži 
v Laganas. Ostrovček je známy 
panenskými plážami, hniezdiskami 
korytnačiek ale aj jaskyňou s malou 
kamienkovou plážou. Stredom letoviska 
sa tiahne centrálne ulica, ktorú z každej 
strany obklopujú diskotéky a clubové 
bary. Transfer z letiska tvá cca 20 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH 
VÝLETOV
Voyage – celodenný výlet loďou okolo 
ostrova so zastávkou na kúpanie 
na najznámejšej pláži ostrova s vrakom 
lode – Navaggio. Počas ďalších 
zastávok si môžete zaplávať aj na šírom 
mori.
Island tour – celodenný výlet 
autobusom, počas ktorého spoznáte 
malebné vnútrozemie. Navštívite 
miestne keramické dielne, obdivovať 
budete najstarší olivovník na ostrove, 
kláštor Anafonitria, navštívite miestne 
vinárne a budete mať možnosť nakúpiť 
si aj typické grécke suveníry. 
Olympia – celodenný výlet na polostrov 
Peloponéz, 
spojený s návštevou historickej 
Olympie – dejiska starovekých 
olympijských hier. 
Kefalonia – celodenný výlet 
s možnosťou spoznať susedný malebný 
ostrov. Návšteva jaskyne Drogarati, 
jazera Melisani, hlavného mesta 
Argostoli a vyhliadka nad zálivom 
Myrthos. 
Caretta – putovanie za korytnačkou 
Caretta caretta, ktorá sa vyskytuje 
v zálive Laganas/Kalamaki.
Grécky večer – večera vo Vile 
ARESTI pre milovníkov kulinárskych 
špecialít, kde jedlo chutí lepšie a víno 
je lahodnejšie, práve vďaka gréckym 
tanečníkom a hudobníkom. 
Vodný park – výlet do Water Village 
parku, ktorý dáva možnosť vychutnať 
si slnko a rôzne vodné atrakcie alebo 
občerstvenie. 

OSTROV ZAKYNTOS, ZANTE ALEBO FIORE DE LEVANTE (VÔŇA 
LEVANDULE ČI KVETINA VÝCHODU), AKO HO S OBĽUBOU OZNAČOVALI 
STARÍ BENÁTČANIA, JE NAJJUŽNEJŠÍM Z GRÉCKYCH OSTROVOV 
IÓNSKEHO MORA. ROMANTIKA S VÔŇOU LEVANDULE A PÍNIOVÝCH HÔR, 
KONTRASTUJE S DIVOKÝMI SCENÉRIAMI ZÁPADNÉHO POBREŽIA, PESTROU 
A SVIEŽOU VEGETÁCIOU, STOVKAMI MORSKÝCH JASKÝŇ A NÁDHERNÝCH 
PIESKOVÝCH PLÁŽÍ.

ZAKYNTOS

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 27
VODA (°C) 22 24 24 23
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hotel

VASSILIKOS – ZAKYNTOS  |  GRÉCKO

TripAdvisor
113 hodnotiacich3,5

195194

POLOHA
v pokojnom prostredí na polostrove 
Vassilikos • najkrajšie pláže na 
ostrove • spojenie s hlavným mestom 
Zakyntos a s rušnejším strediskom 
Argassi zabezpečuje pravidelne 
viackrát denne autobusová linka, ktorá 
má zastávku neďaleko Christiny

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
v blízkosti sa nachádza v pešej 
dostupnosti: taverna, supermarket, 
niekoľko typických gréckych 
reštaurácií a obchod so suvenírmi • 
ku penziónu patrí taverna Family • 
v prípade konzumácie v blízkom hoteli 
Vassilikos Beach je možnosť používať 
aj bazén s jacuzzi

UBYTOVANIE
vybavený kuchynský kút (chladnička, 
elektrická dvojplatnička a kuchynský 
riad) • kúpeľňa • SAT TV • balkón • 
klimatizácia na vyžiadanie za doplatok 
na mieste

TYPY IZIEB
štúdiá pre 2 - 3 osoby • jedna 
miestnosť s dvomi lôžkami 
a prístelkou (rozkladacie lôžko) • 
možnosť ubytovania v apartmánoch 
pre 4 – 5 osôb

STRAVOVANIE
individuálne 

PRE DETI
ihrisko pri reštaurácii na pláži • 
hojdacie siete • detská postieľka 
na vyžiadanie zdarma

PLÁŽ
len 100 m od štúdií • menšia 
piesočnatá pláž Plaka • ďalšia 
piesočnatá pláž Agios Nikolaos je 
vzdialená asi 250 m • vodné športy 
za poplatok • bary na pláži • ležadlá 
a slnečníky za poplatok, v prípade 
konzumácie na trávnatej ploche 
zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

POLOHA
luxusná vila sa nachádza na najkrajšom 
mieste ostrova, na polostrove 
Vasilikos priamo nad plážou Plaka • 
medzinárodné letisko sa nachádza vo 
vzdialenosti 20 min • privátny transfer 
• hlavné mesto Zakynthos je vzdialené 
cca 13 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
priestranná vila z ponuky Exclusive 
by Satur ponúka skutočný pocit 
súkromia a odpočinku • bazén • terasa 
na slnenie • jedálenský stôl • detská 
stolička • gril • vírivka • vlastný bazén 
• parkovisko pri vile • ochody vo 
vzdialenosti cca 200 m

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou • WC • sušič 
vlasov • župan a papuče • chladnička 
• kuchynský kút • chladnička • 
rýchlovarná kanvica • plážové osušky • 
práčka • trezor

TYPY IZIEB
masada luxury villa (135 m2 • pre 
4-6 osôb • 3 spálne a 3 kúpeľne • 
panoramatický výhľad na more a pláž 
Plaka)

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
detská stolička

PLÁŽ
piesočná pláž St. Nicholas vzdialená 
cca 150 m • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

198 eur

CENA OD

na osobu
900 eur

CENA OD

na vilu a deň

DO 18 R.
ZDARMA

APARTMÁNOVÝ DOM 
CHRISTINA   

TAMBOUROS BOUTIQUE 
VILLAS      

TripAdvisor
333 hodnotiacich 4,0

ŠTÚDIO ŠTANDARDNÁ IZBA

NOVINKA
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POLOHA
priamo v známej ,,korytnačej“ zátoke Laganas • centrum strediska 
Laganas s reštauráciami, obchodmi, barmi a nočnými klubmi 
1,5 km • hlavné mesto Zakyntos 8 km 

DĹŽKA TRANSFERU
10 minút

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a poschodové pavilóny • vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia • ázijská à la carte reštaurácia (za poplatok) 
• niekoľko barov • bazén s terasou na slnenie a ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • Wi-Fi (za poplatok) • tenisové kurty • 
stolný tenis • fi tnes • biliard (za poplatok) • animácie • minimarket

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • SAT 
TV • minichladnička • trezor (za poplatok) • klimatizácia • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardná izba s výhľadom na more alebo do záhrady (21 m2, 
možnosť jednej prístelky) • superior bungalovy s výhľadom do 
záhrady (28 m2, 2 samostatné lôžka, 2 prístelky – sofa bed) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž priamo pred hotelom • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • plážové uteráky za depozit • vodné športy 
za poplatok • bar na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 – 12:00 h) • ľahké predpoludňajšie 
a popoludňajšie občerstvenie (10:00 - 12:00 h a 15:00 – 18:00 h) • polnočný snack (22:00 – 24:00 h) • vybrané 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie a kokteily (10:00 – 24:00 h) • Ázijská à la carte reštaurácia 
v rámci all inclusive 1x za pobyt zdarma • animačné programy • vybrané športové aktivity – volejbal, aerobik, boccia

898 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 748 hodnotiacich 4,5

Hotel ideálny 
pre rodiny

V tichom prostredí 
zelených záhrad

V „korytnačej“ 
zátoke Laganas

Hostia milujú 
prechádzky po dlhej 

pláži (6 km)

DO 12 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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SENSIMAR CARAVEL RESORT & SPA     197

ALL INCLUSIVE skoré raňajky • raňajky • obedy (set menu) • patiseria (15:00-17:00) • večere • polnočné 
občerstvenie • 1x za pobyt večera v á la carte na pláži (servírované menu, 4 chody, aperitív) • 4x do týždňa tematické 
večere (napr. riaditeľská, alebo gala večera) • alkoholické a nealkoholické nápoje • víno • prémiové alkoholické nápoje 
(za poplatok) • lobby bar (09:00-01:00) • pool bar pri pláži (10:00-18:00) • vnútorný bazén • posilňovňa • parná sauna 
(zdarma) • procedúry vo wellness centre za poplatok

1 178 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
388 hodnotiacich4,5

hotel

Hotel pre hostí 18+

Luxus priamo 
na pláži

Izby so zdieľaným 
bazénom

Blízkosť centra 
letoviska s obchodmi 

a reštauráciami

Privátny transfer

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži • novozrekonštruovaný v roku 2017 
• v letovisku Tsilivi • na samostatnom výbežku, v miernom svahu 
• nákupné možnosti cca 40 m • možnosť prechádzok po pláži 
• vzdialenosť do rušného centra cca 400m • vzdialenosť od 
hlavného mesta Zakynthos 7 km • vzdialenosť od letiska 8 km • 
privátny transfer v cene 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • hlavná bufetová 
reštaurácia Sens Gourmet • Flame a Culinarium reštaurácie á la 
carte • bar na pláži • lobby bar • terasa na slnenie • 2 vonkajšie 
bazény • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na terasách zdarma • 
Wi-Fi (zdarma) • fi tnes • joga • aerobic • stolný tenis • tenis

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • TV • kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • minibar • servis na 
prípravu kávy a čaju • trezor (zdarma) 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby deluxe na 1. poschodí s čiastočným výhľadom 
na more, 30 m2 • premium deluxe (prvá rada pri pláži, 1. poshodie) 
• premium swim up (prízemie, čiastočný výhľad na more, zdieľaný 
bazén) • premium swim up sea front (prízemie, prvá rada pri 
pláži, zdieľaný bazén)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá zdarma • bar na pláži • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

175



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30–10:00 h) • obedy (12:30–14:30 h) • večere (19:00–21:00 h) formou bufetových 
stolov • neskoré raňajky podávané v bare pri bazéne (10:30 – 12:00 h) • popoludňajšie občerstvenie podávané v bare pri 
bazéne (15:00-18:00 h) • zmrzlina počas celého dňa • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje do 23:00 h

698 eur

CENA OD

na osobu

SENTIDO ALEXANDRA BEACH     

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži • v letovisku Tsilivi • na samostatnom 
výbežku, v miernom svahu • nákupné možnosti cca 40 m • 
možnosť prechádzok po pláži • vzdialenosť do rušného centra 
cca 400 m • vzdialenosť od hlavného mesta Zakyntos 7 km • 
vzdialenosť od letiska 8 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • bar pri bazéne 
• Blue Bar na streche s výhľadom na more • bar na pláži 
(za poplatok) • lobby bar • talianska à la carte reštaurácia 
(za poplatok) • rekonštruovaný bazén s detskou časťou • 
rekonštruovaná terasa na slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na terasách zdarma, uteráky za poplatok • minimarket • biliard 
• Wi-Fi (zdarma) • fi tnes • denné aj večerné animácie pre deti 
a dospelých • aerobik a aquaerobik

UBYTOVANIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón alebo terasa • TV • sušič vlasov • 
Wi-Fi (zdarma) • chladnička • trezor (zdarma)

TYPY IZIEB
izby sú situované v novom hotelovom pavilóne postavenom 
špeciálne pre CK SATUR • dvojlôžkové izby s možnosťou 

jednej alebo dvoch prísteliek • suita s bazénom (za doplatok) 
s možnosťou dvoch prísteliek • izby su s výhľadom na more 
(za doplatok) alebo s výhľadom do zelených záhrad

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • opatrovanie detí (za poplatok) • animácie 
(01.07.-31.08. slovenský animátor)

PLÁŽ
piesočnatá pláž s jemným pieskom • priamo pred hotelom • 
slnečníky a ležadlá (za poplatok set 6 EUR ) • vodné športy 
(za poplatok) • plážový bar (za poplatok) • drevené mólo 
s beach barom (vhodné ako kulisa na svadby) • trávnaté terasy 
nad plážou (ležadlá a slnečníky zdarma)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

Hotel ideálny 
pre rodiny

Možnosť krásnych 
prechádzok popri 

pláži

Blízkosť centra 
a aquaparku so 

zľavneným vstupom

Wi-Fi na izbách aj 
v spoločenských 

priestoroch zdarma

Hostia milujú 
posedenie v Blue 
bare na streche 
pri západe slnka

GRÉCKO  |  ZAKYNTOS – TSILIVI

TripAdvisor
648 hodnotiacich 4,5

198

DO 13 R.
ZDARMA
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SUITY S BAZÉNMI V PAVILÓNE POSTAVENOM PRE CK SATUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 32 29
VODA (°C) 22 24 25 23

Najväčší grécky ostrov je mimoriadne obľúbenou 
a vyhľadávanou turistickou destináciou. Kréta je 
v gréckej mytológii považovaná za rodisko otca 
bohov Dia. Nájdeme tu počiatky jednej z prvých 
európskych civilizácií – minojskej, s typickou 
architektúrou, ktorú je dodnes možné obdivovať 
na miestach, kde stáli labyrintové paláce – 
Knossos, Faistos či Zakros. Nie je náhoda, že sú 
opradené množstvom bájnych eposov a mýtov, 
ktoré čerpajú námet z bohatej histórie ostrova 
a života jeho hrdých a pohostinných obyvateľov. 
Let z Bratislavy a Košíc na letisko v Heraklione 
trvá približne 2 hodiny 20 minút.

AGHIA MARINA
Pôvodne malá rybárska dedinka, vzdialená 
12 km na západ od Chanie, patrí medzi 
najobľúbenejšie turistické strediská. Nájdete 
tu všetko, po čom zatúžite. Obkolesujú ju 
plantáže pomarančovníkov a olív, siahajúce až 
k piesočnatým plážam. Oblasť Aghia Marina 
sa pýši aj medzinárodným ocenením – Modrou 
vlajkou, ktorú udeľuje Európska komisia za čistotu 
mora a pláží. V stredisku nechýbajú taverny, 
reštaurácie, bary, kaviarne a zábavné podniky. 
Transfer z letiska Heraklion do strediska Aghia 
Marina trvá cca 2 hodiny a 30 minút.

GEORGIOUPOLIS
Pôvodne malá rybárska dedinka, postupne 
zmenená na živé turistické mestečko 
s množstvom taverien, kafetérií a obchodov. 
Stredisko má dlhú piesočnatú pláž s pozvoľným 
vstupom do mora ako stvorenú na relax a vodné 
športy. Transfer z letiska Heraklion do strediska 
Georgioupolis trvá cca 2 hodiny.

KOKKINI HANI
Stredisko leží na severnom pobreží ostrova 
Kréta, v tesnej blízkosti rušnejšieho strediska 
Hersonissos. Kokkini Hani je vhodné pre tých, 
ktorí vyhľadávajú pokojnú dovolenku v tichom 
prostredí. Pláže sú dlhé, piesočnaté s pozvoľným 
vstupom do mora. Transfer z letiska trvá cca 
20 min. 

KATO GOUVES
Letovisko Gouves leží v krásnej scenérii 
v blízkosti hlavného mesta Kréty Heraklionu 
a tesnej blízkosti letoviska Hersonissos. Je to 
pokojnejšie letovisko, ktoré má všetko, čo má 
mať – veľké množstvo obchodíkov, reštaurácií 
a kaviarní. Pobrežie strediska tvorí prevažne dlhá 
piesočnatá pláž s výbornými podmienkami pre 
vodné športy, najmä surfovanie. Transfer z letiska 
trvá cca 25 min.

HERSONISSOS
Pôvodne rybárska dedinka, vzdialená 26 km 
východne od Heraklionu, sa stala jedným 
z najvyhľadávanejších a najrušnejších turistických 
stredísk. V prístave na miestnej promenáde 
nájdete bohatú ponuku obchodíkov, reštaurácií, 
taverien a nočných barov. Stredisko určite 
uspokojí aj klientov, ktorí hľadajú aktívny a rušný 
život, bohatý na zábavu do neskorých večerných 
hodín. Transfer z letiska trvá cca 40 min.

MALIA
Malia je pokračovaním Stalisu – stredisko sa môže 
pochváliť jednou z najkrajších piesočnatých pláží 
severného pobrežia a množstvom obchodíkov, 
taverien a reštaurácií. Milovníkov nočného života 
nadchne bohatá ponuka diskoték a barov. 
Nájdete tu tiež zvyšky paláca z minojského 
obdobia. Transfer z letiska Heraklion trvá cca 
1 hod. 

SISSI
Stredisko je vzdialené asi 40 km od Heraklionu. 
Sissi je vhodné pre tých, ktorí hľadajú pokojnú 
dovolenku v tichom prostredí a súkromí. Ponúka 
bohatý spoločenský život ako aj pestrý výber 
vodných športov a atrakcií. Transfer z letiska 
Heraklion trvá cca 1 hod. 10 min. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Heraklion-Knossos: Po aténskej Akropole 
najvýznamnejšia pamiatka celého Grécka – 
najstaršie stredisko gréckej civilizácie a celej 
Európy. Sčasti zrekonštruovaný kráľovský palác 
vám pomôže vytvoriť si kompletnú predstavu 
o vyspelosti tejto výnimočnej kultúry, navštívite 
archeologické múzeum a hlavné mesto Kréty 
Heraklion.
Ostrov Elafonissi – Karibik Európy: Jedna 
z najkrajších pláží, mys s jemným ružovým 
pieskom, romantické zákutia, rozsiahle plytčiny 
a priezračne čistá voda Líbyjského mora. 
Zažijeme ojedinelé dobrodružstvo divokou 
cestou cez Biele hory a zastavíme sa v malebnom 
kláštore Chrisoskalitisa.
Ostrov Santorini: Celodenná plavba loďou 
z mesta Rethymno na nezabudnuteľný vulkanický 
ostrov Santorini: čierny piesok, blankytné more, 
strmé skaly, typické biele domy s modrými 
strechami a k tomu prekrásny výhľad zo 
skalnatých útesov pri ochutnávke vynikajúceho 
vína vinsanto.
Ostrov Gramvousa: Odľahlý kút prírodnej 
rezervácie Gramvousa, jej nedobytná pevnosť 
a divoký záliv Balos s nádhernou romantickou 
a tichomorskou plážou, ktorú si za miesto 
medových týždňov vybrali aj princ Charles 
s Dianou.
Spinalonga – Ostrov „malomocných“: Návšteva 
benátskej pevnosti s vynikajúcim výkladom 
o histórii tejto pevnosti, výlet je spojený 
s kúpaním v čarovnej zátoke. Popoludní návšteva 
mesta Agios Nikolaos s možnosťou oddychu pri 
káve alebo nákupoch.
Samarijská roklina: Celodenný výlet s návštevou 
najdlhšej rokliny Európy. Takmer 18 km dlhá 
turistická trasa vedie cez roklinu, s chladným 
horským potôčikom a sviežou vnútrozemskou 
zeleňou. Na záver vás čaká osviežujúci kúpeľ 
v Líbyjskom mori.
Krétsky večer: Spoznáte výbornú národnú 
kuchyňu, víno a pohostinnosť domácich, zažijete 
krétsky večer pri hudbe a rytmickom gréckom 
tanci.
Vodné a zábavné parky: Zábava pre deti 
i dospelých na rôznych vodných a iných 
atrakciách v parkoch Limnoupolis pri Chanii, 
v Anopolis pri Gouves alebo v Aquasplash 
v Hersonissos (podľa miesta pobytu)

SLNKOM ZALIATE PLÁŽE S PRIEZRAČNE ČISTOU VODOU, ROZDELENÉ ČLENITÝM 
POBREŽÍM NA MENŠIE ZÁLIVY A ZÁTOKY, TYPICKÁ STREDOMORSKÁ KLÍMA, VYSOKÝ 
HORSKÝ MASÍV TIAHNUCI SA OD ZÁPADU NA VÝCHOD, OLIVOVÉ HÁJE, CENNÉ PAMIATKY 
A MIESTA DÝCHAJÚCE HISTÓRIOU. K TOMU MALEBNÉ PLÁŽE, TYRKYSOVÉ MORE, VÝBORNE 
VYBAVENÉ LETOVISKÁ S KVALITNÝMI HOTELMI A SLUŽBAMI.

KRÉTA
ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKO  |  KRÉTA
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SUNCONNECT MARINA BEACH     + 199

POLOHA
priamo na pláži • v pokojnom prostredí letoviska Kato Gouves • 
20 km od hlavného mesta Heraklion • 15 km od letiska 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a štýlové bungalovy • vstupná hala s recepciou • 
minimarket • Wi-Fi (zdarma) • hlavná reštaurácia • reštaurácia 
à la carte • 3 bary • 2 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • detský 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • wellness (za 
poplatok) • tenis • biliard (za poplatok) • mini golf • fi tnes • 
aerobic • detské ihrisko • amfi teáter • denný animačný program 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový set • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
štandardná izba (21,50 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre 
dieťa, výhľad do záhrady) • izba s výhľadom na more (21,50 m2, 
dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, výhľad na more) • rodinná 
izba (28 m2, manželská posteľ alebo dve oddelené lôžka, možnosť 
2 prísteliek – poschodová posteľ, výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské ihrisko • detský bazén • aquasplash • animačný program

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži, oddelenej od hotela málo 
frekventovanou kominukáciou • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky na pláži (zdarma) • plážové uteráky (za depozit) • 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:15 - 10:15 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:30 h) formou bufetových 
stolov • ľahké občerstvenie a snacky počas dňa (10:30 –12:30 a 14:30 - 17:30 h) • káva • čaj • nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby (10:00 – 23:00 h) • raz za pobyt večera v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • tematické 
večere

748 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
62 hodnotiacich3,5

Hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi 

Vynikajúci servis

Bohaté športové 
aktivity

Pozvoľný vstup 
do mora

Krátky a priamy 
transfer bez zastávok 

v iných hoteloch

DO 13 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) formou bufetových 
stolov • neskoré raňajky (10:30 - 11:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa (11:00 - 17:00 h) • káva • čaj • koláče • zmrzlina • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00 - 24:00 h) • niektoré importované nápoje

848 eur

CENA OD

na osobu

LYTTOS BEACH     

POLOHA
v udržiavanej záhrade • neďaleko živého letoviska Hersonissos 
• 20 km od hlavného mesta Heraklion • 5 km od 18 - jamkového 
golfového ihriska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových budov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • Wi-Fi (zdarma) • internetový kútik • 
hlavná reštaurácia • taverna Zorbas • bary • 3 vonkajšie bazény 
• bazén s toboganmi a vodnými atrakciami • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • amfi teáter • tenis • minifutbal • volejbal 
• basketbal • aerobik • biliard (za poplatok) • fi tnes • sauna • 
masáže (za poplatok) • denný a večerný animačný program • 
požičovňa bicyklov a organizovanie cyklistických výletov

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový set • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby (23 m2, 2 lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad do 
záhrady) • izby s výhľadom na more (23 m2, 2 lôžka, možnosť 

1 prístelky, výhľad na more) • rodinné izby (29 m2, manželská 
posteľ, možnosť 2 prísteliek, oddelené posuvnými dverami, 
výhľad do záhrady) • možnosť ubytovania 2 + 3

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
slovenský animátor v mesiacoch júl a august • bazén 
s toboganmi a vodnými atrakciami • ihrisko • postieľka • detská 
stolička • mini klub (4 – 13 rokov) • juniorklub (14 - 17 rokov) • 
animácie • minidisco

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži ocenenej Modrou vlajkou • ležadlá, 
slnečníky, plážové uteráky (zdarma) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

Ideálny hotel pre 
rodiny s deťmi

Veľký komplex 
v pekne udržiavanej 

záhrade

Nový bar pri pláži 
v rámci all inclusive

Široká ponuka 
športových aktivít

Kvalitné 
tenisové kurty

Zrekonštruované 
rodinné izby 
za poplatok

GRÉCKO  |  KRÉTA – HERSONISSOS

TripAdvisor
762 hodnotiacich 4,5

200

DO 14 R.
ZDARMA
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ŠTANDARDNÁ IZBA

HERSONISSOS – KRÉTA  |  GRÉCKO
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ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) formou bohatých 
bufetových stolov • skoré raňajky (na vyžiadanie) • neskoré raňajky • neskoré večere • možnosť večere v à la carte 
reštaurácii (rezervácia vopred) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:30 - 01:00 h) • niektoré importované 
nápoje • studené a teplé snacky • polnočný snack • zmrzlina • káva • čaj

928 eur

CENA OD

na osobu

CRETA MARIS BEACH RESORT     

POLOHA
v pokojnom prostredí mestečka Hersonissos • rušnejšie centrum 
s množstvom obchodíkov a reštaurácií je vzdialené cca 5 min 
pešou prechádzkou pozdĺž pláže • vzdialenosť od letiska 
Heraklion je 24 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dve hlavné budovy a jednoposchodové bungalovy • vstupná hala 
s recepciou • obchodná pasáž • kaderníctvo • internetový kútik 
a Wi-Fi (zdarma) • 2 hlavné reštaurácie • 4 tematické reštaurácie 
• 6 barov • 6 vonkajších bazénov • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• tenis • minigolf • stolný tenis • minifutbal • plážový volejbal • 
biliard (za poplatok) • wellness centrum (za poplatok) • fi tnes • 
denné a večerné animácie programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi • 
chladnička • kávový a čajový set • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby deluxe (27 m2, 2 lôžka, možnosť 1 prístelky, 
výhľad do záhrady alebo do okolia) • k dispozícii izby s výhľadom 
na more • bungalovy • rodinné izby a suity s dvomi prístelkami

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
7 detských bazénov (1 bazén so šmýkačkami) • ihrisko • mini klub 
(4 – 11 rokov) • stolička • postieľka • animácie • mini disco • 
tenisová škola (za poplatok) • detský bufet • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy 
(za poplatok)
 
OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

Hotel pre všetky 
vekové kategórie

Architektúra 
v tradičnom 

krétskom štýle

Všetky izby 
po kompletnej 
rekonštrukcii

Vynikajúci servis

Výborná dostupnosť 
strediska Hersonissos

GRÉCKO  |  KRÉTA – HERSONISSOS

TripAdvisor
3196 hodnotiacich 4,5

201

DO 12 R.
ZDARMA
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DELUXE IZBA

HERSONISSOS – KRÉTA  |  GRÉCKO
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ŠTANDARDNÁ IZBA

GRÉCKO  |  KRÉTA – MALIA

DESSOLE MALIA BEACH     +202

POLOHA
v upravenej záhrade • cca 1 km od centra strediska Malia • hlavné 
mesto Heraklion 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových blokov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • Wi-Fi na recepcii (zdarma) • hlavná 
reštaurácia • taverna • hlavný bar • bar pri bazéne • bar na pláži 
• 3 vonkajšie bazény • vírivka • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• wellness (za poplatok) • tenis • squash • volejbal • boccia • 
gymnastika • hodiny tanca • disco • karaoke • minigolf • stolný 
tenis • biliard (za poplatok) • šípky • fi tnes • amfi teáter • animácie 
• večerné programy 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby (20-26 m2, 2 lôžka, možnosť 
2 prísteliek, s výhľadom do záhrady alebo s bočným výhľadom 
na more) • k dispozícii izby s výhľadom na more • bungalovy • 
rodinné izby a suity s dvomi prístelkami

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
detský bazén • mini klub (4 – 12 rokov) • minidisco • animácie • 
ihrisko • detská stolička • postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a plážové 
uteráky (zdarma) • vodné športy (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (13:00 - 15:00 h) a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • 
skoré raňajky (na vyžiadanie) • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • teplé a studené snacky • čaj • káva • koláče • zmrzlina • 
tematické večere v taverne (raz za pobyt, rezervácia vopred) • vybrané miestne alko a nealko nápoje (10:00 - 24:00 h)

668 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
321 hodnotiacich 4,0

Hotel Ideálny pre 
rodiny s deťmi

Hotelový komplex 
v pekne upravenej 
tropickej záhrade

Z baru pri bazéne 
výhľad na západ 

slnka

Výborná dostupnosť 
strediska Malia

V blízkosti aquapark 
Starbeach

DO 12 R.
ZDARMA
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ŠTANDARDNÁ IZBA

203

MALIA – KRÉTA  |  GRÉCKO

CLUB CALIMERA SIRENS BEACH HOTEL AND VILLAGE     +

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Malia • v udržiavanej zelenej 
záhrade • 800 m od centra mestečka Malia s nákupnými 
možnosťami • 30 km od letiska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových bungalovov • vstupná 
hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi • hlavný bar • 3 plážové 
bary • 2 reštaurácie • 3 vonkajšie bazény • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • amfi teáter • TV miestnosť • minifutbal • tenis • stolný 
tenis • minigolf • aerobik • gymnastika • vodné pólo • fi tnes • 
plážový volejbal • denné a večerné animačné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
chladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (možnosť 2 prísteliek) • dvojlôžkové izby 
s bočným výhľadom na more (možnosť 1 prístelky) • rodinné izby 
(možnosť 2 prísteliek)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 detské bazény • 2 ihriská • postieľka • stolička • mini klub 
(3 - 13 rokov) • junior klub (14 – 17 rokov) • minidisco

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli 
• ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy za 
poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (19:00 – 21:30 h) formou bufetu • 
neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • snacky (11:00 – 12:30 h a 15:30- 17:30 h) • káva • čaj • zmrzlina • koláče • nealko a alko 
nápoje miestnej výroby (11:00 - 23:00 h)

878 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
497 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Priamo na krásnej 
dlhej piesočnatej 

pláži

Príjemný areál 
v rozľahlej záhrade

Výborná dostupnosť 
strediska Malia

DO 13 R.
ZDARMA
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RODINNÁ IZBA

GRÉCKO  |  KRÉTA - GEORGIOUPOLIS

EDEN VILLAGE KOURNAS    204

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Georgioupolis • nákupné možnosti 
pri hoteli • 5 km jazero Kournas • 120 km od letiska • autobusová 
zastávka v blízkosti hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových bungalovov v tradičnom 
krétskom štýle • vstupná hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi • 
bar pri bazéne • bar na pláži • hlavná reštaurácia • taverna (15.06.-
15.09.) • vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky (zdarma) • amfi teáter 
• TV miestnosť • futbal • tenis • basketbal • stolný tenis • plážový 
volejbal • biliard (za poplatok) • denné a večerné animačné 
programy • grécky večer raz za týždeň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (možnosť 2 prísteliek) • dvojlôžkové izby 
s výhľadom na more (možnosť 1 prístelky) • rodinné izby 
(možnosť 3 prísteliek)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • postieľka • stolička • mini klub (3 - 11 rokov) • 
juniorklub (12 – 17 rokov) • súťaže • športové aktivity 

PLÁŽ
dlhá piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • 
priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (19:30 - 21:30 h) formou bufetu • teplé 
a studené snacky (10:00 – 18:00 h) • káva • čaj • koláče • ovocie • nealko a alko nápoje miestnej výroby (10:00 - 24:00 h)598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
712 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný 
najmä pre rodiny 

Priamo na dlhej pláži

Pozvoľný vstup 
do mora

Pobyt pre 3 deti 
zdarma

Bohatý animačný 
program a športové 

aktivity

DO 12 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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APARTMÁN

AGHIA MARINA – KRÉTA  |  GRÉCKO

APARTMÁNY ANNA 2    + 205

POLOHA
v obľúbenom turistickom stredisku Aghia Marina • s množstvom 
obchodíkov, barov, reštaurácií a taverien, ponúkajúcich miestne 
i medzinárodné špeciality • 12 km od Chanie, kam premáva 
pravidelná autobusová linka • niekoľko kilometrov od strediska 
vodný park Limnoupolis s bohatými zábavnými atrakciami pre 
deti i pre dospelých • letisko Heraklion vzdialené cca 150 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
apartmánový komplex • pozostáva z viacerých 
jednoposchodových budov • recepcia • bazén v záhrade • ležadlá 
a slnečníky (zdarma)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • plne vybavený kuchynský kútik • chladnička • SAT TV 
• telefón • rádio • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa • 
klimatizácia (za poplatok na mieste)

TYPY IZIEB
priestranné apartmány pre 2 - 5 osôb (2 miestnosti • spálňa 
s dvomi lôžkami • obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
dve osoby)

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka • bazén

PLÁŽ
piesočnatá pláž • dostupná cez pobrežnú komunikáciu • vzdialená 
50 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

348 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
25 hodnotiacich4,5

Vhodné pre všetky 
vekové kategórie 

Výborná poloha

Pri krásnej pláži

Pobyt pre 3 deti 
zdarma

DO 18 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, večere v hlavnej reštaurácii formou bufetu • vybrané miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje (10:00-23:30 h) • hl. bar (12:00 - 00:30 h) • bar pri bazéne (10:30-18:30 h) • bar na pláži (10:30-18:00 h) 
snacky (11:30-12:30 h) • káva a zákusky (16:30-17:30 h)

GRÉCKO  |  KRÉTA – KOKKINI HANI

KNOSSOS BEACH      206

POLOHA
severné pobrežie ostrova Kréta • pri vlastnom zálive s piesočnatou 
plážou • centrum letoviska cca 250 m • nákupné možnosti cca 
250 m • medzinárodné letisko 20 km (privátny transfer v cene) • 
zastávka autobusu cca 50 m • hlavná mesto Heraklión cca 12 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný boutique hotel z ponuky Exclusive by Satur • 
3 budovy • vstupná hala • recepcia hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia Swell s michelinskou hviezdou • à la carte reštaurácia 
Amalthia pre klientov ubytovaných v suitách • internetový kútik 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • lobby bar • 2 vonkajšie bazény • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • plážové 
osušky (zdarma) • bar pri bazéne • bar na pláži • wellness centrum 
(ayurvéda za poplatok) • posilňovňa • športové možnosti: tenis 
(osvetlenie za poplatok), basketbal, volejbal, mini golf, stolný tenis, 
windsurfi ng • za poplatok golf cca 20 km (18 jamiek) • vodné 
športy za poplatok

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov 
• telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • LCD SAT TV • 
Wi-Fi (zdarma) • bungalow (2 lôžková s možnosťou 1 prístelky, 
výhľad na more alebo na krajinu) • superior bungalow (2-lôžková 

s možnosťou 1 prístelky, pri pláži s výhľadom na more) • junior 
bungalow suite (2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, iba 20 metrov 
od pláže, niektoré s oddelenou obývacou častou) • island suite 
water´s edge (2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, set na prípravu 
kávy a čaju, open plan obývacia časť s výhľadom na more)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov v hlavnej hotelovej reštaurácii 
• za doplatok all inclusive

PRE DETI
detský bazén • mini klub od 4 - 12 r. • ihrisko • postieľka • stolička

PLÁŽ
vlastný záliv s piesočnatou plážou • slnečníky, ležadlá a plážové 
uteráky (zdarma) • vodné športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

818 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
971 hodnotiacich 4,0

hotel

DO 12 R.
ZDARMA

Izby v druhej rade 
majú plážovú kabanu 

zdarma

Priamo pri malom 
piesočnatom zálive 

Michelinská 
reštaurácia 

Privátny transfer

Hostia milujú 
atmosféru gréckej 

dedinky
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:15 – 10:30 h), obedy (12:30 – 14:30 h), večere (18:30 – 21:30 h) formou 
bufetových stolov • občerstvenie • koláčiky • zmrzlina (10:30 – 18:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje • čerstvé ovocné šťavy sú za poplatok

RETHYMNO – KRÉTA  |  GRÉCKO

GRECOTEL WHITE PALACE     207

POLOHA
cca 8,5 km od centra Rethymna • priamo na pláži • privátny 
transfer cca 60 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • 246 izieb izieb 
rozložených na 3 poschodiach a 87 izieb v bungalovoch • hlavná 
reštaurácia Ventanas Il Mare • reštaurácia The White (rybie 
špeciality) • Taverna (grécka) • Asia White (à la carte) • Guest 
(thai à la carte) • Fico D´India (talianska à la carte) • Pastisserie 
& Chocolaterie (hotelová čokoládovňa) • Creperie – Gelateria 
(zmrzlina) • fi tnes centrum • stolný tenis • 2 tenisové kurty • 
Spa centrum • vnútorný bazén • masáže • rôzne skrášľovacie 
procedúry • jazda ana koni • animačné program

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
plážové osušky • SAT TV • Wi -Fi zdarma • minibar • servis na 
prípravu kávy alebo čaju • telefón • trezor • double room (27 m2, 
pre 2-3 osoby, výhľad na hory alebo okolie, výhľad na more 
za príplatok) • superior sea view (33 m2, pre 2 osoby, balkón 
s výhľadom na more) • luxury sea view (40 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more) • prestige bungalow sea view (35 m2, pre 2-3 
osoby, výhľad na more, na prízemí) • swim up bungalow sharing 

pool (35 m2, pre 2-3 osoby, terasa na slnenie, bazén, výhľad na 
more) • family room (37 m2, pre 2-4 osoby výhľad na hory alebo 
okolie) • family apartment (55 m2, pre 2-5 osôb, oddelená spálňa, 
2 kúpelne, výhľad na hory) • junior family suite sea view (40 m2, 
pre 2-4 osoby, obývacia miestnosť oddelená, výhľad na more) 
• white family suite sea view (50 m2, pre 2-4 osoby, 2 bakóny, 
spálňa oddelená od obývacej posuvnými dverami, výhľad na more) 

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • mini klub • animačné programy

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá (zdarma) • vodné športy za poplatok • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

908 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVENOVINKA

hotel

Ideálne pre rodiny 
s deťmi  

Luxusný hotelový 
komplex s moderným 
dizajnom a vynikajúci 

výber jedál

Gurmánske zážitky

Deti milujú hotelovú 
zmrzlináreň

Privátny transfer

DO 14 R.
ZDARMA

TripAdvisor
723 hodnotiacich4,5
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ANALIPSYS – KRÉTA  |  GRÉCKO

STELLA ISLAND     208

POLOHA
exkluzívna oáza pre dospelých od 16 rokov • cca 100 m od 
piesočnatej pláže • 800 m od centra Analipsis a nákupných 
možností • letisko cca 18 km (privátny transfer v cene) 
 
VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
novo otvorený luxusný hotel s ponuky Exclusive by Satur • 
recepcia • vstupná hala • záhrada • hlavná reštaurácia • 
2 à la carte reštaurácie (ázijská, gourmet) • bar • Wi-Fi (zdarma) • 
hl. bazén (sladká voda) • detský bazén • terasa s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • plážové osušky (zdarma) • vírivka • 
wellness centrum za poplatok • športové možnosti: fi tnes centrum 

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • SAT TV • servis na prípravu kávy a čaju • Wi-Fi (zdarma) 
• trezor • minibar (za poplatok)

TYPY IZIEB
lux pool view (2-lôžková, 27 m2, výhľad na bazén, balkón, 
poschodie) • premium pool view (s možnosťou 1 prístelky, 34 m2, 
výhľad na bazén, balkón, poschodie) • luxury swim up (2-lôžková, 
27 m2, zdielaný bazén, terasa s lehátkami) • premium swim up 
(2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, 34 m2, zdielaný bazén, terasa 
s lehátkami) 

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov • za doplatok all inclusive

PLÁŽ
privátna piesočnatá • pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • plážové uteráky (zdarma)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • room servise (nápoje za poplatok) • 1x za 
pobyt večera v à la carte (ázijská alebo gourmet) • nápoje počas večerí (čapované pivo, rozlievané víno, nealko nápoje, 
rozlievaná voda) • snaky, zmrzlina, ovocie (10:00-18:00 h) • medzinárodné a miestne alkoholické nápoje (ouzo, rakija, 
brandy, čapované pivo, rozlievané víno, vodka, campari, gin, martini, tequila • nealko nápoje • detské koktajly • alkoholické 
koktajly • teplé nápoje (káva fi ltrovaná, espresso, horúca čokoláda, čaj)

988 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
194 hodnotiacich5,0

hotel

Nový koncept, kde 
vačšina izieb má 
priamy vstup do 

bazéna

Hostia oceňujú 
výbornú à la carte 

v cene

Privátny transfer
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Fira

Kykladské ostrovy

Mykonos

Santorini

Grécko

Mykonos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 24 27 28 30 27 24
VODA (°C) 19 22 24 25 23 21

ODLETY Z VIEDNE

Kykladské ostrovy sa nachádzajú v juhozápadnej časti Egejského mora 
a patria medzi najkrajšie ostrovy na svete. Kyklady znamenajú v preklade 
kruh, ktorý tvoria ostrovy okolo posvätného ostrova Délos. Najpopulárnejšie 
ostrovy tohto súostrovia sú nepochybne Santorini a Mykonos. Ostrov 
Santorini, tiež označovaný ako „čierna perla egejského mora“, bol v minulosti 
dejiskom najväčšej vulkanickej erupcie, ktorej výsledkom je typický vulkanický 
útes, na ktorom boli postavene tradičné kykladské dedinky. Kozmopolitnou 
atmosférou a bohatým nočným životom oplýva ostrov Mykonos. Množstvo 
barov a nočných klubov je dôkazom toho, že ostrov patrí medzi najväčšie 
party ostrovy v Európe, ktorý každoročne navštívia svetové celebrity. 

SANTORINI
Hlavné mesto ostrova Santorini - Fira je najdôležitejšie mesto ostrova 
s tradičnou kykladskou architektúrou, bielymi domčekmi s modrými 
okenicami a dverami, ktoré sú od seba oddelené vydláždenými uličkami. 
Obchodíky, zlatníctva, reštaurácie, kaviarne, bary, ale aj nočné kluby lemujú 
hlavné ulice a každý si tam nájde, čo hľadá. Pre tých, ktorí chcú lepšie spoznať 
kultúru ostrova sa tu nachádza archeologické múzeum, množstvo kostolíkov 
a kláštorov, ako napríklad Agios Minas, katedrála Ipapanti, Kristova katedrála, 
kláštor Panagia ton Dominikanidon, Panagia tou Rodariou a katolícka 
katedrála. Zaujímavým je aj múzeum Megaron Gyzi, v ktorom sa nachádza 
fascinujúca zbierka fotografi í, ktoré zachytávajú Firu po ničivom zemetrasení 
v roku 1956. Fira má tiež prístav, ktorý bol v minulosti najdôležitejším 
prístavom ostrova a v súčasnosti tu môžete nastúpiť na lode, ktoré Vás 
zavezú napríklad aj na aktívnu sopku ostrova.

MYKONOS
Hlavné mesto ostrova Mykonos je typické kykladské mestečko postavené 
v štýle amfi teátra. Nachádzajú sa to snehobiele kubické domčeky s plochými 
strechami, modrými dverami a okenicami, malebné uličky, ktoré pripomínajú 
labyrint. Množstvo kaviarní, butikov so suvenírmi a klenotníctiev umožňuje 
návštevníkom si naplno užiť návštevu hlavného mesta. Známe veterné mlyny, 
symbol ostrova, sa nachádzajú na kopci, z ktorého je krásny výhľad na „Malé 
Benátky“, jednu z najkrajších častí hlavného mesta. V meste sa tiež nachádza 
niekoľko múzeí, a to archeologické múzeum, v ktorom sa nachádzajú sochy, 
vázy a fi guríny z ostrova Délos a Rhenia, námornícke a ľudové múzeum, 
v ktorom si môžete pozrieť tradičný nábytok s ľudovými hudobnými 
nástrojmi. Vo večerných hodinách sa hlavné mesto Mykonos mení na mesto 
plné zábavy, kde môžete navštíviť veľké množstvo barov a diskoték.

TOP 5
Oia (Santorini) – najznámejšia a najkrajšia dedinka ostrova Santorini známa 
najmä pre svoju pokojnú atmosféru a úžasné západy slnka. Dedina sa 
nachádza na vrchu impozantného útesu a poskytuje pôsobivý výhľad na 
sopku Palia a Nea Kamini a tiež na ostrov Thirassia. Jej ulice sú lemované 
obchodíkmi so suvenírmi, tradičnými tavernami a kaviarničkami. Veľa umelcov 
sa zamilovalo do tohto miesta, preto tu nájdete mnoho umeleckých galérii.

Nea Kamini (Santorini) – aktívna sopka, ktorej hlavným lákadlom sú jej horúce 
pramene, ktoré obsahujú veľké množstvo síry a sú známe svojimi terapeutickými 
účinkami. Nachádza sa tu aj malá zátoka, Agio Nikolaos, ktorá je naozajstným 
zdrojom zdravia.

Archeologické nálezisko Akrotiri (Santorini) – jedna z najhlavnejších 
pamiatok ostrova Santorini, ktorú každoročne navštívia tisícky turistov. 
Nachádza sa medzi dedinkou Akrotiri a známou červenou plážou. Prvé 
výkopy začali začiatkom roka 1870 a od roku 2012 je nálezisko znovu 
prístupné verejnosti.

Veterné mlyny (Mykonos) - predstavujú hlavný symbol ostrova Mykonos. 
Na ostrove sa ich nachádza hneď niekoľko, ale väčšina je situovaná v oblasti 
hlavného mesta. Niektoré z týchto mlynov majú až 400 rokov a niektoré zasa 
až do dnešných dní slúžia ako múzeá.

Archeologické múzeum na ostrove Délos – ostrov Délos leží približne 2 km 
juhozápadne od ostrova Mykonos. V súčasnosti nie je obývaný, a preto je 
charakteristický svojou tajuplnou atmosférou. Ostrov patrí k najdôležitejším 
archeologickým oblastiam a je vyhlásený za národné múzeum. Objavte 
grécku históriu aj vďaka návšteve tohto ostrova.

NÁDHERNÉ PIESOČNATÉ PLÁŽE, BIELA ARCHITEKTÚRA, KOSTOLÍKY 
S KUPOLAMI, DYCH VYRÁŽAJÚCE VÝHĽADY NA MORE, ROMANTICKÝ 
ZÁPAD SLNKA, POHOSTINNÍ OBYVATELIA, AJ TIETO PRÍVLASTKY 
ROBIA KYKLADSKÉ OSTROVY DESTINÁCIOU SNOV.

SANTORINI

GRÉCKO  |  SANTORINI, MYKONOS
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8-DŇOVÝ LODNO-POBYTOVÝ ZÁJAZD 209

888 eur

CENA OD

na osobu

Individuálny 
pobytový zájazd 

po najkrajších 
ostrovoch Kyklad

Santorini je malebný vulkanický ostrov s prepadnutým kráterom 
(kalderou), ktorý vytvára z jeho východnej strany strmé pobrežie. 
Na ich vrcholoch sa nachádzajú malebné dedinky Fira, Imerovigli 
alebo Oia, ktoré sú považované za najromantickejšie miesta sveta, 
s najkrajším západom slnka.

Naxos je najväčší z Kykladských ostrovov. Jeho hlavné mesto 
Chora (alebo Naxos) je spleťou dláždených uličiek plných kaviarní, 
tavernien a obchodíkov s turistickým tovarom. Napriek tomu 
nemusíte cestovať ďaleko, aby ste našli krásne izolované pláže, 
dedinky s lenivou atmosférou a miesta dýchajúce pradávnou 
históriou. Naxos priťahuje aj outdoorových nadšencov, milovníkov 
kite boardingu alebo turistov milujúcich dedinky, kostolíky, 
prístavy a pláže s jemnými pieskovými dunami. 

Paros a jeho štýlové hlavné mesto Parikia s chýrnymi módnymi 
butikmi a milými tradičnými dedinkami je aj nazývaný druhým 
Mykonosom, ale bez davov turistov. Ostrov sa najviac preslávil 
produkciou kvalitného mramoru, známa antická socha Venuša 
Mílska ako aj Napoloeonov hrob majú svoj pôvod práve tu. Malý 
ostrov Antiparos sa nachádza cca 1 km juhovýchodne a dá sa tam 
ľahko dostať buď výletnou loďou alebo trajektom.

1. DEŇ
Prílet na Santorini, transfer do hotela, ubytovanie.

2. – 4. DEŇ
Transfer do prístavu, trajekt na ostrov Naxos (cca 2 hod.), transfer 
z prístavu do hotela, ubytovanie v 4* hoteli na 2 noci s raňajkami. 
4. deň transfer do prístavu, trajekt na ostrov Paros (cca 40 min).

4. – 6. DEŇ
Transfer z prístavu Paros, do 4* hotela, ubytovanie na 2 noci 
s raňajkami. 6. deň transfer do prístavu na trajekt na Santorini 
(cca 3 hod.).

6. – 8. DEŇ
Príchod na Santorini, transfer z prístavu do hotela, ubytovanie na 
2 noci s raňajkami. 8. deň. transfer na letisko, odlet.

POZNÁMKA
Program je možný aj na 14 nocí (3x Santorini, 4x Naxos, 
4x Paros).

UPOZORNENIE
Zájazd je individuálna ponuka bez sprievodcov a bez minimálneho 
počtu účastníkov.

PRÍKLADY UBYTOVANIA
Santorini: Antinea hotel, RK beach a podobné.
Naxos: Naxos Palace a podobné.
Paros: Narges hotel a podobné.

HOPKANIE PO OSTROVOCH
SANTORINI – NAXOS – PAROS – SANTORINI

KYKLADSKÉ OSTROVY  |  GRÉCKO
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Hotel vhodný 
pre páry

Výborná poloha 
v blízkosti centra 

strediska

Privátny transfer

hotel

210

958 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
novší hotelový komplex pre dospelých od 16 rokov • centrum 
mestečka Kamari dostupné príjemnou pešou prechádzkou (cca 
750 m) • množstvo nákupných možností, reštaurácií, kaviarní, 
barov a tradičných taverničiek • od centra hlavného mesta je hotel 
vzdialený cca 9 km • medzinárodné letisko je vzdialené 
cca 6 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • lounge bar • Wi-Fi (v spoločných priestoroch 
zdarma) • obchod so suvenírmi • business centrum • konferenčná 
miestnosť • práčovňa • parkovisko • záhrada • vonkajší bazén • 
pool bar a reštaurácia • ležadlá a slnečníky sú pri bazéne zdarma 
• za poplatok: procedúry v Spa centre • vnútorný bazén • jacuzzi 
• sauna • hammam • kaderníctvo • informačná kancelária, ktorá 
organizuje fakultatívne výlety • fi tnes centrum • minigolf • stolný 
tenis • biliard

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené dvojlôžkové izby • balkón alebo 
terasa • room servis • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • k dispozícii laptop • klimatizácia • minibar • trezor

TYPY IZIEB
standard room (15 m2, pre 2 osoby) • executive room (16 m2, 
pre 2 osoby) • suite (20-25 m2, výhľad do záhrady, pre 2 osoby) 
• deluxe double room with jacuzzi (15 m2, vírivka, pre 2 osoby) • 
suite with private jacuzzi (25 m2, vírivka, pre 2 osoby)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PLÁŽ
len 50 m od najkozmopolitnejšej pláže Kamari • piesočnatá pláž 
s čiernym vulkanickým pieskom • k dispozícii ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

TripAdvisor
376 hodnotiacich 4,5

GRÉCKO  |  KYKLADSKÉ OSTROVY - SANTORINI

LA MER DELUXE HOTEL SPA RESORT     
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568 eur

CENA OD

na osobu

212211

TripAdvisor
111 hodnotiacich 4,0

NOVINKA

POLOHA
priamo pri nádhernej vulkanickej pláži 
v centre obľúbeného strediska Kamari 
• nákupné možnosti • reštaurácie 
a taverny dostupné prechádzkou po 
plážovej promenáde • medzinárodné 
letisko je vzdialené len cca 4 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou 
• Wi-Fi zdarma • hlavná reštaurácia • 
bazén s vírivkou • slnečníky • lehátka 
a osušky pri bazéne zdarma (na pláži 
za poplatok) • kokteilový bar 

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia, 
kúpeľňa – vaňa alebo sprchový kút • 
Wi-Fi zdarma • trezor • sušič vlasov • 
chladnička • rýchlovarná kanvica rádio 
• SAT TV

TYPY IZIEB
classic štúdio pre 2 osoby 
v kykladskom štýle executive 
a grand apartmán pre 3 – 4 osoby 
s hydromasážnou vaňou

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
za doplatok večere

PRE DETI
detská stolička

PLÁŽ
vulkanická pláž s hrubším pieskom 
• slnečníky a lehátka za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TripAdvisor
180 hodnotiacich4,0

SANTORINI REFLEXIONS SEA    RK BEACH HOTEL     +

508 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
butikový hotel, ktorý v roku 
2013 prešiel kompletnou 
rekonštrukciou • hotel je situovaný 
pri pláži v centre mestečka Kamari 
• nákupné možnosti, reštaurácie, 
bary a taverny priamo na plážovej 
promenáde • centrum hlavného 
mesta Fira sa nachádza cca 9 km • 
medzinárodné letisko je vzdialené cca 
6 km • privátny transfer v cene

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
24 hodinová recepcia • zmenáreň • 
ponuka výletov • pool bar • snack 
bar • reštaurácia • bazén • jacuzzi • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
zdarma • Wi-Fi zdarma 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky zariadené v kykladskom štýle 
• kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV • 
chladnička • telefón • sušič vlasov • 
trezor • Wi-Fi zdarma • balkón alebo 
terasa • výhľad na more (za doplatok)

TYPY IZIEB
superior izby: privátne jacuzzi • fľaša 
vína a kôš ovocia

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská postieľka • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži Kamari 
s tmavým vulkanickým pieskom • 
slnečníky a ležadlá za poplatok • bar 
na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

SANTORINI – KYKLADSKÉ OSTROVY  |  GRÉCKO
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NOVINKANOVINKA

568 eur

CENA OD

na osobu
718 eur

CENA OD

na osobu

214213

TripAdvisor
72 hodnotiacich5,0 TripAdvisor

86 hodnotiacich 3,5

POLOHA
butikový hotel • ktorý prešiel v rokoch 
2014-15 kompletnou rekonštrukciou • 
vzdialený 150 m od pláže v stredisku 
Kamari • 120 m od nákupných 
možností, barov, reštaurácií a taverien 
• hlavné mesto Fira je vzdialené cca 
15 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou, Wi-Fi (v spoločných 
priestoroch zdarma) • hlavná 
reštaurácia • spoločenská miestnosť 
• úschovňa batožín • bar pri 
bazéne • bazén • detský bazén • 
slnečníky, lehátka pri bazéne (zdarma)

UBYTOVANIE
balkón • klimatizácia • kúpeľňa – vaňa 
alebo sprchový kút • Wi-Fi zdarma 
• trezor • sušič vlasov • chladnička • 
rádio • SAT TV

TYPY IZIEB
standard room (pre 2-3 osoby, výhľad 
do záhrady) s možnosťou jednej 
prístelky zariadené v kykladskom štýle

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
za doplatok večere

PRE DETI
bazén • detská postieľka • detské 
ihrisko • detská stolička

PLÁŽ
kamienková pláž 150 m od hotela 
• slnečníky a lehátka za poplatok • 
vodné športy za poplatok
 
OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

IRIS BOUTIQUE HOTEL    HOTEL CRYSTAL 
BLUE SUITES    

POLOHA
elegantný hotel postavený v tradičnom 
kykladskom štýle je výbornou voľbou 
pre luxusnú dovolenku v blízkosti 
pláže a centra strediska Kamari 
s nádherným výhľadom na more • 
5 min. od centra Kamari s množstvom 
nákupných možností • hlavné mesto 
Fira je vzdialené 8 km • vzdialenosť od 
letiska je cca 5 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • vonkajší 
bazén s vírivkou • slnečník a lehátka 
pri bazéne zadarmo • reštaurácia 
s mediteránskou kuchyňou • Wi-Fi 
zdarma

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • 
kuchynský kútik s chladničkou • sušič 
vlasov, • kúpeľňa so sprchou • SAT 
TV • telefón • trezor • Wi-Fi zdarma • 
servis na prípravu kávy a čaju 

TYPY IZIEB
studio suite (30 m2, pre 2-3 osoby, 
balkón alebo terasa, s výhľadom na 
more za doplatok) • apartmán suite 
( 34 m2, pre 2-4 osoby, balkón alebo 
terasa, s bočným výhľadom na more 
za doplatok) • VIP apartmán suite 
(34 m2, výhľad na more, terasa 
s vírivkou)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka • detská stolička

PLÁŽ
čiernu vulkanickú pláž oddeľuje od 
hotela len plážová promenáda • 
vodné športy za poplatok • plážová 
reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GRÉCKO  |  KYKLADSKÉ OSTROVY – SANTORINI
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

NOVINKA

558 eur

CENA OD

na osobu

216215

TripAdvisor
293 hodnotiacich 4,5TripAdvisor

44 hodnotiacich3,5

1 448 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
dizajnový butikový hotel sa nachádza 
500 m od centra hlavného mesta Fira 
s množstvom nákupných možností, 
reštaurácií, barov, kaviarní a tradičných 
taverničiek • medzinárodné letisko je 
vzdialené cca 7 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24-hodinovou 
recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná 
reštaurácia • spoločenská miestnosť 
• internetové pripojenie • trezor • 
zmenáreň • práčovňa • doktor (na 
telefóne) • parkovisko • záhrada • 
vonkajší bazén s výhľadom na more 
• ležadlá a slnečníky sú pri bazéne 
zdarma • pool bar • za poplatok: 
procedúry v Lotus Spa centre, ktoré sa 
nachádza v hoteli El Greco Palace vo 
Fire • masáže • telové zábaly • salón 
krásy • fi tnes centrum

UBYTOVANIE
zrenovované samostatne stojace 
domčeky postavené v tradičnom 
kykladskom štýle s modernými 
prvkami • kúpeľňa • sušič vlasov • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • individuálna 

klimatizácia • telefón • trezor • 
priestranný balkón alebo terasa 
s výhľadom na more alebo sopku

TYPY IZIEB
komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • 
k dispozícii aj priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka • detská stolička • 
k dispozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
piesočnatá pláž s čiernym vulkanickým 
pieskom je vzdialená cca 4 km od 
hotela • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

SANTORINI – KYKLADSKÉ OSTROVY  |  GRÉCKO

CLIFF SIDE SUITES     

POLOHA
butikový hotel, ktorý prešiel v rokoch 
2013-14 kompletnou rekonštrukciou 
• nachádza sa 2 minúty chôdze 
od vulkanickej pláže • 750 m od 
centra nákupných možností, kaviarní 
a reštaurácií • medzinárodné letisko 
je vzdialené cca 15 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou 
• reštaurácia • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • Wi-Fi 
v celom objekte zdarma

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • 
kúpeľňa, sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi 
zdarma • telefón • trezor • chladnička 
• mramorová podlaha

TYPY IZIEB: 
standard double room (25 m2, pre 2-3 
osoby, výhľad do záhrady) • superior 
double room (28 m2, pre 2-3 osoby, 
vírivka s výhľadom do záhrady) • 
suites (40 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
spálňa od obývacej miestosti, výhľad 
do záhrady)

STRAVOVANIE: 
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka • detská stolička • 
stráženie detí za poplatok

PLÁŽ
súkromná vulkanická pláž oddelená 
od hotela len promenádou (slnečníky 
a lehátka, na pláži za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ATLAS BOUTIQUE HOTEL   

197



Rodos

Kolymbia

Faliraki

Lindos

Pefkos

Stegna

Lardos

Kiotari

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 30 33 29 23
VODA (°C) 24 25 26 23 20

„Mesto v meste“, úzke uličky a námestia 
lemované stredovekými hradbami sú plné 
turistov a najmä pri večernom osvetlení 
znásobenou nádherou doslova vyrážajú 
dych. Vzhľadom na neveľkú rozlohu 
ostrova možno počas dovolenky navštíviť 
väčšinu jeho očarujúcich zákutí, ku ktorým 
nepochybne patrí akropola v Lindose, 
kamenný hrad – križiacka pevnosť v meste 
Rodos a urobiť si výlet loďou na niektorý 
z neďalekých ostrovov alebo do blízkeho 
Turecka, ktorého brehy sú na dohľad. Let 
z Bratislavy alebo z Košíc na Rodos trvá 
približne 2 h 20 min. 

RODOS
Jedno z najkrajších stredovekých miest 
na svete je chránené monumentálnym 
opevnením. Jeho hradby patria k jedným 
z najzachovalejších pevnostných celkov 
na svete. Skrýva vzácne architektonické 
pamiatky – starý prístav alebo pevnosť 
Fort Nikólaos z 15. storočia s majákom. Aj 
moderná časť mesta s mnohými tavernami, 
barmi, kaviarňami, diskotékami a obchodíkmi 
má svoj pôvab a nezabudnuteľnú atmosféru. 
Transfer z letiska do hlavného mesta Rodos 
trvá cca 15 minút.

FALIRAKI
Z pôvodnej rybárskej dedinky sa 
v posledných rokoch stalo najobľúbenejšie 
turistické stredisko Rodosu. Leží pri niekoľko 
kilometrov dlhej piesočnatej pláži a cca 
15 km od mesta Rodos. Pomerne rozľahlé 
stredisko je pomyselne rozdelené na aktívnu 
časť s barmi, reštauráciami, obchodíkmi a na 
hotelovú časť, v ktorej sa o zábavu starajú 
animačné tímy rodinných a iných hotelov. 
Faliraki ponúka hosťom najrôznejšie formy 
rozptýlenia, športového vyžitia a zábavy. 
Patrí k nemu okrem iného aj vodný park. 
Transfer z letiska trvá cca 30 min.

KOLYMBIA
Pokojnejšie turistické stredisko ocenené 
Modrou vlajkou za čistotu mora a pláže, sa 
každým rokom rozrastá. Leží na polceste 
medzi hlavným mestom Rodos a Lindosom 
vo vzdialenosti 25 km. Pláže v stredisku sú 
zmiešané z piesku a hladkých okrúhlych 
kamienkov. Stredisko ponúka množstvo 
vodných športov, zábavu a kvalitné služby 
v moderných hoteloch, obchodíky, bary 
a reštaurácie. Transfer z letiska trvá cca 
40 min.

STEGNA
Malé letovisko ležiace v pokojnej zátoke 
chránenej vysokými bralami. Pozdĺž 
letoviska sa tiahne promenáda s niekoľkými 
obchodíkmi so suvenírmi, tavernami 
a kaviarňami. Letovisko si zachovalo svoj 
pôvodný ráz s typickou atmosférou gréckej 
dediny. Stredisko je od hlavného mesta 
Rodos vzdialené asi 35 km. Transfer z letiska 
trvá cca 60 min.

LINDOS / LARDOS
Je mekkou južnej časti ostrova, plný 
historických pamiatok a tradičného 
gréckeho štýlu, v kontraste s krásnou 
plážou priamo pod hradbami. Lindos je 
tretím najstarším mestom Rodosu a spolu 
s hlavným mestom skutočným klenotom 
ostrova. Očarí vás antickou akropolou, 
bielymi domcami, vápencovými skaliskami 
i piesočnatými plážami. Hotelová zóna je 
od starobylého Lindosu zopár kilometrov. 
Transfer z letiska trvá cca 1,5 hod.

PEFKOS
Stredisko Pefkos leží na južnej strane 
ostrova, tesne pod Lindosom. Pôvodne 
rybárska dedinka, ktorá sa vďaka rozvoju 
cestovného ruchu a kombináciou kľudnej 
atmosféry s modernými ubytovacími 
zariadeniami premenila na príjemné 
stredisko. Nachádza sa tu niekoľko 
nádherných pláží, ktoré ponúkajú kompletné 
plážové vybavenie a množstvo športových 
aktivít. Transfer z letiska trvá približne cca 
1 hod. 40 min.

KIOTARI
Menšie a pokojné turistické stredisko leží 
cca 2 km od rovnomennej dedinky, 15 km 
od Lindosu a 60 km od hlavného mesta 
Rodos. Turistov láka dlhými piesočnato-
kamienkovými plážami s pozvoľným 
vstupom do mora. Medzi miestne 
zaujímavosti patrí kláštor Metamorfossis. 
Nájdete tu aj niekoľko reštaurácií, obchodov 
a tiež široké možnosti vodných športov. 
Transfer z letiska trvá cca 1,5 hod.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Prehliadka mesta Rodos – poldenná 
prehliadka zahŕňa akropolu s Apolónovým 
chrámom, divadlom a štadiónom 
a množstvo iných pamiatok stredovekého 
mesta.
Lindos a Údolie motýľov – autobusový výlet 
do Lindosu, jedného z troch starobylých 
miest na ostrove. Pod mohutnou pevnosťou 
so zvyškami antického chrámu čupia 
belostné domčeky tradičnej gréckej dedinky. 
Údolie motýľov je prírodná rezervácia, kde 
môžete v letných mesiacoch obdivovať 
tisíce motýľov.
Návšteva ostrova Symi loďou – celodenný 
výlet loďou na jeden z najkrajších ostrovov 
Egejského mora, návšteva prístavu Symi 
a kláštora Panormitis.
Výlet loďou do Turecka – celodenný výlet 
rýchloloďou do tureckého Marmarisu 
s možnosťou výhodných nákupov, vyhliadka 
nad mestom.
Plavba loďou po východnom pobreží 
– celodenný výlet loďou so zastávkami 
v zátoke Anthonyho Quina a na plážach 
Tsambika a Stegna, spojený s kúpaním 
a slnením.
Vodný park vo Faliraki – návšteva 
aquaparku vo Faliraki je zábavou 
s množstvom zážitkov na rôznych vodných 
atrakciách.

MALEBNÝ GRÉCKY OSTROV RODOS PATRÍ K JEDNÉMU Z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH 
DOVOLENKOVÝCH CIEĽOV A ZA SVOJE „MIESTO NA SLNKU“ VĎAČÍ NIELEN 
VIACERÝM DRUHOM NÁDHERNÝCH PLÁŽÍ, DVOM MORIAM S PRIEZRAČNOU VODOU, 
ZAUJÍMAVEJ VEGETÁCII, ALE AJ JEDINEČNÝM HISTORICKÝM A KULTÚRNYM 
PAMIATKAM, POČÍNAJÚC STAROVEKÝMI GRÉCKYMI STAVBAMI A KONČIAC 
STREDOVEKÝM KOMPLEXOM RODOSKÉHO HRADU.

RODOS
ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKO  |  RODOS

198



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ŠTANDARDNÁ IZBA

PEFKOS – RODOS  |  GRÉCKO

SUNRISE    217

POLOHA
v pokojnom prostredí • nákupné možnosti 2 km od hotela 
v stredisku Pefkos • 6 km od historického mestečka Lindos • 
od letiska 57 km • zastávka autobusu priamo pred hotelom 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
poschodový rodinný hotel pozostávajúci z viacerých budov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi v priestoroch lobby 
(zdarma) • reštaurácia • hlavný bar • bar na pláži (za poplatok) • 
bar pri bazéne • vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • amfi teáter • basketbal • aerobik • volejbal • tenis • 
stolný tenis • biliard (za poplatok) • grécky večer • animácie

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.06.-30.09.) • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
telefón • trezor (za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) • chladnička • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (s možnosťou jednej prístelky) • rodinné izby 
(s možnosťou 2 prísteliek – 2 miestnosti, oddelené dverami alebo 
posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • mini klub (4 - 12 rokov) • postieľka • 
detská stolička • mini disco 

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • pri hoteli 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne v tesnej blízkosti pláže (zdarma) 
a na pláži (za poplatok) • plážové uteráky (za poplatok) • plážový 
bar (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • teplé 
a studené snacky počas dňa (10:00 - 18:00 h) • káva • čaj • koláčiky • zmrzlina • vybrané miestne nealko a alko nápoje 
v bare pri bazéne (10:00 - 23:00 h) 

648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
340 hodnotiacich3,5

Priamo pri pláži

V blízkosti 
dedinky Lindos

Rodinné izby

Zrekonštruované 
izby

Vonkajšia reštaurácia 
s terasou na obed 

a večeru s výhľadom 
na more 

Wi-Fi zdarma

DO 18 R.
ZDARMA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR
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RODINNÁ IZBA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

LINDOS PRINCESS     

ALL INCLUSIVE

218

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), kontinentálne raňajky (10:00 
– 10:30 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30- 21:30 h) formou bufetových 
stolov • teplé a studené snacky počas dňa (10:30 – 18:00 h a 21:30 – 24:00 h) 
• káva, čaj, miestne alkoholické, nealkoholické a niektoré importované nápoje 
(10:30 – 23:45 h), minibar na izbe, večera v à la carte reštaurácii (raz za pobyt, 
nutná rezervácia vopred)

PLÁŽ 
priamo na pláži • piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy (za poplatok) 
• plážový bar

UBYTOVANIE 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • minibar • SAT TV • trezor • 
Wi-Fi • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB 
štandardná dvojlôžková izba (28 m2, možnosť 2 prísteliek, hlavná budova, 
výhľad do záhrady) • bungalov (30 m2, možnosť 2 prísteliek, výhľad do 
záhrady) • rodinná izba (31 m2, miestnosť predelená posuvnými dverami, 
manželská posteľ, možnosť 3 prísteliek: 2 pevné lôžka, 1 rozkladacie lôžko, 
výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE 
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ****

POLOHA 
neďaleko dedinky Lardos • cca 7 km od historického mesta Lindos  
• cca 50 km od hlavného mesta Rodos • obchodíky a reštaurácie 
priamo pri hoteli

DĹŽKA TRANSFERU  
65 minút (priamy transfer)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko dvojpodlažných 
budov • vstupná hala s recepciou • internetový kútik (za poplatok) 
• Wi-Fi (zdarma) • 5 reštaurácií • bary • amfi teáter • 3 vonkajšie 
bazény (slnečníky a ležadlá zdarma) • detské ihrisko • wellness 
centrum • raz za týždeň grécky večer so živou hudbou

GRÉCKO  |  RODOS - LARDOS

TripAdvisor
2150 hodnotiacich 4,5

DO 14 R.
ZDARMA

828 eur

CENA OD

na osobu
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

REŠTAURÁCIE  
hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma, 
nutná rezervácia vopred) • 3 bary

BAZÉNY 
3 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • 2 detské bazény s vodnými 
šmýkačkami • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • otváracie 
hodiny (10:00 -18:00 h)

ŠPORT & ZÁBAVA 
tenis • minigolf • basketbal • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • 
aerobik • boccia • animácie počas celého dňa i večera

WELLNESS & SPA 
sauna • vírivka • masáže a procedúry SPA a kozmetického centra 
(za poplatok)

TIPY NA VÝLETY  
výlet do mestečka Lindos a údolia motýľov • plavba loďou

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenským animátorom
Obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, hľadá sa Nemo a kopec 
ďalších • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov, pečenie koláčikov • tobogany, 
(pod)vodné šibalstvá, mini disco, obedy/večere s animátormi • 
tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • minigolf, streľba z luku, 
chill out zóna, kurzy tanca, kurzy varenia, rôzne turnaje a hry

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • tenis • minigolf • basketbal • futbal • stolný 
tenis • šípky • joga • aerobic • aquagym • pilates • strečing • 
zumba • kurzy baletu • vodné športy (za poplatok) 

bazény so šmýkačkami • detské ihrisko • video hry • detský 
bufet a detská stolička v reštaurácii • detská postieľka • detský 
kočík • sanita prispôsobená pre deti • opatrovanie detí za 
poplatok

VÝHODY PRE RODINY

3 deti do 14 rokov zdarma • možnosť ubytovania v rodinnej 
izbe 2+3 • pozvoľný vstup do mora • priamy transfer z letiska 
na hotel a späť

LARDOS - RODOS  |  GRÉCKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %
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OTTOMAN JUNIOR SUITA

GRÉCKO  |  RODOS – LARDOS

LINDIAN VILLAGE     219

POLOHA
priamo na pláži • v pokojnom prostredí • od centra obľúbeného 
letoviska Lardos vzdialené cca 3 km • 55 km od hlavného mesta 
Rodos • cca 60 km od letiska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
štýlové budovy v typickom gréckom štýle v udržiavanej záhrade 
plnej zelene • vstupná hala s recepciou • mini market • Wi-Fi 
(zdarma) • 5 reštaurácií z toho 3 à la carte • 3 bary • vonkajší 
bazén • detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) 
• wellness centrum: sauna, masáže, vnútorný bazén s jacuzzi (za 
poplatok) • tenis • fi tnes • joga • živá hudba počas vybraných 
večerov

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • mini bar • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardná izba (30 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, 
v centrálnej časti) • rodinná izba (50 m2, dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek, dve miestnosti) • junior suita (40 m2, dve lôžka, 
možnosť 1 prístelky, na 1. poschodí, terasa s jacuzzi) • Ottoman 
junior suita (40 m2, dve lôžka, veľká terasa 10 m2 s jacuzzi, 
možnosť prepojenia s vedľajšou suitou)

STRAVOVANIE
raňajky, americké raňajky formou bohatého bufetu v reštaurácii 
Almante´s (07:00 – 11:00 h), možnosť doplatku za polpenziu

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • mini klub (4 – 12 rokov) • mini 
disco • animácie • detská postieľka • detská stolička v reštaurácii • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na piesočnato-kamienkovej pláži • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • plážový bar 
• vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

988 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA

hotel
DeLuxe

Pre náročných 
klientov

Vynikajúci servis

Štýlové reštaurácie

Priamo pri pláži

Luxusné suity so 
súkromným jacuzzi

Wellness

Špeciálne služby pre 
novomanželov

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

TripAdvisor
944 hodnotiacich 4,5
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ŠTANDARDNÁ IZBA

KIOTARI – RODOS  |  GRÉCKO

PRINCESS ANDRIANA RESORT AND SPA     220

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Kiotari • obchodíky reštaurácie 
a bary pri hoteli • 15 km od historického mestečka Lindos • 54 km 
od hlavného mesta Rodos

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero bungalovov • vstupná hala s recepciou • 
minimarket • internetový kútik (za poplatok) a Wi-Fi v priestoroch 
lobby (zdarma) • 2 reštaurácie • bary • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky zdarma • amfi teáter • tenis • basketbal • minifutbal 
• vodné pólo • plážový volejbal • minigolf • aerobik • boccia • 
stolný tenis • šípky • wellness centrum: vnútorný bazén, sauna, 
telocvičňa, vírivka, turecké kúpele, za poplatok masáže • denný 
a večerný animačný program • raz za týždeň grécky večer so 
živou hudbou a tancom

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • minibar 
• Wi-Fi (zdarma) • čajový a kávový set • trezor • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie lôžko) 
• rodinné izby s dvomi prístelkami (oddelené posuvnými dverami) 

• rodinné izby so zdieľaným bazénom • izby so súkromným 
bazénom • suity

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • postieľka • stolička • mini klub 
(4 – 12 rokov)

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • dostupná podchodom • pozvoľný 
vstup do mora • priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a plážové 
uteráky (zdarma) • vodné športy (za poplatok) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

ALL INCLUSIVE  raňajky, obedy a večere formou bufetu • skoré a neskoré kontinentálne raňajky • káva • čaj • teplé 
a studené snacky • bufet s bohatým výberom v reštaurácii na pláži • nealko a alko nápoje miestnej výroby (07:00 - 24:00 h) 
• trikrát do týždňa tematické večere • večera v à la carte reštaurácii raz za pobyt (rezervácia vopred) • minibar na izbe

1 058 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2578 hodnotiacich4,5

hotel
DeLuxe

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Izby so súkromným 
bazénom

Minibar s nápojmi 
v cene

Vynikajúci servis

Wellness

Wi-Fi zdarma

Slnečníky a lehátka 
na pláži zdarma

DO 13 R.
ZDARMA
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RODINNÁ IZBA

GRÉCKO  |  RODOS – STEGNA

PORTO ANGELI    221

POLOHA
v príjemnom tichom prostredí strediska Stegna • nákupné 
možnosti hneď pri hoteli • mestečko Archangelos 4 km • 
30 km od hlavného mesta Rodos

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • minimarket • hlavná reštaurácia • à la 
carte reštaurácia (za poplatok) • lobby bar s otvorenou terasou 
• bary • disco bar • internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru (zdarma) • konferenčná miestnosť • 
2 vonkajšie bazény • slnečníky a ležadlá (zdarma) • masáže (za 
poplatok) • amfi teáter • tenis • futbal • basketbal • volejbal • 
aerobik • fi tnes • joga • zumba • stolný tenis • šípky • vodné pólo 
• denné a večerné animácie • zábavné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • telefón • 
Wi-Fi (za poplatok) • minibar • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (21-24 m2, s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko) • priestranné rodinné izby s výhľadom na more (26-28 m2, 

s možnosťou 2 prísteliek, 1 miestnosť) • k dispozícii: izby 
s výhľadom na more • junior suity • mezonety

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
3 detské bazény (2 so šmýkačkami) • mini klub (3 - 17 rokov) • 
animácie • ihrisko • detská stolička • postieľka • opatrovanie detí 
(za poplatok) • mini disco

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • oddelená príjazdovou cestou • slnečníky 
a ležadlá (zdarma) • plážové uteráky (za depozit) • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

ALL INCLUSIVE  raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:45 - 21:00 h) formou bufetu • 
studené a teplé snacky • káva • čaj • sušienky a koláče počas dňa (10:30 - 18:30 h) • zmrzlina • polnočný snack • miestne 
alko a nealko nápoje (10:00 - 24:00 h) • tematické večere

698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
500 hodnotiacich 4,0

Pri jednej 
z najkrajších pláži na 
Rodose s pozvoľným 

vstupom do mora

Na okraji menšieho 
strediska 

s reštauráciami 
a obchodíkmi 

Možnosť doplatku 
za suity s privátnym 
bazénom a krásnym 
výhľadom na more

Bohatý animačný 
program a športové 

aktivity

Šmýkačky pre deti

DO 13 R.
ZDARMA
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FALIRAKI – RODOS  |  GRÉCKO

AMADA COLOSSOS RESORT     222

POLOHA
zrekonštruovaný hotel v rozľahlej záhrade • centrum 
strediska Faliraki s obchodmi, reštauráciami a barmi cca 3 km • 
letisko 12 km od hotela • 10 km od mesta Rodos • autobusová 
zastávka 100 m od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodových budov • vstupná hala 
s recepciou • lobby bar • 2 hlavné reštaurácie • 3 à la carte 
reštaurácie (ázijská, talianska, grécka) • Wi-Fi • 3 bary pri bazéne • 
snack bar • 5 vonkajších bazénov • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • fi tnes • volejbal • tenis • denné a večerné animácie • 
zóna pre dospelých: vyhradená časť v hlavnej reštaurácii a greckej 
taverne, bazén s barom a vyhradenou sekciou so slnečníkmi 
a lehátkami pri bazéne aj na pláži

UBYTOVANIE
klimatizácia • sušič vlasov • telefón • SAT TV • chladnička • trezor 
• Wi-Fi • kávový a čajový set • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky, výhľad do okolia) • 
dvojlôžkové  izby s výhľadom na more (s možnosťou prístelky) 

• rodinné izby (pre 4 osoby,  s možnosťou 2 prísteliek, oddelené 
posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • aquapark • ihrisko • mini klub (4-12 rokov) • 
postieľka • stolička • detský bufet • opatrovanie detí (za poplatok) 

PLÁŽ
súkromná piesočnato-kamienková pláž • priamo pri hoteli • 
ocenená Modrou vlajkou za čistotu • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy 
(za poplatok) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

ULTRA ALL INCLUSIVE  raňajky, obedy a večere formou bufetu • teplé a studené snacky počas dňa (10:30 - 
18:00 h)• káva • čaj • koláčiky • zmrzlina • vybrané miestne nealko a alko nápoje (10:00 - 24:00 h) • vybrané importované 
alko a nealko nápoje • tematické večere • večera v à la carte reštaurácii (1x za pobyt, rezervácia vopred) • bar v aquaparku

928 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
126 hodnotiacich4,0

hotel
DeLuxe

Novozrekonštruovaný 
hotel

Wi-Fi zdarma

Priamo na pláži

Rodinné izby 

Priestory vyhradené 
len pre dospelých

Slnečníky a ležadlá 
zdarma

Aquapark priamo pri 
hoteli zdarma

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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GRÉCKO  |  RODOS – RODOS

224223

POLOHA
priamo v srdci stredovekého centra 
mesta na známej Ippotomovej ulici • 
v okolí mnoho obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov • od letiska 13 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
menší boutique hotel s rodinnou 
atmosférou disponujúci šiestimi 
unikátne zariadenými izbami • 
recepcia • Wi-Fi (zdarma) • záhradný 
bar spojený s reštauráciou • krásna 
záhrada s udržiavanou zelenou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • klimatizácia • 
kúpeľňa s hydromasážnou sprchou 
• sušič vlasov • telefón • minibar (za 
poplatok) • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) 
• balkón alebo terasa • k dispozícii: 
rodinné izby a suity

STRAVOVANIE
raňajky • raňajky podávané formou 
bohatých bufetových stolov 

PRE DETI
postieľka (za poplatok na mieste) 

PLÁŽ
cca 5 minút chôdze štrkovo–
piesočnatej pláže • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
len niekoľko krokov od severného cípu 
ostrova, kde sa spájajú Stredozemné 
a Egejské more • priamo na pláži, 
od ktorej je oddelený promenádou • 
stredoveké centrum mesta vzdialené 
niekoľkominútovou prechádzkou • 
v okolí mnoho obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov • od letiska 15 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v lobby bare (za poplatok) • trezor na 
recepcii (za poplatok) • reštaurácia • 
bar s terasou s výhľadom na more • 
menší bazén • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • v blízkosti hotela 
bowling, jachtový klub, kasíno

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • telefón • rádio • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • Wi-Fi (za 
poplatok) • balkón alebo terasa • 
k dispozícii: izby s výhľadom na more, 
bočným alebo priamym

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky podávané formou 
bohatých bufetových stolov • večere 
servírované s možnosťou výberu 
z bohatého menu • šaláty formou 
bufetových stolov • možnosť priplatiť 
si obedy

PRE DETI
postieľka (za poplatok na mieste) 
• detská stolička v reštaurácii • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
štrkovo–piesočnatá pláž • dostupná 
podchodom • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) • plážové uteráky za depozit 
• vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

838 eur

CENA OD

na osobu
708 eur

CENA OD

na osobu

NOVINKA NOVINKA

AVALON BOUTIQUE HOTEL     + MEDITERRANEAN HOTEL    

DO 12 R.
ZDARMA

DO 12 R.
ZDARMA

TripAdvisor
1045 hodnotiacich 4,0TripAdvisor

248 hodnotiacich4,5

hotel
Šarm
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hotel
PRE DOSPELÝCH

KOLYMBIA, IALYSSOS – RODOS  |  GRÉCKO

TripAdvisor
1068 hodnotiacich4,5

226225

POLOHA
v centre pokojného letoviska Kolymbia 
• hlavné mesto Rodos a historické 
mestečko Lindos 25 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a priľahlé bungalovy 
• vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
lobby bar • snack bar • bar pri bazéne 
• pasáž s obchodíkmi • konferenčná 
miestnosť • Wi-Fi (zdarma) • 
internetový kútik (za poplatok) •
2 vonkajšie bazény • slnečníky a ležadlá 
zdarma • wellness centrum: vnútorný 
bazén, vírivka, sauna, solárium, turecké 
kúpele, fi tnes, masáže, salón krásy, 
kaderníctvo (za poplatok) • tenis • 
minigolf • minifutbal • plážový volejbal 
• aerobik • stolný tenis • joga • biliard • 
počas dňa a večer zábavné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • Wi-Fi • trezor • telefón 
• chladnička • kávový a čajový set • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (s možnosťou 
prístelky, s bočným a priamym 
výhľadom na more) • suity s výhľadom 
na more alebo so súkromným 
bazénom pre 4 osoby 

STRAVOVANIE
raňajky (07:00 - 11:30 h) formou 
bufetu • nápoje za poplatok • možnosť 
doplatku za polpenziu a all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • 
pozvoľný vstup do mora • ocenená 
modrou vlajkou • priamo pred hotelom 
• ležadlá, slnečníky a plážové uteráky 
(zdarma)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

POLOHA
priamo pri pláži  • cca 800 m od 
v obľúbeného turistického letoviska 
Ialyssos  • hlavné mesto Rodos 7 km   
• vzdialenosť od letiska cca 8 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(za poplatok) • bary • reštaurácia • 
reštaurácia a la carte • mini market 
• vonkajšie bazény • detské bazény 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • mini golf • aerobic • fi tnes • 
stolný tenis • tenis • volejbal • masáže 
a sauna (za poplatok) • amfi teáter • 
v blízkosti hotela zástavka autobusu, 
cca 700 m • 1 x za týždeň grécky 
večer • 2 x za týždeň živá hudba • 
večerné animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • telefón • trezor • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • balkón • 
k dispozícii: izby s výhľadom na more 
a rodinné izby pre 2 dosp. osoby 
a 2 deti

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detská postieľka • detské bazény • 
detské šmykľavky • špeciálne detské 
menu v reštaurácii  • mini klub  • 
detské ihrisko • herňa • opatrovanie 
detí (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na štrkovo–piesočnatej pláži • 
ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové 
uteráky (za depozit) • windsurfi ng 
a vodné športy (za poplatok) • 
vo vybraných termínoch (jún a júl) 
kurzy windsurfi ngu so slovenským 
inštruktorom 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE  skoré raňajky (06:00 - 
07:00 h), raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 
– 14:30 h) a večere (19:00 – 21:30 h) formou 
bufetových stolov • ľahké občerstvenie, snacky, 
zmrzlina počas dňa (12:30 –16:00 h) • káva, čaj 
a koláčiky (12:30 –16:00 h) • nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej výroby vo vybraných 
baroch (10:00 – 01:00 h) • raz za pobyt večera 
v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred)

1 058 eur

CENA OD

na osobu
738 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
912 hodnotiacich 3,5

PORT ROYAL VILLAS AND SPA     SUNSHINE RHODES    

SUITA ŠTANDARDNÁ IZBA
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GRÉCKO  |  RODOS - KIOTARI

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA      227

POLOHA
novootvorený hotelový komplex v máji 2018 • exkluzívna oáza pre 
dospelých vo veku nad 16 rokov • situovaný v malom letovisku 
Kiotari • 20 minút do mestečka Lindos • privátny transfer z letiska 
trvá cca 60 min • 55 km od hlavného mesta Rodos

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi -Fi zdarma • hlavná reštaurácia • reštaurácia pri 
pláži a pri bazéne • 3 à la carte reštaurácie (talianska, grécka, 
ázijská) • bary • vonkajší bazén • vnútorný bazén • tenisový kurt 
• stolný tenis • fi tnes centrum • Spa centrum • masáže • vnútorný 
bazén • vírivka • kozmetika • kaderníctvo

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • LCD TV • chladnička 
• Wi -Fi zdarma • trezor • rádio • sušič vlasov • servis na prípravu 
čaju a kávy

TYPY IZIEB
deluxe room (26 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more) • premier 
room (26 m2, pre 2-3 osoby vylepšené vybavenie) • deluxe 
bungalow (26 m2, pre 2 osoby, výhľad na more) • deluxe 

bungalow swim up (26 m2, pre 2 osoby, výhľad do záhrady, priamy 
vstup do bazéna) • deluxe room swim up (26 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more, priamy vstup do bazéna) • junior suite (34 m2, 
pre 2-3 osoby, výhľad na more) • junior suite swim up (34 m2, pre 
2-3 osoby, výhľad na more) • premier suite (36 m2, pre 3-4 osoby, 
výhľad na more) • premier suite swim up (36 m2, pre 3-4 osoby, 
výhľad na more) • maya suite with private pool (48 m2, pre 
3-4 osoby, výhľad na more, súkromný bazén)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov • za doplatok all inclusive

PLÁŽ
200 m od piesočnato -štrkovej pláži v stredisku Kiotari • 
cez menšiu pobrežnú komunikáciu • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 – 10:00 h) • neskoré raňajky (10:00 – 10:30 h) • obedy (12:30 – 14:30 h) 
• večere (19:00 – 21:30 h) formou bufetových stolov • à la carte talianska (aj bezlepková), ázijská (aj bezlepková), 
grécka • alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 0:00 h) • poobedné občerstvenie, káva, čaj, koláčiky • kokteil bar 
Wine&Champagne • nočný klub (22:00 - 02:00 h)

1 428 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE NOVINKA

hotel

Moderný dizajn hotel

Hotel iba pre 
dospelých

À la carte 
reštaurácie v cene

Privátny transfer
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KALATHOS – RODOS  |  GRÉCKO

ATRIUM PALACE THALASSO SPA & VILLAS     228

POLOHA
priamo pri piesočnatej pláži (cez záhradu cca 250 m) • 
centrum letoviska cca 5 km • nákupné možnosti cca 500 m • 
medzinárodné letisko 55 km (privátny transfer v cene) • zastávka 
autobusu cca 300 m • najbližšia reštaurácia a bar cca 50 m • 
hlavné mesto Rhodos cca 40 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rozsiahly hotelový rezort z ponuky Exclusive by Satur • 
3 budovy • vstupná hala • recepcia • hlavná reštaurácia• 2 à la 
carte reštaurácie • 1 snack bar • 2 bary pri bazénoch • plážový 
bar • Wi-Fi zdarma • lobby bar • 6 bazénov • 1 detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • plážové osušky zdarma • 
vnútorný bazén s detskou časťou • wellness centrum (za poplatok 
masáže, sauna, solárium, vírivka) • športové možnosti zdarma: 
plážový volejbal, fi tnes centrum, stolný tenis, tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • vodné športy za poplatok • minigolf 
a biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • Wi-Fi (zdarma) • kúpeľňa 
s WC • sušič vlasov • telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • 
SAT TV

TYPY IZIEB
standard (2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, 25 m2, čiastočný 
alebo úplný výhľad na more) • family suites (rodinná, 2 prístelky, 
čiastočný výhľad na more)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • za doplatok: polpenzia, plná 
penzia alebo all inclusive

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • postieľka • stolička • stráženie detí za 
poplatok • detské menu • animácie

PLÁŽ
piesočnatá (cez záhradu cca 250 m) • slnečníky, ležadlá a plážové 
uteráky zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-15:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetových 
stolov • neskoré raňajky (10:30-11:00 h) • káva a zákusky (16:00-18:00 h) • snacky (22:30-23:30 h) • lokálne nealkoholické 
a alkoholické nápoje v baroch (11:00-00:00 h) • nápoje z minibaru

808 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
3258 hodnotiacich4,5

hotel

Hotel priamo na pláži

Vhodný pre každú 
vekovú kategóriu

Výborná kuchyňa

Privátny transfer
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Ayia Napa

Protaras

Paphos

Nicosia

Limassol
Larnaca

Famagusta

Bafra

Ercan
Cyprus

JUŽNÝ CYPRUS
Návštevníkov očaria miesta s bohatou históriou, prírodné 
i archeologické krásy pohoria Troodos s monumentálnym kláštorom 
Kykko, s množstvom kostolov a chrámov, ktoré sú roztrúsené po celom 
ostrove. Svojimi nádhernými plážami s jemným svetlým pieskom, 
členitým pobrežím, krásnou prírodou a množstvom kvalitných 
hotelov s komfortnými službami a jedinečnou atmosférou je ostrov 
pre návštevníkov mimoriadne zaujímavý a atraktívny. Cyprus tvorí 
križovatku medzi Áziou, Európou a Afrikou, vďaka nej sa môže 
pochváliť dlhým a teplým letom, až 330-mi slnečnými dňami v roku. Let 
z Bratislavy do Larnacy trvá 3 hodiny. Transfer do strediska Ayia Napa 
a Protaras trvá asi 45 minút a do strediska Bafra asi 90 minút.

Ayia Napa – Najobľúbenejšie turistické stredisko vzdialené asi 40 km 
východne od Larnacy, v ktorom nájdete jednu z najkrajších pláží 
ostrova, Nissi. Na východe Ayia Napa sa nachádzajú najväčšie 
a najzaujímavejšie skalné útvary a jaskyne na Cypre. Je tu množstvo 
taverien, reštaurácií, diskoték a barov. Malebnému starému centru Ayia 
Napa dominuje kláštor s rovnomenným názvom. Na okraji strediska je 
delfi nárium a vodný park, ktoré sú lákadlami najmä pre rodiny s deťmi.

Protaras –Moderné letovisko, leží približne 10 km smerom na východ 
od známejšieho letoviska Ayia Napa, ideálneho miesta pre milovníkov 
nočného života. Letovisko ponúka pre turistov najkrajšie pláže 
s jemným pieskom (najznámejšia je Fig Tree Bay) s priezračnou 
vodou tyrkysovo sfarbeného mora, veterné mlyny, rybníky, ovocné 
záhrady a množstvo ostrovčekov. Lákať vás bude i množstvo barov 
a obchodíkov so suvenírmi. Protaras vyhľadávajú aj vyznávači 
cykloturizmu a vodných športov – surfi ngu, jachtingu a potápania.

SEVERNÝ CYPRUS
Severný Cyprus je druhá časť ostrova, ktorá je pod kontrolou Tureckej 
republiky. Kilometre panenských pláží s jemným zlatistým pieskom 
lemujú pobrežia pokojných zátok Famagusta Bay, výbežok Karpas 
a stredisko Bafra, ktoré je známe výstavbou luxusných hotelov a kasín 
na jednej z najkrajších pláží ostrova. Let z Bratislavy alebo Košíc do 
Ercanu trvá približne 3 hodiny a 40 minút. Transfer do strediska Bafra 
trvá asi 60 minút.

Famagusta – Letovisko Famagusta sa nachádza na juhovýchodnom 
pobreží ostrova Cyprus, približne 50 km od letiska Ercan, v blízkosti 
tzv. Mesta duchov, štvrte Varosha – kedysi prezývaným aj novým Monte 
Carlom. Varosha patrila medzi najpopulárnejšie destinácie na svete, 
bola v adresári známych fi lmových hviezd, dnes je územím nikoho, 
je opustená, s presne vymedzenými a kontrolovanými hranicami. Staré 
centrum Famagusty ukrýva aj stredoveký hrad, ktorý je pomenovaný 
Othello a je pôvodným miestom deja známej Shakespearovej hry 
alebo nádhernú gotickú katedrálu Sv. Mikuláša, prestavanú na mešitu. 
Je ideálnym miestom pre oddych a rodinnú dovolenku.

Nikózia – Hlavným mestom je Nikózia, grécky názov je Lefkósia. 
Leží v strede ostrova a je rozdelené zelenou zónou medzi Grékov 
a Turkov. Ide o jediné územne i nábožensky rozdelené hlavné mesto 
Európy. Mesto bolo rozdelené v roku 1974. Krátko na to sa väčšina 
obyvateľov centra mesta vysťahovala. Okolo celého mesta s tromi 
nádhernými bránami Paff o, Famagusta a Cirina, vedú hradby. 
Centrum mesta má takmer kruhový pôdorys. V tureckej časti Nikózie 
je architektonický unikát – gotická katedrála, prestavaná na mešitu 
zo 16. storočia z obdobia osmanskej nadvlády. Južná časť mesta je 
typickým stredomorským mestom s úzkymi uličkami a rušným nočným 
životom. V severnej tureckej časti pulzuje nočný život do neskorých 
nočných hodín.

OSTROV SLNKA A BOHYNE LÁSKY AFRODITY, PATRÍ SVOJOU 
ROZLOHOU K TROM NAJVÄČŠÍM OSTROVOM VYNÁRAJÚCIM SA 
NAD MODRÚ HLADINU STREDOZEMNÉHO MORA. PRESLÁVIL 
SA 9 TISÍC ROČNOU HISTÓRIOU A SLÁVNYMI ANTICKÝMI 
LEGENDAMI, NAJZNÁMEJŠIA JE O BOHYNI LÁSKY AFRODITE, 
KTORÁ SA ZRODILA Z MORSKEJ PENY PRI SKALÁCH NA 
JUŽNOM POBREŽÍ.

CYPRUS

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 32 33 33 31 28
VODA (°C) 23 25 28 28 25 25

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

CYPRUS
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CYPRUS

1 298 eur

CENA OD

na osobu

Sýria

Lebanon

Cyprus

Izrael

Jordánsko
Betlehem

Tel Aviv

Larnaka

4 deň
Krátka prehliadka starej časti Jaff a. Transfer na letisko, 
odlet na Cyprus, Larnaka. Následne autobusový 
transfer do strediska Bafra (Severný Cyprus), hotel 
Limak Cyprus s ultra all inclusive programom.
 

95 deň–
Pobyt pri mori s ultra all inclusive programom 
a možnosťou fakultatívnych výletov. Posledný deň 
transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

POZNÁMKA
V októbrovom termíne bude program otočený, 
začína sa pobytom pri mori a následne sa presúva 
na poznávanie do Izraela.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy, prílet do nádherného mesta Tel Aviv. 
Transfer z letiska do hotela v Betleheme, oddych 
po ceste. V závislosti od letových časov možný 
individuálny program so sprievodcom. 

2 deň
Dnes máme pred sebou jedno z najväčších lákadiel 
Izraela – Mŕtve more. Po raňajkách sa vydáme cez 
pohorie k najnižšie položenému miestu na zemi 
(400 m pod hladinou mora). Zastavíme sa v pevnosti 
Masada, ktorá bola vystavaná na izolovanom útese 
kráľom Herodesom, kde sa dozvieme o hrdinských 
bojoch židovských bojovníkov. Do pevnosti, ktorej 
súčasťou boli paláce, cisterny na vodu, steny z mozáik 
a románske kúpele sa vyvezieme lanovkou. Zastavíme 
sa pri jaskyni Qumran, kde boli objavené zvitky od 
Mŕtveho mora. A odmena je pred nami, slané vody 
Mŕtveho mora.

3 deň
Pokračujeme v našom poznávaní. Vyjdeme na 
Olivovú horu a vychutnáme si výhľad na Zlaté 
mesto Jeruzalem. Presunieme sa do starého mesta, 
prejdeme si krížovú cestu so 14-timi zastávkami 
až prídeme k známemu Múru nárekov. Múr je 
pozostatkom západnej časti vonkajšej hradby, 
ktorá ku koncu obdobia druhého jeruzalemského 
chrámu obklopovala Chrámovú horu. Dnes je to 
najposvätnejšie miesto Židov a zároveň je miestom 
smútku nad zničením Chrámu. K Múru nárekov 
prichádza mnoho pútnikov z celého sveta, aby tu 
vyslovili svoje modlitby, ktoré zároveň napísane na 
kúsku papiera vkladajú do štrbín múru. Navštívime 
najsvätejšie miesto na Zemi, Chrám Božieho hrobu 
(vo východných cirkvách nazývaný tiež kostol 
Vzkriesenia), pozrieme si Golgotu, čo v preklade 
znamená Lebka. Je to miesto, na ktorom bola 3. 
apríla roku Pána 33 ukrižovaná nekonečná Láska – 
Bohočlovek Ježiš Kristus. Poloha Golgoty sa traduje 
od staroveku. Podľa starej kresťanskej tradície, ktorú 

spomína už v 3. storočí Origenes, odvolávajúc sa na 
staršiu tradíciu židovskú, Spasiteľov Kríž bol vztýčený 
nad lebkou (hrobom) prvého človeka – Adama. 
Skalná hora Golgota bola neskôr zabudovaná do 
vnútra baziliky Božieho Hrobu, v ktorej sa dodnes 
nachádza. V súčasnosti zo skalnej hory Golgoty zostal 
asi 7 m dlhý, 3 m široký a 4, 80 m vysoký kus skaly. 
Pôvodne pravdepodobne pripomínala ľudskú lebku 
a preto bolo toto miesto nazvané Lebka – Golgota. 
Prejdeme sa židovskou štvrťou a Cardo Maxima. 
Izraelský parlament Knesset so známym svietnikom 
Menorah.
 

9-dňový letecký zájazd

NOVINKA – s ultra all inclusive 
počas pobytu pri mori 
v 5* hoteli Limak Cyprus

IZRAEL & CYPRUS S POBYTOM 
PRI MORI

229
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LIMAK CYPRUS      +

ULTRA ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATURNOVINKA

230

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), neskoré raňajky 
(10:00-11:00 h), obed (12:30-14:30 h) a večera (19:00 – 21:00 h) • snacky, 
zmrzlina, gözleme (12:00-16:00 h) • polnočný snack (23:00 – 02:00 h) • káva, 
čaj, nealkoholocké nápoje, vybrané miestne a importované alkoholické nápoje, 
víno, pivo vo vybraných baroch (09:00- 02:00 h) • minibar • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži • aquapark • animácie

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • plazma TV • trezor 
(zdarma) • minibar: nealkoholické nápoje, pivo, voda (dopĺňaný raz denne 
zdarma) • Wi -Fi (zdarma) • balkón
 
TYPY IZIEB
štandardná izba (28-32 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou 
1-2 prísteliek: štandardné lôžko alebo sofa, max. 2 dospelé osoby a 2 deti) 
• rodinná izba (48 m2, 1 väčšia miestnosť s oddelenou obývacou časťou, 
manželská posteľ v spálni a rozťahovacia sofa v obývacej časti, 
max. 2-5 osôb)

STRAVA
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
novopostavený luxusný hotel hneď vedľa hotela Kaya Artemis 
vo vyhľadávanom stredisku Bafra na severnom pobreží Cypru • 
40 km od centra starobylej Famagusty • 80 km od hlavného mesta 
Nikózia • 95 km od mesta Kyrenia • 85 km od letiska Larnaka • 
65 km od letiska Ercan

DĹŽKA TRANSFERU
cca 90 minút z letiska Larnaka alebo cca 70 minút z letiska Ercan 
(priamy transfer)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE  SLUŽBY
recepcia • Wi -Fi (zdarma) • denné a večerné animácie • obchody • 
wellness centrum • amfi teáter • lekár

PLÁŽ
hotelová široká pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na kartu 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok) • plážový bar

CYPRUS - SEVER  |  BAFRA

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA VIZUALIZÁCIA

798 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV  NOVINKA

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie (talianska, turecká, 
ázijská) • lobby bar • snack bar • bazénový bar • plážový bar • 
disco bar • cukráreň • bezlepková strava na vyžiadanie

BAZÉNY
4 vonkajšie bazény • 1 vnútorný bazén • 3 detské bazény • 
aquapark so 7 šmýkačkami • slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
(zdarma)

ŠPORT & ZÁBAVA
aquapark • billiard (za poplatok) • fi tnes centrum • 2 tenisové 
kurty • hodiny tenisu a vybavenie na tenis (za poplatok) • plážový 
volejbal

WELLNESS & SPA
sauna • turecké kúpele • masáže (za poplatok) • kaderníctvo 
(za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
starobylé mesto Famagusta so známou cukrárňou a kaviarňou 
Petek • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej lodi • hlavné 
mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • polostrov 
Karpaz s prekrásnymi plážami a krištáľovým morom

RODINNÝ KLUB 
SO ŠIESTIMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: jún - september (2 animátori v júni a v septembri 
a 6 animátori v júli a v auguste)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • maxi klub pre deti od 9 – 12 
rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, mini 
olympiáda, stavanie hradov z piesku • tvorivé dielne • tobogany, 
(pod)vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek 
prianí, mini disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub pre 
deti od 13 – 19 rokov • geocatching, skúmanie vraku lode, chill 
out zóna, vodné športy (za poplatok), rôzne turnaje a hry

bazénový komplex • 3 detské bazény • aquapark so 
7 toboganmi • pozvoľný vstup do mora • ihrisko • detský kútik 
v hlavnej reštaurácii • cukráreň • stolička • postieľka (zdarma) 

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy futbalu • kurzy plávania 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • 
aerobic • joga • aquagym • vodné športy (za poplatok) 

VÝHODY PRE RODINY
3 deti do 13 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 
2+3 • aquapark priamo v hoteli v cene • možnosť priamych letov 
• priamy transfer z letiska na hotel a späť 

BAFRA  |  CYPRUS-SEVER

NOVINKA
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KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO     

ULTRA ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

231

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-
14:30 h) a večere (18:45-21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • káva 
a čaj, miestne a vybrané dovozové nealkoholické a alkoholické nápoje podávané 
v lobby bare (09:00-01:00 h), v bare na pláži (09:00-19:00 h) a pri bazéne 
(09:00-24:00 h) • snacky (12:00-16:00 h) • zmrzlina (16:00-18:00 h) • zákusky 
(16:30-18:30 h) • nočný bufet (01:00-03:00 h) • minibar • ležadlá a slnečníky na 
pláži a pri bazéne • aquapark • vodný park pre deti • animácie

UBYTOVANIE
v hlavnej budove a v záhradných vilkách s výhľadom do záhrady • všetky izby 
majú: klimatizáciu • kúpeľňu s WC • sušič vlasov • papuče • telefón • LCD TV 
• minibar - nealko nápoje, pivo a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • v záhradných vilkách balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
v hlavnej budove: štandardná izba (34 m2, jedna miestnosť, dvojlôžková 
izba s možnosťou prístelky - rozťahovací gauč pre max. 2 deti, francúzske 
okná, 1.-4. poschodie) • v záhradných vilkách: štandardná izba (34 m2, jedna 
miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek - štandardné lôžko 
alebo sofa, max. 2 dospelé osoby a 2 deti alebo 3 dospelé osoby) • rodinná 
izba (78 m2, 2-poschodový mezonet, manželská posteľ v spálni a rozkladacia 
sofa a menšia sofa v obývacej miestnosti, pre 2 dospelé osoby a max. 4 deti, 
2 WC)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
na severnom pobreží Cypru v obľúbenom stredisku Bafra • 
32 km od centra starobylej Famagusty • 80 km od hlavného mesta 
Nikózia • 95 km od mesta Kyrenia • 65 km od letiska Ercan • 
85 km od letiska Larnaca

DĹŽKA TRANSFERU
cca 70 minút z letiska Ercan • cca 90 minút z letiska Larnaca 
(priamy transfer)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle antického paláca 
a krásna záhrada s vilkami • recepcia • Wi-Fi v celom areáli (zdarma) 
• kasíno • amfi teáter • minimarket •  animácie • lekár • prenájom áut

PLÁŽ
široká 250 m dlhá pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na 
kartu (zdarma) • baldachýny na pláži a na móle (za poplatok) • 
motorizované vodné športy (za poplatok) • plážový bar

CYPRUS - SEVER  |  BAFRA

TripAdvisor
1 536  hodnotiacich 4,0

DO 12 R.
ZDARMA

748 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre klientov 16+ • 4 à la 
carte reštaurácie (za poplatok) • bary • cukráreň • nočný klub

BAZÉNY
hlavný bazén • bazén 16+ • vnútorné bazény • aquapark • vodný 
park • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • 
plážové osušky na kartu (zdarma)

ŠPORT & ZÁBAVA
aquapark • šípky • minifutbal • stolný tenis • aerobik • plážový 
volejbal • vodná gymnastika • basketbal • vodné pólo • plážový 
futbal • tenis • fi tnes • živá hudba • amfi teáter • diskotéka na pláži 
• kasíno (od 25 rokov)

WELLNESS & SPA
SPA centrum Diana a SPA centrum Hera • 2 vnútorné bazény 
• fi tnes • sauna • turecké kúpele • parná miestnosť • masáže 
a procedúry (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
starobylé mesto Famagusta so známou cukrárňou a kaviarňou 
Petek • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej lodi • hlavné 
mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • polostrov 
Karpaz s prekrásnymi plážami a krištáľovým morom

RODINNÝ KLUB 
SO ŠTYRMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Obdobie: jún – september (2 animátori v júni a v septembri 
a 4 animátori v júli a v auguste)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, stavanie hradov 
z piesku • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov, pečenie koláčikov • tobogany, (pod)
vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí, 
mini disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub pre deti 
od 13 – 19 rokov • geocatching, skákanie z móla, skúmanie 
vraku lode, chill out zóna, silent pool (16+), open air disco • 
aquapark • pozvoľný vstup do mora • detské ihrisko • herňa 
s video hrami (za poplatok) • skákacie hrady • detské menu 
v à la carte reštaurácii • stolička a postieľka (zdarma)

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania • kurzy futbalu 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • 
bedminton • strečing • joga • aquagym • cross fi t

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 12 rokov zdarma • možnosť ubytovania 2+2, 2+4 • 
možnosť priamych letov • priamy transfer z letiska na hotel 
a späť 

BAFRA  |  CYPRUS - SEVER

NOVINKA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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hotel

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), 
obedy (12:30-15:30 h) a večere (18:30-21:30 h) 
formou bufetových stolov • večere aj s tematickým 
zameraním • káva a koláče (16:00-18:00 h) • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje, koktaily, víno (do pohára), čapované pivo 
(10:00-24:00 h) • pre deti do 12 rokov zmrzlina 
(10:00-18:00 h)

DO 15 R.
ZDARMA

MALAMA BEACH 
HOLIDAY VILLAGE     +

CYPRUS  |  JUH - AYIA NAPA

TripAdvisor
82 hodnotiacich4,0

233232

POLOHA
300 m od centra Ayia Napa • 12 km 
od centra Protaras • 50 km od letiska 
Larnaca

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel prešiel kompletnou 
rekonštrukciou v roku 2017 • recepcia 
• Wi-Fi (zdarma) • reštaurácia • bary • 
TV miestnosť • obchodík so suvenírmi 
• vonkajší bazén so slnečnou terasou 
• bazén s jacuzzi • slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • osušky (za poplatok) • 
fi tnes • šípky • stolný tenis • sauna 
a masáže (za poplatok) • športové 
aktivity na pláži a zábavný program • 
prenájom áut

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• telefón • minichladnička (zdarma) • 
trezor (za poplatok) • Wi-Fi • balkón 
alebo terasa • morská strana (za 
doplatok)

TYPY IZIEB
štandardné izby (22 m2, dvojlôžkové 
izby s výhľadom do okolia alebo na 
more, s možnosťou jednej prístelky - 
rozkladacie lôžko, max. 3 osoby)

STRAVOVANIE
polpenzia • all inclusive (za doplatok)

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • skoré jedlá • 
stolička • postieľka (zdarma) • 
opatrovanie detí (za poplatok) • 
animácie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • 100 m od hotela • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky (za poplatok) • 
motorizované a nemotorizované 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
v nádhernej záhrade • centrum 
letoviska Protaras vzdialené 7 km • 
letisko Larnaca vzdialené 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
dvojposchodové vilky • recepcia 
• reštaurácie s kuchárskou show 
• à la carte reštaurácia • 3 bary • 
minimarket • 2 bazény s tryskami • 
SPA centrum pripomínajúce exotickú 
jaskyňu (za poplatok: vnútorný bazén, 
sauna, vírivka, parný kúpeľ) • fi tnes • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
(zdarma) • animácie a športové 
aktivity • Wi -Fi (zdarma) • squash 
• tenis • stolný tenis • volejbal • 
lukostreľba • prenájom áut

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné 
apartmány • klimatizácia • kúpeľňa 
s WC • sušič vlasov • telefón • SAT 
TV • Wi -Fi • trezor (za poplatok) • 
chladnička • plne vybavený kuchynský 
kútik • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
apartmány pre 2-4 osoby (50 m2, 
dvojlôžková spálňa, obývacia 

miestnosť s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby) • apartmány pre 4-6 
osôb (78 m2, dve dvojlôžkové spálne, 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub • detský bazén • ihrisko • 
postieľka (zdarma) • stolička • detské 
menu

PLÁŽ
piesočnatá pláž (v mori s kamienkami) 
v menšom zálive • pozvoľný vstup do 
mora • priamo pri komplexe • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy a škola potápania (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL INCLUSIVE (za doplatok) raňajky 
(07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:00 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou bufetu • 
tematické večere • snacky počas dňa • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje, pivo, víno 
(10:00 - 23:00 h) • čaj, káva, sušienky, zmrzlina 
(10:30 - 23:00 h)

718 eur

CENA OD

na osobu
1 078 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
383 hodnotiacich 4,5

STAMATIA    +

DO 14 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA 
S VÝHĽADOM NA MORE SPÁLŇA V APARTMÁNE
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PROTARAS  |  CYPRUS

SUNRISE PEARL RESORT & SPA      + 234

POLOHA
exkluzívny hotel súčasťou siete Sunrise v Protarase • priamo 
na jednej z najkrajších piesočnatých pláží ostrova • v blízkostí 
nákupných možností • medzinárodné letisko v Larnake je 
vzdialené cca 60 km • privátny transfer

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • Wi-Fi zdarma • 
reštaurácia Watefall (medzinárodná) • Mistral (mediteránska) • 
Fishbone Srafood  • Reef American Grill • Marcello´s (talianska) 
• Lemongrass Pan-Asian (ázijská) • Kyklos (grécka) • bary • 
Spa centrum • tri vyhrievané bazény • sauna • sanarium • parná 
miestnosť • snežná komora • hydroterapia • oddychová miestnosť 
• rôzne skrášľovacie procedúry • vonkajší bazén • fi tnes centrum • 
tenis • squash • detský bazén

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • minibar • servis na prípravu kávy a čaju • 
telefón • trezor

TYPY IZIEB
deluxe room (28 m2, balkón s úplným/čiastočným výhľadom na 
more, záhradu alebo s priamym prístupom do bazéna) • junior 
suite (36 m2, spálňa oddelená od obývacej časti sklenenou stenou, 
terasa, s výhľadom na okolie/more/záhradu, možnosť priameho 

vstupu do bazéna - len pre dospelých) • one bedroom suite 
(54 m2, obývacia miestnosť, spálňa, výhľad na more) • k dispozícii 
aj ďalšie suity

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov • Dine around – 2x za pobyt 
večera v jednej z piatich gourmet reštaurácií

PRE DETI
Kid´s club • herňa • detské ihrisko • detský bazén • animačné 
programy

PLÁŽ
priamo na jednej z najkrajších pláži • slnečníky a ležadlá za 
poplatok • vodné  športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

1 258 eur

CENA OD

na osobu

hotel

Víťaz Tripadvisor 
2017 pre Cyprus

Hostia ocenili 
možnosť rezervácie 
plážových ležadiel

Extrémne 
nápomocný personál

Možnosť vymeniť 
večere za obedy

Privátny transfer

DO 13 R.
ZDARMA

TripAdvisor
1 296 hodnotiacich5,0
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Antalya
Kemer Alanya

Ankara

Lara Belek
Side

Turecko

Turecká pohostinnosť aj kuchyňa sú povestné, budete 
mať skôr problém vybrať si z bohatej ponuky reštaurácií 
a barov. Určite si nenechajte ujsť príležitosť vychutnať si 
gurmánske špeciality, ku ktorým patria domáce vína, likéry 
či pohár raki. Milovníci a milovníčky nakupovania si prídu na 
svoje v butikoch a obchodíkoch plných exotického tovaru 
od zlata, odevov, kožuchov, látok, kožených výrobkov od 
výmyslu sveta až po drobné suveníry.

TURECKÁ RIVIÉRA
Turecká riviéra je najznámejšou turistickou oblasťou 
v Turecku. Pýši sa malebnými piesočnatými či kamienkovými 
plážami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 3000 metrov vysokého 
pohoria Taurus v dĺžke asi 300 km. Oblasť je vyhľadávaná 
klientmi z celej Európy – ponúka kombináciu vynikajúcej 
dovolenky so spoznávaním nefalšovaných chutí Orientu, 
výhodných nákupov a návštevu množstva antických 
pamiatok. Let do Antalye trvá približne 2 hodiny a 30 minút.

KEMER
Letovisko známe najmä vďaka peknej prírodnej scenérii – 
s množstvom romantických zátok, dlhými kamienkovými 
plážami obmývanými krištáľovo čistou vodou 
Stredozemného mora, v pozadí pohorie Taurus so stále 
zelenými píniovými hájmi. V mestečku Kemer nájdete 
množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov, za návštevu stojí 
určite miestny prístav. Transfer z letiska trvá približne 
60 minút.

ANTALYA / LARA
Centrum tureckého turizmu, ako ho mnohí označujú, 
je ideálnym letoviskom s príjemnou atmosférou vďaka 
unikátnej kombinácii krás stredomorského pobrežia 
s bohatstvom historických pamiatok. Medzi živým, 
dynamickým centrom a prístavom možno obdivovať 
Kaleici, staré mesto z čias gréckeho osídlenia so stopami 
byzantských, rímskych i seldžuckých vplyvov. Transfer 
z letiska trvá približne 30 minút.

BELEK
Toto najmladšie prázdninové stredisko sa teší neutíchajúcej 
pozornosti a záujmu najmä vďaka priestranným plážam, 
pestrej ponuke hotelových komplexov, lemovaných 
píniovými a eukalyptovými hájikmi a kvalitným golfovým 
ihriskám, ktoré priam magneticky priťahujú milovníkov tohto 
športu. Tých, ktorí dávajú prednosť histórii, očarí rímske 
divadlo v Aspendose. Transfer z letiska trvá približne 
45 minút.

SIDE
Kedysi sa nazývalo Pamphilia, t.j. granátové jablko. 
Zaujímavé staroveké mesto je situované na úzkom 
polostrove s ruinami antických chrámov. Priamo v ich 
susedstve dnes pulzuje život rušného mestečka s typickými 
uličkami a množstvom reštaurácií s pestrou ponukou. Novú 
časť tvoria moderné hotelové komplexy včlenené do okolitej 
krajiny. Tunajšie pláže patria k najkvalitnejším piesočnatým 
plážam na Tureckej riviére. Najmä rodiny s deťmi ocenia 
mierny sklon a pozvoľný vstup do mora. Transfer z letiska 
trvá približne 1 hodinu a 15 minút.

ALANYA
Obľúbené turistické stredisko na pobreží Stredozemného 
mora, známe najmä svojou piesočnatou plážou Kleopatra 
Beach. Dominantou Alanye je starobylá pevnosť, vypínajúca 
sa do mora na vyčnievajúcom brale. Vyjsť na vrch sa 

DO KRAJINY, V KTOREJ SA NENAPODOBITEĽNE SPÁJA 
EURÓPSKA KULTÚRA S ORIENTOM, KAŽDOROČNE 
SMERUJE ČORAZ VÄČŠÍ POČET TURISTOV Z CELÉHO 
SVETA. TURECKO LÁKA NÁDHERNÝMI PIESOČNATÝMI 
PLÁŽAMI POZDĹŽ VIAC AKO 8000 KM DLHÉHO POBREŽIA 
S PESTRÝMI CITRUSOVÝMI A BAVLNÍKOVÝMI 
PLANTÁŽAMI, KTORÉ OBMÝVA TYRKYSOVÉ 
I KRIŠTÁĽOVO ČISTÉ MORE.

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC, POPRADU A SLIAČA

TURECKO

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 25 29 33 35 32 26
VODA (°C) 21 23 25 27 26 23
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oplatí: odmenou je nezabudnuteľný výhľad na mesto, 
záliv s prístavom, Kleopatrinu pláž i parkové promenády. 
Nielen milovníci histórie si vychutnajú mnoho čarovných 
a romantických zákutí vo vnútri 6 km dlhých hradieb 
s cennými pamiatkami z čias rímskeho, byzantského, 
seldžuckého a osmanského panovania. Živé a dynamické 
centrum ponúka veľké množstvo príležitostí na nákupy 
v orientálnych obchodíkoch, možnosť vychutnať si špeciality 
v niektorej z mnohých reštaurácií či posedenie v prístavnej 
taverne s výhľadom na Červenú vežu a starú lodenicu. 
Mnohí ocenia bohatú ponuku večerných a nočných diskoték 
v prístavnej zóne. Transfer z letiska trvá približne 2 hodiny 
a 30 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Pamukkale – nezabudnuteľný výlet s návštevou terasových 
vápencových jazierok – termálnych prameňov. Návšteva 
fabriky na výrobu známych kobercov a antického mesta 
Hierapolisu.
Perge – Aspendos – Side – výlet určený milovníkom histórie, 
počas ktorého uvidia antické pozostatky troch miest. Z Perge, 
založeného okolo roku 1500 pred Kristom, sa pokračuje 
do Aspendosu s najzachovalejším antickým amfi teátrom 
v Anatólii. V Side možno obdivovať zvyšky Apolónovho 
chrámu. Voľný čas je príjemné stráviť nákupmi.
Plavba loďou – celodenný výlet poskytuje pôžitok 
zo slnečných lúčov a príjemného vánku na palube lode. 
Návšteva najkrajších piesočnatých pláží
v okolí Alanye so zastávkami na kúpanie.
Zelený kaňon – celodenný výlet do národného parku. Plavba 
loďou po umelo vybudovanej priehrade, so zastávkami na 
kúpanie a obed v prekrásnej prírode.
Rafting – ponúka krásnu prírodnú scenériu, jedinečné zážitky, 
adrenalín a zábavu pri splavovaní rieky.
Večerné Side – návšteva mešity, plavba loďou
s večerou, nákupy zlata a kože v špecializovaných obchodoch.
Večerná Alanya – jaskyňa Damlataš, prestávka na fotenie na 
hradnom kopci, večera, návšteva zlatníctva, možnosť prejsť sa 
uličkami Alanye.
Delfi nárium – 45 min vystúpenie delfínov. 
Za doplatok možnosť plávania s delfínom.
Demre – Myra – výlet do pútnického mesta Demre s návštevou 
múzea St. Nicholas a antického mesta Myra. Nasledovať bude 
plavba loďou s možnosťou kúpania.
Rieka Manavgat s vodopádom – plavba po rieke Manavgat 
a návšteva manavgatských vodopádov. Prestávka na kúpanie, 
návšteva trhov.
Safari – výlet na štvorkolkách, kúpanie v horskej rieke.
Jeep safari – jazda na jeepe po horských cestách pohoria 
Taurus.
Turecké kúpele Hamam – návšteva veľkých tureckých kúpeľov, 
turecký kúpeľ, sauna, peeling, penová masáž, olejová masáž, 
bahenný kúpeľ.
Potápanie – potápanie pri útesoch a plážach Alanye.
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NOVINKA

236 237

728 eur

CENA OD

na osobu
618 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky 
(07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere 
(18:15-21:15 h) formou bufetových stolov • neskoré 
raňajky • počas dňa snacky • popoludní káva, 
čaj, koláče, zmrzlina • polnočný snack a polievka 
• nealkoholické a alkoholické miestne nápoje 
a niektoré importované nápoje v čase (10:00–
24:00 h), v niektorom z barov 24 h • à la carte 
reštaurácia raz za pobyt

ULTRA ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky 
• snacky počas dňa • káva, čaj, koláče, zmrzlina 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
a niektoré importované nápoje • bar otvorený 
24 h • vybrané à la carte reštaurácie

POLOHA
centrum mestečka Beldibi 
s nákupnými možnosťami 100 m • 
cca 18 km od známeho rekreačného 
strediska Kemer • od letiska v Antalyi 
40 km

VYBAVENIE /ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(zdarma) • reštaurácia • 6 à la carte 
reštaurácií (niektoré za poplatok) • 
7 barov • obchodíky • disco • vnútorný 
bazén • sauna • turecké kúpele • fi tnes 
centrum • SPA centrum (za poplatok) 
• bazén • relaxačný bazén • detský 
bazén • aquapark • plážový volejbal 
• basketbal • tenis • minifutbal • 
minigolf • boccia • animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpelňa • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • 
set na prípravu kávy a čaju • telefón 
• minibar (denne dopĺňaný nealkom 
a pivom) • trezor • balkón alebo terasa 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek (39 m2, manželská posteľ, 
samostatné lôžko, rozkladacie lôžko,  
za doplatok možnosť bočného výhľadu 
na more)

rodinné izby s možnosťou dvoch 
prísteliek (45 m2, 2 miestnosti, 
manželská posteľ, samostatné lôžko, 
rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • tennage 
klub (12 – 16 rokov) • detský bazén • 
detské ihrisko • minidisco • herňa (za 
poplatok)

PLÁŽ
priamo pred hotelom • piesočnato-
kamienková pláž • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky (zdarma) • vodné 
športy (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
8 km od mesta Kemer v časti Kiris • 
spojenie zabezpečujú miestne minibusy 
a taxíky • letisko v Antalyi 70 km • 
nákupné možnosti v hoteli

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v lobby zdarma • internetová kaviareň 
(za poplatok) • reštaurácia • 5 à la 
carte reštaurácií • bary • disco • kino • 
sauna • parný kúpeľ • turecké kúpele 
• jacuzzi • vnútorný bazén • SPA 
centrum, masáže, wellness, biliard 
a bowling za poplatok • 4 bazény • 
aquapark • tenisové kurty • squash • 
fi tnes • basketbal • plážový volejbal • 
aerobik • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • trezor • minibar 
(denne dopĺňaný nealkoholickými 
nápojmi a pivom) • možné rodinné 
izby s dvomi miestnosťami

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek, za doplatok možnosť 
výhľadu na more

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • juniorklub 
(12 – 16 rokov) • bazén • ihrisko

PLÁŽ
piesočnato – kamienková pláž priamo 
pri hoteli • ležadlá, matrace, slnečníky 
a osušky zdarma • bohatá ponuka 
vodných športov (za poplatok) • bar 
na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

DO 13 R.
ZDARMA

PALOMA FORESTA 
RESORT & SPA      

LIMAK LIMRA     

ULTRA ALL INCLUSIVE

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - KEMER, KEMER – BELDIBI

DO 15 R.
ZDARMA

TripAdvisor
2228 hodnotiacich4,5 TripAdvisor

2730 hodnotiacich 4,5

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA
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hotel
DeLuxe

239238

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky 
(07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere 
(18:30-21:00 h)formou bufetu • neskoré raňajky 
• polnočný snack • počas dňa snacky • vo 
vyhradenom čase káva, koláče a zmrzlina • 
miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, v Lobby bare 24 h • à la 
carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) • šport: 
tenis • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • 
fi tnes • turecké kúpele • sauna

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky 
(07:00-10:00 h), obedy (13:00-14:30 h) a večere 
(18:30-21:00 h)formou bufetu • neskoré raňajky 
• polnočný snack • počas dňa snacky • vo 
vyhradenom čase káva, koláče a zmrzlina • 
miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, v Lobby bare 24 h • 
à la carte reštaurácie (s rezerváciou deň vopred, 
raz za pobyt)

998 eur

CENA OD

na osobu
978 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
luxusný komplex v palmovej záhrade 
v turistickom stredisku Lara • od 
letiska v Antalyi 10 km • centrum 
Antalye 15 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v priestoroch lobby a na izbách 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 7 à la 
carte reštaurácií • bary • 2 vonkajšie 
bazény aj so šmýkačkami • relaxačný 
bazén • detský bazén • aquapark • 
turecké kúpele • sauna • jacuzzi • kino 
• disco • amfi teáter • za poplatok: 
herňa • bowling • obchodné centrum 
• internetová kaviareň • masáže 
a procedúry v SPA centre • šport: 
tenisové kurty • stolný tenis • futbal • 
fi tnes • boccia • plážový volejbal

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor 
• Wi-Fi • minibar (denne dopĺňaný 
nealkoholickými nápojmi) • kávový 
a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prísteliek (28 - 32 m2, za doplatok 
výhľad na more) • rodinné izby (45 m2, 
s oddelenou spálňou) 

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • bazén • 
reštaurácia • ihrisko • kino • kočík 
(za depozit)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma • 
široká ponuka vodných športov 
(za poplatok) • bar na pláži

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
turistické stredisko Lara • centrum 
Antalye 15 km • letisko v Antalyi 10 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 7 à la 
carte reštaurácií • bary • 2 vonkajšie 
bazény aj s toboganmi • vnútorný bazén 
• detský bazén • turecké kúpele • sauna 
• disco • amfi teáter • herňa, bowling 
a biliard (za poplatok) • obchodíky • 
masáže a procedúry v SPA centre (za 
poplatok) • kaderníctvo • tenis • stolný 
tenis • stolný futbal • fi tnes • šípky • 
boccia • plážový volejbal

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • minibar (dopĺňaný denne 
nealkoholickými nápojmi) • kávový 
a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek (26 - 30 m2, pevné 
a rozkladacie lôžko) • rodinné izby 
(47 m2, mezonetový štýl) 

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • bazén • 
lunapark • reštaurácia • ihrisko • kino

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma • 
široká ponuka vodných športov 
(za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★+

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

DO 15 R.
ZDARMA

DO 15 R.
ZDARMA

DELPHIN DIVA 
PREMIERE      +

ULTRA ALL INCLUSIVEULTRA ALL INCLUSIVE

ANTALYA-LARA – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

DELPHIN PALACE      +

TripAdvisor
1396 hodnotiacich4,5 TripAdvisor

1666 hodnotiacich 4,5

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné snacky • miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje, v niektorom bare 24 h • šport a relax: 4 tenisové kurty • fi tnes • sauna • turecké kúpele • boccia

858 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
v časti Lara 10 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
15 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel zrekonštruovaný v roku 2014 • vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie (za poplatok) • 
bary • Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma • internetový kútik 
(za poplatok) • disco • vnútorný bazén • fi tnes • sauna • jacuzzi 
a turecké kúpele (zdarma) • masáže, služby wellness centra (za 
poplatok) • basketbal • volejbal • boccia • bowling (za poplatok) 
• biliard a herňa (za poplatok) • profesionálne futbalové ihrisko 
(za poplatok) • v areáli hotela 2 vonkajšie bazény • aquapark so 
šmýkačkami • 4 tenisové kurty • animácie počas dňa a večerné 
predstavenia • živá hudba

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • župany a papuče • 
trezor • minibar • LCD SAT TV • Wi-Fi pripojenie zdarma • telefón 
• balkón • kávový a čajový set

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (26 m2, za 
doplatok výhľad na more) • rodinné izby (39 m2, dve miestnosti)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • juniorklub (12 - 17 rokov) • bazén • 
šmýkačky • ihrisko • detské menu • minidisco • bohatý animačný 
program

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • vodné 
športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Výnimočná 
architektúra 
v tvare lode

Nákupné možnosti 
v blízkosti hotela

Minibar v cene

Krátky transfer

DO 12 R.
ZDARMA

TITANIC BEACH LARA      +

ULTRA ALL INCLUSIVE

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - ANTALYA – LARA

TripAdvisor
2579 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

ŠTANDARDNÁ IZBA
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1 088 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (13:00-14:30 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu 
• neskoré raňajky • polnočný snack (22:00 – 07:00 h) • snacky počas dňa • vo vyhradenom čase káva, čaj, koláče 
a zmrzlina • miestne a niektoré importované alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00–24:00 h), v jednom z barov 24 h • 
à la carte reštaurácia raz za pobyt, rezervácia nutná • šport: tenis • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • fi tnes • turecké 
kúpele • sauna • denné a večerné animácie

Hotel pre všetky 
vekové kategórie

Vohdný pre rodiny 
s deťmi

Aquapark v cene

Minibar v cene

Krátky transfer

hotel
DeLuxe

POLOHA
v turistickej oblasti Lara • centrum Antalye 15 km • od letiska 
v Antalyi 10 km • od najbližšieho nákupného centra cca 200 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
kompletne zrekonštruovaný v roku 2016 • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi v priestoroch lobby a na izbách (zdarma) • hlavná 
reštaurácia • 7 à la carte reštaurácií (raz za pobyt zdarma, nutná 
rezervácia) • bary • plavecký bazén • relaxačný bazén • detský 
bazén • aquapark • lunapark • dinopark • turecké kúpele • sauna • 
jacuzzi • kino • disco • amfi teáter • za poplatok: herňa • bowling • 
obchodné centrum • internetová kaviareň • masáže a procedúry 
v SPA centre • šport: tenisové kurty • stolný tenis • futbal • fi tnes • 
boccia • plážový volejbal

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa  so sprchou a WC • sušič vlasov • LCD SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
nealko nápojmi a pivom) • balkón • kávový a čajový set

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (35 m2, manželská 
posteľ, samostatné lôžko, rozkladacie lôžko, za doplatok možnosť 

výhľadu na more) • rodinné izby s možnosťou troch prísteliek 
(56 m2, dve miestnosti, maželská posteľ, dve samostatné lôžka, 
rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • detský bazény • aquapark • lunapark • 
dinopark • detské ihrisko • detské kino • detské menu • detský kočík 
(za depozit)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora a mólo 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • nemotorizované 
vodné športy (zdarma) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

DO 15 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE

DELPHIN BE GRAND     

TripAdvisor
334 hodnotiacich4,0

LARA – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

ŠTANDARDNÁ IZBA

NOVINKA
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ULTRA ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (7:00-10:00 h), neskoré raňajky, 
obedy (12:30-14:30 h), večere (19:00-21:30 h) formou bufetových stolov • 
popoludní snack formou bufetu v plážovom bare a v bare pri bazéne • káva, čaj, 
koláče, zmrzlina počas dňa v vo vybratých baroch • Gözleme, wafl e v časoch 
určených hotelom • nočný bufet (23:00 – 07:00 h) • miestne alkoholické, 
nealkoholické a niektoré importované nápoje v určenom čase, v niektorom 
z barov 24 h. 

POLOHA
v časti Lara • od letiska v Antalyi vzdialený približne 15 km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
15 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA
luxusný hotelový komplex otvorený v roku 2016 • vstupná hala 
s recepciou • Wi -Fi v celom hoteli zdarma • internetová kaviareň 
(za poplatok) • hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií 
• niekoľko barov • plavecký bazén • detský bazén • bazén 
s umelými vlnami • relaxačný bazén pre dospelých • aquapark so 
šmýkačkami • fi tnes • denné a večerné animácie • za poplatok: 
kaderník, kozmetické centrum, doktor, procedúry wellness centra, 
herňa, bowling a biliard

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž ocenená modrou vlajkou • pozvoľný vstup 
do mora • mólo s ležadlami • slnečníky a ležadlá na pláži a pri 

bazénoch zdarma • plážové osušky zdarma • vodné športy za poplatok • 
plážový bar

UBYTOVANIE
klimatizácia • sušič na vlasy • telefón • minibar (zdarma, denne dopĺňaný 
nealko nápojmi, pivom a chipsami) • trezor (zdarma) • SAT LED TV • 
kúpeľňa s WC (vaňa alebo sprchový kút) • Wi -Fi zdarma • laminátová 
podlaha • balkón

TYPY IZIEB
Štandardné dvojlôžkové izby (38 m2, manželská posteľ, možnosť dvoch 
prísteliek - jednolôžková posteľ, rozkladacie lôžko, za doplatok možnosť 
bočného alebo priameho výhľadu na more) • Rodinné izby (50-60 m2, 
dve miestnosti oddelené dverami, manželská posteľ a dve jednolôžkové 
postele, výhľad na okolie)
 
STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

ADALYA ELITE LARA     

TURECKO  |  LARA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

TripAdvisor
825 hodnotiacich 4,5

DO 13 R.
ZDARMA

RODINNÁ IZBA

768 eur

CENA OD

na osobu
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PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: jún - september (1 animátor v júni a v septembri 
a 3 animátori v júli a v auguste)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 9 – 12 
rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, mini 
olympiáda, stavanie hradov • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, 
facepainting, modelovanie balónov • tobogany, (pod)vodné 
šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia, mini disco, obedy/večere 
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • chill out 
zóna, vodné športy (za poplatok)

vonkajší a vnútorný detský bazén • bazén s umelými vlnami 
• aquapark s toboganmi • lunapark • trampolína • herňa • 
stolička • postieľka • gözleme • wafl e • pozvoľný vstup do mora 

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania • joga

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • 
boccia • joga • aquagym • za poplatok: vodné športy, herňa, 
biliard, bowling, videohry, stolný futbal 

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 13 rokov zdarma • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej alebo v rodinnej izbe 
s 2 miestnosťami • krátky transfer 

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (zdarma, nutná 
rezervácia vopred) • niekoľko barov • gözleme stánok • wafl e 
stánok • cukráreň

BAZÉNY
hlavný bazén • detský bazén • relaxačný bazén • plavecký bazén 
• vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky zdarma

ŠPORT & ZÁBAVA
stolný tenis • šípky • plážový volejbal • boccia • aerobic • vodná 
gymnastika • fi tnes • diskotéka • denné a večerné animácie • 
za poplatok: herňa, biliard, bowling, videohry, stolný futbal

WELLNESS & SPA
turecké kúpele • sauna • masáže, procedúry SPA a kozmetického 
centra (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
delfínia show • pirátska loď • aquárium

RODINNÝ KLUB 
S TROMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

LARA  |  TURECKO

NOVINKA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:45-21:15 h) formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné snacky • miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje • niektoré importované nápoje • šport a relax: tenisové kurty • fi tnes • sauna • turecké kúpele • stolný 
tenis • boccia • šípky • kanoe • surfovanie

888 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
v časti Lara 15 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
25 km • menšie obchodné centrum v blízkosti hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 6 à la carte 
reštaurácií • bary • Wi-Fi v rámci hotela zdarma • internetová 
kaviareň (za poplatok) • disco • vnútorný bazén s toboganom 
• fi tnes • sauna • jacuzzi a turecké kúpele (zdarma) • za 
poplatok: masáže • služby wellness centra • squash • biliard • 
minigolf • bowling • v záhrade 3 vonkajšie bazény • aquapark so 
šmýkačkami • amfi teáter • tenisové kurty

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • minibar (denne 
dopĺňaný vodou, pivom a nealko nápojmi) • LCD SAT TV • telefón 
• balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (32 m2, výhľad 
na more) • rodinné izby (32 m2, obývacia miestnosť a spálňa 
oddelená posuvnými dverami) 

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • juniorklub (13 – 16 rokov) • 2 bazény • 
šmýkačky • ihrisko • detské menu

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy (zdarma) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

Hotel Ideálny 
pre rodiny s deťmi

Výnimočná 
architektúra 

v japonskom štýle

Minibar v cene

Neďaleko 
historického centra 

Antalye

Krátky transfer

DO 15 R.
ZDARMA

LIMAK LARA     

ULTRA ALL INCLUSIVE

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - ANTALYA – LARA

TripAdvisor
2 412 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ŠTANDARDNÁ IZBA
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818 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:30-21:00 h) formou bufetu 
• neskoré raňajky • popoludní snack • show cooking • detský kútik s ohrievačom fl iaš • á la carte reštaurácií (raz za pobyt 
zdarma, nutná rezervácia) • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje a niektoré importované nápoje • jeden z barov 
otvorený 24 h

Hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi

Nákupné možnosti 
priamo v hotelI

Olympijský bazén

Aquapark v cene

Minibar v cene

POLOHA
od centra mesta Belek približne 5 km • letisko v Antalyi 40 km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli

VYBAVENIE ZARIADENIA, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel zrekonštruovaný v zime 2016 • hlavná budova a vilky v areáli 
hotela • Wi -Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • obchody 
• hlavná reštaurácia • 5 á la carte reštaurácií (raz za pobyt zdarma, 
nutná rezervácia) • bary • aquapark • bazén • detský bazén • 
turecké kúpele • sauna • fi tnes • plážový volejbal • šípky • boccia • 
biliard • lukostreľba • stolný tenis • tenisové kurty • golfové ihrisko 
• služby SPA centra (za poplatok) • denné a večené animácie • 
disco

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • 
telefón • trezor (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný) • Wi -Fi 
(zdarma) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (26 m2, v hlavnej 
budove, manželská posteľ, pevné lôžka) • dvojlôžkové izby 
s možnosťou dvoch prísteliek (49 m2, vo vilkách, manželská 

posteľ, pevné lôžka, čiastočný výhľad na more) • rodinné izby 
s možnosťou dvoch prísteliek (38 m2, v hlavnej budove, dve spálne 
oddelené dverami, pevné lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
aquapark • detský bazén • detský mini klub (3-6 rokov) • 
detský klub (7-9 rokov) • maxi klub (10-12 rokov) • teenage klub 
(10-16 rokov) • detské ihrisko • herňa • detská postieľka

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma • pozvoľný vstup do mora • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

DO 16 R.
ZDARMA

TUI MAGIC LIFE MASMAVI     

ULTRA ALL INCLUSIVE

BELEK  |  TURECKO

TripAdvisor
287 hodnotiacich4,0

NOVINKA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (19:00-21:30 h)  formou 
bufetu • neskoré kontinentálne raňajky • popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj a koláče) • polnočný snack • nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie 24 hodín denne v jednom z barov • vybrané alkoholické a nealkoholické 
importované nápoje • šport a relax: tenis • stolný tenis • plážový volejbal • mini futbal • minigolf • biliard • sauna • turecké 
kúpele • fi tnes • nemotorizované vodné športy na pláži

1 038 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
od centra Beleku s nákupnými možnosťami 2 km • od letiska 
v Antalyi 35 km • v blízkosti golfové ihriská

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a vilky so spoločným bazénom • Wi-Fi v areáli 
hotela zdarma • internetová kaviareň za poplatok • reštaurácia • 
7 à la carte reštaurácií (za poplatok) • bary • sauna • turecké 
kúpele • fi tnes • bowling, masáže, procedúry SPA centra 
(za poplatok) • v záhrade bazén • aquapark s 5 šmýkačkami • 
tenisové kurty • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • župany a papuče 
• trezor • minibar (denne dopĺňaný) • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
pripojenie (zdarma) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • rodinné 
izby • vilky

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
baby klub (1 – 2 roky) • miniklub (3 – 7 rokov) • maxiklub 
(8 – 12 rokov) • teensklub (13 – 17 rokov) • ihrisko • bazén 
so šmýkačkami • detské menu • kino • detské župany 
a papuče na izbe

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy (zdarma) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

Jedna z najbohatších 
ponúk služieb pre 

deti

Veľký výber 
typov izieb

Detské kluby 
pre deti už od 1 roka

Aquapark v cene

Minibar v cene

DO 13 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE

ELA QUALITY & SPA      +

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - BELEK

TripAdvisor
1482 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

ŠTANDARDNÁ IZBA
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978 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (19:00-21:30 h) formou 
bohatých bufetových stolov • neskoré kontinentálne raňajky • neskorá večera • snacky • polnočný snack • miestne 
a niektoré importované alkoholické a nealkoholické nápoje 24 h denne • sauna • turecké kúpele • tenis • minifutbal • šípky 
• volejbal • basketbal • fi tnes

Hotel vhodný 
pre rodiny s deťmi 

aj pre páry

Kvalitný ultra all 
inclusive

Vynikajúca kuchyňa

Aquapark v cene

Minibar v cene

POLOHA
približne 2 km od centra Beleku • letisko 35 km • centrum Antalye 
40 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi na recepcii a internetový kútik zdarma • obchody 
• reštaurácia • 6 à la carte reštaurácií, 1 len pre dospelých (všetky 
za poplatok) • bary • disco • fi tnes • sauna • turecké kúpele • 
za poplatok: wellness centrum a masáže • v záhrade olympijský 
bazén • bazén so šmýkačkami • šport: tenisové kurty • volejbal • 
basketbal • stolný tenis • squash • za poplatok: bowling • biliard • 
golf • profesionálne futbalové ihrisko • konferenčné miestnosti

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • minibar (denne 
dopĺňaný nealkoholickými nápojmi, pivom a chipsami) • kávový 
a čajový set, varná kanvica • SAT TV • telefón • Wi-Fi (zdarma) • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (40 m2, rozkladacie 
lôžko) • rodinné izby typu Terrace (63 m2, 1 miestnosť)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 7 rokov) • midiklub (8 – 12 rokov) • juniorklub 
(13 – 16 rokov) • bazény • šmýkačky • mini amfi teáter • ihrisko • 
stoličky a menu v reštaurácii • kino

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

DO 13 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE

SUSESI LUXURY RESORT      +

BELEK – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

TripAdvisor
2101 hodnotiacich4,5

hotel
DeLuxe

ŠTANDARDNÁ IZBA
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898 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snack (zmrzlina, káva, čaj, koláče) • detská reštaurácia na obedy a večere • nočný 
snack (21:30–07:00 h) • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje a niektoré importované nápoje (09:00–01:00 h)

Hotel pre všetky 
vekové kategórie

Hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi

Nákupné možnosti 
priamo pri hoteli

Aquapark v cene

Minibar v cene

POLOHA
v pokojnom prostredí píniových lesov od centra Belek približne 
1 km • letisko v Antalyi 35 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
zrekonštruovaný hotel v 2015 • množstvo 3-podlažných budov 
v areáli hotela • Wi-Fi zdarma • obchody • reštaurácie • à la carte 
reštaurácie (za poplatok) • bary • aquapark • turecké kúpele • 
sauna • parný kúpeľ • fi tnes • plážový volejbal • šípky • boccia 
• aerobik • vodné pólo • stolný tenis • za poplatok: služby SPA 
centra • 8 tenisových kurtov • golfové ihriská pri hoteli

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy 
• LCD TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi, 
pivom, čokoládou a chipsami) • Wi-Fi (zdarma) • varná kanvica, 
kávový a čajový set • laminátová podlaha • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (32-37m2, 
manželská posteľ, jednolôžková posteľ a rozkladacie lôžko) • 
rodinné izby s možnosťou 3 prísteliek (55-63m2, dve miestnosti, 
manželská posteľ, dve samostatné lôžka a rokladacie lôžko)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
aquapark s množstvom šmýkačiek • detské bazény • detský 
Happyland kids mini klub (4-7 rokov) • maxi klub (8-12 rokov) • 
teenage klub (13-17 rokov) • bohatý program počas celého dňa 
• detské ihrisko a herňa vybavená najnovšími technológiami • 
opatrovanie detí a detský kočík (za poplatok)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato-kamienková pláž • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky zdarma • motorové a nemotorové 
športy (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

DO 13 R.
ZDARMA

GURAL PREMIER BELEK     

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - BELEK

TripAdvisor
541 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

ŠTANDARDNÁ IZBA

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATURNOVINKA
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988 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (19:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky • polnočný snack (00:00 – 01:00 h) • počas dňa rôzne snacky v čase vyhradenom hotelom • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10:00–24:00 h) • fi tnes • joga • boccia • plážový volejbal • turecké kúpele, sauna

POLOHA
v turistickej oblasti Side, časť Evrenseki • centrum Side 7 km • od 
letiska v Antalyi 60 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel iba pre dospelých • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie • niekoľko 
barov • plavecký bazén • vnútorný bazén • turecké kúpele • sauna 
• masáže a procedúry v SPA centre (za poplatok) • kino • kurzy 
tanca, varenia a miešania koktejlov • živá hudba • ochutnávka 
vín • fi tnes • joga • vodná gymnastika • aerobic • šípky • boccia • 
plážový volejbal

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma 
• telefón • trezor (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi a pivom) • laminátová podlaha • balkón • čajový set

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (35 m2, manželská posteľ alebo oddelené 
postele, za doplatok možnosť výhľadu na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

Menši hotelový 
komplex pre hostí 

18+

Pokojná dovolenka

Minibar v cene

hotel
PRE DOSPELÝCH

SENSIMAR SIDE RESORT & SPA     

SIDE - EVRENSEKI – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

TripAdvisor
291 hodnotiacich4,5

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) formou bufetových 
stolov • počas dňa snacky, káva, čaj, koláče, zmrzlina • palacinky v plážovom bare počas dňa • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje (10.00–24.00 h) • à la carte reštaurácia raz za pobyt zdarma

648 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
od centra mesta Side cca 5 km • nákupné možnosti v okolí hotela 
• letisko v Antalyi 68 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hlavná a vedľajšia budova • reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(dve v rámci all inclusive, nutná rezervácia) • Wi-Fi (za poplatok) 
• bary • disco • sauna • turecké kúpele • procedúry SPA centra 
za poplatok • obchody • biliard (za poplatok) • bazén so 
šmykľavkami • detský bazén • tenisové kurty • fi tnes • basketbal • 
šípky • aerobik • stolný tenis • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • minibar (denne dopĺňaný vodou) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (17 m2, prístelka 
formou rozkladacieho lôžka) • rodinné izby (35 m2, dve 
miestnosti, len vo vedľajšej budove) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • juniorklub (12 - 16 rokov) • bazén • ihrisko 
• herňa • detská stolička • detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma (výmena za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • bar 
na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

Hotel ideálny pre 
rodiny s deťmi

Priamo na krásnej 
piesočnatej pláži

Pozvoľný vstup 
do mora

Bohaté možnosti 
športového vyžitia

DO 13 R.
ZDARMA

IZ FLOWER    

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
78 hodnotiacich 4,0

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA – SIDE - KUMKOY

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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598 eur

CENA OD

na osobu
ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:30-21:00 h) formou bufetových stolov 
• neskoré raňajky • počas dňa snacky, káva, čaj, koláče • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10:00–24:00 h)

Menší útulný hotel

Novozrekonštruované 
izby

Priamo na plážovej 
promenáde

Nákupné možnosti 
priamo v okolí

POLOHA
od centra mesta Side cca 2 km • nákupné možnosti v okolí hotela 
• letisko v Antalyi 65 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
zrekonštruovaný v zime 2016 • vstupná hala s recepciou • 
reštaurácia • Wi-Fi (v lobby zdarma) • sauna • turecké kúpele • 
procedúry SPA centra za poplatok • obchody • bary (lobby bar 
otvorený 24 h, po polnoci za poplatok) • disco • bazén • detský 
bazén • boccia • minifutbal • minibasketbal • biliard (za poplatok) 
• vodné športy (za poplatok) • fi tnes • plážový volejbal • aerobik • 
stolný tenis • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • minibar (pri príchode naplnený vodou) • Wi-Fi (za 
poplatok)

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (23 m2, prístelka 
formou rozkladacieho lôžka) • rodinné izby (33 m2, dve 
miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 11 rokov) • bazén • ihrisko • minidisco • detská 
stolička • detská postieľka • detská strava na vyžiadanie

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma (výmena za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

ZDARMA

SANDY BEACH    

ALL INCLUSIVE

SIDE - KUMKOY – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

TripAdvisor
59 hodnotiacich4,0

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-
14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • neskoré kontinentálne 
raňajky • poobedňajšie snacky • káva • čaj • koláče • polnočný snack (23:00 
- 24:00 h) • à la carte reštaurácia raz za pobyt • zmrzlina vo vybraných 
baroch a určenom čase • gözleme (12:00 - 15:45 h) • wafl e v bare pri bazéne 
(16:00 - 17:00 h) • pivný bar v záhrade (15:00 - 17:00 h) • miestne nealko, alko 
a niektoré importované nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 h.

POLOHA
v pokojnom prostredí píniových lesov • vo východnej časti Side, 
oblasť Sorgun • od centra Side 5 km • letisko v Antalyi 75 km • 
nákupné možnosti v hoteli

DĹŽKA TRANSFERU
90 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchody • disco • Wi-Fi na recepcii 
a v okolí bazéna (zdarma) • fi tnes • hlavný bazén • bazén so 
šmýkačkami a detský bazén • šport zdarma: tenisové kurty • 
stolný tenis • šípky • lukostreľba • šach • boccia • streľba zo 
vzduchovky • aerobic • turecké kúpele • sauna • služby 
SPA centra (za poplatok)

PLÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • 
mólo • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • vodné 
športy (za poplatok) • plážový bar

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • centrálna klimatizácia • LCD SAT TV • telefón • 
minibar (denne dopĺňaný nealkom a pivom) • trezor (zdarma) • koberec • 
balkón 

TYPY IZIEB
štandardné izby (24 m2, možnosť prístelky, možnosť doplatku za výhľad 
na more) • štandardné izby s poschodovou posteľou (24 m2, 2 prístelky 
riešené poschodovou posteľou len pre deti) • rodinné izby (38 m2, 
2 miestnosti, jacuzzi na balkóne, výhľad na more, max. obsadenie 3+1, 
manželská posteľ a dve samostatné lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

ARCANUS      

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
962 hodnotiacich 4,5

TURECKO  |  SIDE

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

DO 15 R.
ZDARMA

768 eur

CENA OD

na osobu
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RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: júl - august

mini klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky 
poklad, indiánske leto, mini olympiáda, stavanie hradov 
z piesku • tvorivé dielne – maľovanie tričiek, maľovanie 
s pieskom, facepainting, modelovanie balónov • tobogany, (pod)
vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí, mini 
disco, fotenie s Delfi m, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub 
pre deti od 13 – 19 rokov • streľba z luku • skákanie z móla • šach 
• rôzne turnaje a hry

bazén so šmýkačkami a toboganmi • detský bazén • detské 
ihrisko • detský kútik v reštaurácii • zmrzlina • wafl e • gözleme  
• popcorn

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • basketbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis  
• bedminton • lukostreľba • streľba zo vzduchovky • aerobic • 
joga • aquagym • šach • boccia • vodné športy (za poplatok) 

VÝHODY PRE RODINY

2 deti do 15 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 1+2 
a 2+2 v izbe s poschodovou posteľou alebo v rodinnej izbe 
pozostávajúcej z 2 miestností

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie • bary • cukráreň • snack 
bary

BAZÉNY
v záhrade hlavný bazén • bazén s toboganmi • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 
(zdarma)

ŠPORT & ZÁBAVA
tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • 
fi tnes • denné a večerné animácie • obchodíky • šípky • vodné 
športy (za poplatok) • lukostreľba • aerobic • boccia • miniclub • 
diskotéka

WELLNESS & SPA
procedúry wellness centra za poplatok • turecké kúpele • sauna • 
masáže (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
delfínia show • pirátska loď • aquárium

SIDE  |  TURECKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

RODINNÁ IZBA
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768 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) formou bufetových 
stolov • neskoré raňajky • počas dňa snacky • popoludní káva, čaj, koláče, zmrzlina • nočný snack (21:00-07:00 h) • 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10:00–24:00 h) • à la carte reštaurácie raz za pobyt zdarma

POLOHA
od centra mesta Side cca 12 km • nákupné možnosti priamo 
v hoteli • v blízkosti golfových ihrísk • letisko v Antalyi 50 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z 5 budov • reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(raz za pobyt zdarma, nutná rezervácia) • Wi-Fi zdarma • 
internetová kaviareň (za poplatok) • bary • disco • sauna • turecké 
kúpele • procedúry SPA centra za poplatok • biliard a bowling 
(za poplatok) • bazén • detský bazén • aquapark • tenisové kurty 
• fi tnes • basketbal • šípky • aerobik • stolný tenis • herňa (za 
poplatok) • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(zdarma) • minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi 
a pivom) • kávový a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (29m2, prístelky 
formou rozkladacieho lôžka) • rodinné izby (40 m2, dve 
miestnosti, manželská posteľ a dve samostatné lôžka, max. 
obsadenosť 2+3 alebo 3+1)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 11 rokov) • minidisco • bazén • ihrisko • herňa • 
detská stolička • detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž 200m od recepcie hotela, dostupná cestičkou cez 
areál alebo hotelovým mikrobusom • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

Pri jednej 
z najkrajších pláží  
Tureckej riviéry

Veľká udržiavaná  
záhrada s prírodným 

tieňom

Bohaté 
športové vyžitie

Minibar v cene

ZDARMA

SIDE STAR RESORT     

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
353 hodnotiacich 4,0

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA – SIDE - GUNDOGDU

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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898 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:30-21:00 h) formou 
bufetových stolov • neskoré raňajky • počas dňa snacky • popoludní káva, čaj, koláče, zmrzlina • nočný snack (21:00-
06:00 h) • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané importované nápoje (10:00–24:00 h), v jednom z barov 24 h • 
à la carte reštaurácie raz za pobyt zdarma

hotel
DeLuxe

Moderný hotel 
pre náročných 

Zrekonštruované 
izby

Bary a reštaurácie 
s výhľadom na more

Izby s privátnym 
bazénom za 

doplatok

Výborná dostupnosť 
do centra mesta Side

POLOHA
od centra mesta Side cca 2 km • nákupné možnosti priamo 
v hoteli • letisko v Antalyi 65 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z 3 budov • reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie 
(raz za pobyt zdarma, nutná rezervácia) • Wi-Fi zdarma • 
internetová kaviareň (za poplatok) • bary • disco • sauna • turecké 
kúpele • procedúry SPA centra za poplatok • biliard a bowling (za 
poplatok) • bazén • detský bazén • relax bazén len pre dospelých 
• aquapark • tenisové kurty • fi tnes • basketbal • šípky • aerobik • 
stolný tenis • herňa (za poplatok) • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • trezor 
(zdarma) • minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi 
a pivom) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (22-28 m2, 
prístelka formou rozkladacieho lôžka) • rodinné izby (33 m2, 
dve miestnosti, manželská posteľ a dve samostatné lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 11 rokov) • juniorklub (12 - 16 rokov) • minidisco • 
bazén • ihrisko • herňa • detská stolička • detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

DO 13 R.
ZDARMA

SIDE STAR ELEGANCE     

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
706 hodnotiacich4,5

SIDE - KUMKOY – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

254

ULTRA ALL INCLUSIVE skoré raňajky (06:00 – 07:00 h), raňajky 
(07:00 – 10:00 h), neskoré raňajky (10:00 – 10:30 h), obedy (12:30 – 14:00 h), 
večere (19:00 – 21:00 h) formou bufetových stolov • popoludní snack, káva, 
čaj, koláče, zmrzlina, wafl e, gözleme • nočný bufet (21:00 – 06:00 h) • miestne 
alkoholické, nealkoholické a niektoré importované nápoje v určenom čase, 
v niektorom z barov 24 h.

POLOHA
v stredisku Side, časť Evrenseki • od letiska v Antalyi vzdialený 
približne 55 km • historické centrum mesta Side cca 8 km • 
nákupné možnosti priamo v hoteli i okolí

DĹŽKA TRANSFERU
60 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA
vstupná hala s recepciou • Wi -Fi v spoločných priestoroch zdarma 
(vysokorýchlostné za poplatok) • hlavná reštaurácia • 3 à la carte 
reštaurácie (raz za pobyt zdarma) • niekoľko barov • bazén • 
detský bazén • bazén so šmýkačkami • fi tnes • denné a večerné 
animácie • za poplatok: kaderník, vitamin bar, doktor, procedúry 
wellness centra, biliard

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá na pláži zdarma • plážové osušky zdarma • plážový bar

UBYTOVANIE
klimatizácia • sušič na vlasy • telefón • minibar (zdarma, denne dopĺňaný 
nealko nápojmi) • trezor (zdarma) • SAT LCD TV • kúpeľňa s WC 
a sprchovým kútom) • Wi -Fi zdarma • laminátová podlaha • balkón

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby (34 m2, manželská posteľ, možnosť až 
dvoch prísteliek - jednolôžková posteľ, rozkladacie lôžko, za doplatok 
možnosť bočného alebo priameho výhľadu na more, max. obsadenosť 
2+2, 3+1) • rodinné izby (47 m2, dve miestnosti, manželská posteľ, dve 
jednolôžkové postele, max. obsadenosť 2+2, 2+3 alebo 4+0)
 
STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

SEASHELL RESORT & SPA     

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
163 hodnotiacich 4,0

TURECKO  |  SIDE - EVRENSEKI

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

DO 14 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

798 eur

CENA OD

na osobu
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PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
Obdobie: jún - september (1 animátor v júni a v septembri 
a 3 animátori v júli a v auguste)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 
9 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, 
mini olympiáda, stavanie hradov z piesku • tvorivé dielne 
– maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie balónov • 
tobogany, (pod)vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia 
a lodičiek prianí, mini disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž 
klub pre deti od 13 – 19 rokov • vodné športy (za poplatok)

bazénový komplex • detský bazén so šmýkačkami • vnútorný 
detský bazén • aquapark • pozvoľný vstup do mora • stolička • 
postieľka • gözleme stánok • stánok s wafl ami a zmrzlinou

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • strečing • 
stolný tenis • boccia • joga • zumba • aquagym • pilates • 
biliard (za poplatok) • vodné športy (za poplatok) 

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 13 rokov zdarma • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej izbe a 2+3 v rodinnej izbe

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) 
• niekoľko barov • gözleme stánok • stánok s wafl ami a zmrzlinou

BAZÉNY
hlavný bazén • detský bazén • bazén so šmýkačkami • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 
zdarma 

ŠPORT & ZÁBAVA
stolný tenis • šípky • plážový volejbal • boccia • vodná gymnastika 
• joga • fi tnes • diskotéka • denné a večerné animácie • biliard 
(za poplatok) • vodné pólo • aerobik • strečing

WELLNESS & SPA
turecké kúpele • sauna • masáže a procedúry SPA centra 
(za poplatok)

TIPY NA VÝLETY 
delfínia show • pirátska loď • aquarium

RODINNÝ KLUB 
S TROMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

EVRENSEKI - SIDE  |  TURECKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

NOVINKA
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ALL INCLUSIVEULTRA ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), 
obedy (12:00-14:00 h) a večere (18:30-20:45 h) 
formou bufetu • neskoré kontinentálne raňajky • 
popoludňajší snack • káva • čaj • koláče • polnočný 
snack • à la carte reštaurácia raz za pobyt • 
miestne nealko a alko nápoje (10:00–24:00 h) • 
tenisový kurt • fi tnes • sauna • turecké kúpele • 
stolný tenis • gymnastika • plážový volejbal

698 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetu • neskoré raňajky • snacky 
počas dňa • káva, čaj, koláče, zmrzlina • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje a niektoré 
importované nápoje • bar otvorený 24 h • vybrané 
à la carte reštaurácie

798 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
pokojná časť Kumkoy • centrum Side 
5 km • stredisko Manavgat 10 km 
• spojenie zabezpečujú miestne 
autobusy • letisko v Antalyi 60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v hotelovom komplexe (okrem izieb) 
zdarma • lobby bar • reštaurácia 
s terasou • 2 à la carte reštaurácie • 
viacero barov • obchody • dva bazény 
- jeden bazén s tobogánmi • turecké 
kúpele • sauna • parný kúpeľ • fi tnes • 
tenis • za poplatok: wellness centrum 
s rôznymi typmi východoázijských 
masáží • biliard • internet • bowling • 
stolný futbal

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • 
trezor (za poplatok) • LCD SAT TV • 
klimatizácia (individuálna) • minibar 
(denne dopĺňaný vodou) • kávový 
a čajový set • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby (27 – 30 m2, 
manželská posteľ, možnosť jednej až 
dvoch prísteliek formou rozkladacieho 
lôžka)

izby comfort (36 m2, manželská posteľ, 
možnosť jednej prísteľky formou 
rozkladacieho lôžka, bočný výhľad na 
more) • rodinné izby pozostávajúce 
z dvoch prepojených miestností

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
babyklub (0 – 3 rokov) • miniklub 
(4 – 12 rokov) • bazén • tobogan • 
ihrisko • minidisco • automobilový mini 
pretekársky okruh • lezecká stena

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá 
pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a matrace zdarma • plážové 
osušky za depozit (výmena za poplatok) 
• bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

DO 14 R.
ZDARMA

DO 13 R.
ZDARMA

POLOHA
centrum mesta Side 5 km • nákupné 
možnosti v blízkosti hotela • od letiska 
v Antalyi 65 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(zdarma) • reštaurácia • 5 à la carte 
reštaurácií (niektoré za poplatok) • 
8 barov • obchodíky • disco • vnútorný 
bazén • sauna • turecké kúpele • fi tnes 
centrum • SPA centrum (za poplatok) 
• bazén • detský bazén • aquapark • 
plážový volejbal • basketbal • tenis 
• minifutbal • minigolf • boccia • 
animácie

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpelňa • sušič 
vlasov • SAT TV • set na prípravu kávy 
a čaju • telefón • minibar • trezor • 
balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek v hlavnej budove (40 m2, 
možnosť výhľadu na more za 
doplatok)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • teenage 
klub (12 – 16 rokov) • bazén • ihrisko • 
minidisco • herňa

PLÁŽ
priamo pred hotelom • piesočnatá 
pláž • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky (zdarma) • vodné športy 
(za poplatok) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

OLEANDER     PALOMA OCEANA 
RESORT     

TripAdvisor
80 hodnotiacich 4,5TripAdvisor

1290 hodnotiacich4,5

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA – SIDE - KUMKOY

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA IZBA COMFORT
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ALL INCLUSIVE

798 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky • popoludní snacky, káva, čaj, koláče, zmrzlina • polnočný snack (24:00-07:00 h) • všetky à la carte reštaurácie raz 
za pobyt • nealko a alko nápoje miestnej produkcie 24 h denne

Hotel ideálny 
pre rodiny s deťmi

Obľúbený hotel 
s jedinečnou 
atmosférou

Výborné 
all inclusive služby

Bohaté športové 
a animačné aktivity

Wi-Fi v celom 
komplexe zdarma

POLOHA
asi 12 km od centra Side • od letiska v Antalyi 55 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel • pozostáva zo štyroch budov • lobby bar • 
Wi-Fi v komplexe (zdarma) • internetový kútik na recepcii zdarma 
• reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie • bary • obchody• fi tnes • 
turecké kúpele • sauna • bazén s toboganmi • šport: tenis • šípky 
• boccia • basketbal • plážový volejbal • stolný tenis • služby SPA 
centra (za poplatok)

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor (zdarma) • 
minibar (denne dopĺňaný) • SAT TV • Wi-Fi pripojenie (zdarma) 
• balkón

TYPY IZIEB
štandardné izby (26 m2, možnosť prístelky) • štandardné izby 
s poschodovou posteľou (26 m2, jedna väčšia miestnosť oddelená 
paravanom, 2 prístelky - poschodová posteľ len pre deti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 11 rokov) • aquapark s tobogánmi • bazény • ihrisko • 
mini ZOO • minidisco

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli 
• ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy na pláži • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

DO 13 R.
ZDARMA

SENTIDO TURAN PRINCE     

TripAdvisor
966 hodnotiacich4,0

SIDE – GUNDOGDU - TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky 
(07:30-10:00 h), obedy (12:00-14:00 h) a večere 
(19:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré raňajky 
• popoludní snacky • káva • čaj • zákusky 
• zmrzlina (v určených časoch) • polnočná 
polievka • miestne a vybrané importované 
nealkoholické a alkoholické nápoje v určených 
časoch v jednotlivých baroch, v lobby bare 24 h • 
šport a relax: tenisový kurt • fi tnes • stolný tenis • 
šípky • basketbal • plážový volejbal • gymnastika 
• turecké kúpele • sauna • parný kúpeľ

598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), 
obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) 
formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snack • káva • čaj • koláče • polnočný snack 
• nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej 
produkcie (10:00–24:00 h), v disco bare do 
02:00 h (za poplatok) • à la carte reštaurácia raz 
za pobyt • stolný tenis • fi tnes • turecké kúpele 
• sauna

648 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
centrum Alanye cca 35 km • stredisko 
Manavgat 25 km • najbližšie možnosti 
nákupov asi 3 km od hotela • spojenie 
zabezpečujú miestne autobusy 
a taxíky • od letiska v Antalyi 90 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• bary • obchodíky • Wi-Fi v komplexe 
hotela (za poplatok) • internetový 
kútik (za poplatok) • vnútorný bazén 
• sauna • turecké kúpele • za poplatok 
služby SPA centra • 2 vonkajšie bazény 
• jeden bazén s tobogánmi • terasa 
so slnečníkmi a ležadlami zdarma • 
plážové osušky zdarma, výmena za 
poplatok • šport: fi tnes • tenisový kurt 
• stolný tenis • šípky • basketbal • 
plážový volejbal • aerobik

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • telefón • minibar (dopĺňaný 
nealko nápojmi a pivom) • SAT TV • 
trezor (za poplatok) • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prísteliek (20 - 24 m2, prístelky formou 
rozkladacích lôžok)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov) • bazén • 
ihrisko • menu v reštaurácii • minidisco

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnato-
kamienková pláž • vstup do mora je 
možný aj po móle • ležadlá, slnečníky 
a matrace sú zdarma • plážové osušky 
zdarma, výmena za poplatok • vodné 
športy za poplatok • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

POLOHA
turistické centrum Side – Evrenseki 
• historické centrum Side 7 km • 
Manavgat 11 km • letisko v Antalyi 
60 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• 3 à la carte reštaurácie • bary • Wi-Fi 
v priestoroch hotela zdarma • kino • 
obchodíky • šport a relax – zdarma: 
turecké kúpele • sauna • fi tnes • stolný 
tenis • šípky • boccia • za poplatok: 
masáže • peeling • internetová 
kaviareň • biliard • vonkajší bazén 
s 2 šmýkačkami • detský bazén • 
vnútorný bazén

UBYTOVANIE
centrálne riadená klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • 
LCD SAT TV • trezor (za poplatok) • 
minibar (denne dopĺňaný nealkom) • 
balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prísteliek (32 m2, prístelky formou 
rozkladacích lôžok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén

PLÁŽ
od hotela vzdialená asi 150 m (cca 
3 minúty) • široká piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma • 
plážový bar v cene

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

DO 14 R.
ZDARMA

DO 13 R.
ZDARMA

MERYAN     PORT SIDE RESORT     

TripAdvisor
511 hodnotiacich 4,5TripAdvisor

137 hodnotiacich4,5

ULTRA ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA - SIDE – EVRENSEKI, ALANYA – OKURCALAR

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA
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698 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) formou 
bufetu • neskoré raňajky • počas dňa rôzne snacky • popoludní káva, čaj, koláče, zmrzlina • nočný snack  (23.30 - 05.00 h) 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00-24.00 h), v lobby bare do 24.00 h

Štýlový moderný 
hotel

Nákupné možnosti 
v blízkom okolí 

hotela

Minibar v cene

Wi-Fi zdarma

POLOHA
centrum mesta Alanya vzdialené 22 km • letisko v Antalyi 
cca 98 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela • centrum 
turistického strediska Avsallar 30 m 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(dve zdarma raz za pobyt) • niekoľko barov • cukráreň • Wi-Fi 
(zdarma) • vonkajší bazén • bazén so šmýkačkami • detský bazén 
• slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma • obchodíky • 
disco • sauna a turecké kúpele zdarma • procedúry SPA centra 
a masáže (za poplatok) •  fi tnes • stolný tenis • šípky • boccia 
• biliard (za poplatok) •  vodné pólo • plážový volejbal • aerobic • 
animačné programy

UBYTOVANIE
individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi) •  SAT TV • balkón  • kávový a čajový set 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (28-30 m2, 
manželská posteľ, samostatná posteľ a rozkladacie lôžko, možnosť 

výhľadu na more za doplatok) • rodinné izby (43 m2, dve 
miestnosti, manželská posteľ a dve samostatné lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniclub (4 – 12 r.) • bazén so šmýkačkami • detská postieľka • 
detské menu • detské ihrisko • herňa (za poplatok) • detský kočík 
(za poplatok) • disco • bar na pláži 

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • mólo • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma • ratanové ležadlá na móle (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

DO 13 R.
ZDARMA

AZURA DELUXE     

TripAdvisor
591 hodnotiacich4,5

ULTRA ALL INCLUSIVE

ALANYA - AVSALLAR – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

ŠTANDARDNÁ IZBA
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ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu 
• neskoré raňajky • popoludňajší  snack • káva, čaj, koláče, zmrzlina počas dňa •  nočný snack (00:00 -05:00 h) • miestne 
alkoholické, nealkoholické a vybrané importované nápoje (10:00-24:00 h), v jednom z barov 24 h • à la carte reštaurácia • 
sauna • turecké kúpele • fi tnes • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • vodný aerobic

598 eur

CENA OD

na osobu

POLOHA
centrum mesta Alanya 25 km • letisko v Antalyi 100 km • nákupné 
možnosti priamo v hoteli aj v okolí

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
niekoľko barov • cukráreň • Wi-Fi (zdarma) • plavecký bazén • 
bazén so šmýkačkami • detský bazén • slnečníky, ležadlá a osušky 
zdarma • obchodíky • sauna •  turecké kúpele • procedúry SPA 
centra a masáže (za poplatok) •  fi tnes • stolný tenis • šípky • 
vodné pólo •  aerobic • plážový volejbal • doktor (za poplatok) • 
animačné programy

UBYTOVANIE
individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor 
(za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi) •  SAT TV • balkón 

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (32 m2, manželská 
posteľ, rozkladacie lôžka) • možnosť výhľadu na more za doplatok

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 r.) • bazén so šmýkačkami • detská postieľka • 
detské ihrisko 

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • slnečníky, ležadlá a osušky 
zdarma • plážový volejbal • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

Priamo na 
piesočnatej pláži

Pozvoľný vstup 
do mora

Bohatý ultra 
all Inclusive 

Minibar v cene

DO 13 R.
ZDARMA

ANNABELLA DIAMOND     

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
759 hodnotiacich 4,5

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA – ALANYA - INCEKUM

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (19:00-21:00 h) formou bufetu • neskoré 
raňajky • 2 à la carte reštaurácie • počas dňa rôzne snacky • vo vyhradenom čase káva, čaj a koláče • miestne alko 
a nealko nápoje • šport a relax: fi tnes • plážový volejbal • futbal • boccia • stolný tenis • biliard • šípky • turecké kúpele • 
sauna

POLOHA
cca 500 m od centra Avsalaru s nákupnými možnosťami, barmi 
a reštauráciami • centrum Alanye 22 km • letisko v Antalyi 100 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z 3 budov • vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • bary • kino • minimarket • 
internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi (v areáli hotela a na izbách 
zdarma) • fi tnes • herňa • sauna • turecké kúpele • za poplatok 
procedúry v SPA centre • hlavný bazén a detský bazén

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • klimatizácia (individuálne 
riadená) • telefón • trezor (za poplatok) • minibar (pri príchode 
jedenkrát naplnený zdarma) • kávový a čajový set • Wi-Fi 
pripojenie • balkón

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky s výhľadom na more • 
k dispozícii sú rodinné izby vo forme mezonetu, až pre 4 dospelé 
osoby

STRAVOVANIE
all Inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • ihrisko

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

Menší hotel

Priamo na 
piesočnatej pláži

Všetky izby 
s výhľadom na more 

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

YALIHAN     +

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
232 hodnotiacich4,5

ALANYA - AVSALLAR, KONAKLI – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKO

EXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ŠTANDARDNÁ IZBA
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748 eur

CENA OD

na osobu

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIERA – BELEK

263

TripAdvisor
1 949 hodnotiacich 4,5

Hotelový komplex 
navrhnutý 

svetoznámou 
architektonickou 

fi rmou WATG 

Golfové ihrisko

Hostia milujú 
vlastnú hotelovú 

čokoládovňu

Private transfer

hotel

ULTRA ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • 
občerstvenie počas dňa • alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej výroby ale aj medzinárodné • koktaily • čerstvé 
džúsy • káva • čaj • zmrzlina • cukráreň • 1x za pobyt reštaurácia à la carte

POLOHA
2,5 km od centra Beleku • 27 km od letiska • 35 km od Antalye • 
rozprestiera sa na ploche 210 tisíc m2 • 40 min. od letiska Antalya 
• golfový klub 100 m

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z hlavnej budovy a záhradných viliek • vstupná hala 
s 24 hodinovou recepciou • Wi-Fi zdarma • The Palazzo (hlavná 
reštaurácia, bufetová), Livio (à la carte), à la carte: Asiatico 
(ázijska), Tulipano (talianska), Beirut (libanonská), Livio (plody 
mora, steaky) • niekoľko typov tenisových kurtov • 18 jamkové 
golfové ihrisko Kaya Eagles • fi tnes • futbal • volejbal • basketbal • 
joga • pilates • vodné a plážové športy • aquapark • Spa centrum 
s rozlohou 3 500 m2 • turecké kúpele • sauna • masáže • rôzne 
skrášľovacie procedúry • animačné programy
 
UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LED 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • chladnička • servis na 
prípravu kávy a čaju • župan a papuče • garden superior (35 m2, 
pre 2 osoby, výhľad do záhrady) • superior rooms (39 m2, pre 2 
osoby, výhľad na bazén alebo more) • garden suites (69 m2, pre 
2-4 osoby, oddelená obývacia časť, 2 kúpelne) • swim up superior 
room (39 m2, pre 2 osoby, priamy vstup do bazéna) • sea view 

suites (79 m2, pre 2-4 osoby, dve kúpeľne, spálňa oddelená od 
obývačky dverami, výhľad na more a bazén) • swim up suites 
(79 m2, pre 2-4 osoby dve kúpeľne, spálňa oddelená od obývačky 
dverami, výhľad na more a bazén, priamy vstup do bazéna) • 
k dispozícii aj ďalšie typy víl

STRAVOVANIE 
ultra all inclusive

PRE DETI
aquapark • mini klub • junior klub • animačné programy • detské 
ihrisko • herňa • kino

PLÁŽ 
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá 
a matrace zdarma • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

DO 12 R.
ZDARMA

KAYA PALAZZO GOLF RESORT      +
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878 eur

CENA OD

na osobu

SIDE – TURECKÁ RIVIERA  |  TURECKO

264

TripAdvisor
322 hodnotiacich5,0

ULTRA ALL INCLUSIVEEXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

ULTRA ALL INCLUSIVE  uvítací drink • raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov vrátane vegánskeho kútika • občerstvenie • alkoholické a nealkoholické nápoje • káva • čaj • zmrzlina • koláče • 
minibar • bar napláži

POLOHA
postavený v nádhernej záhrade priamo pri piesočnatej pláži • 
1,5 km od centra Side • medzinárodné letisko v Antalyi je 
vzdialené cca 60 min. • privátny transfer • Manavgat 8 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala s 24 hodinou 
recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná  reštaurácia • Lavanta 
Pastisserie (zmrzlina, koláčiky) • reštaurácia Roka (rybia à la carte) 
• Lavanta (talianska à la carte) • Safran (à la carte) • vonkajší 
bazén • detský bazén • tenisové kurty • fi tnes • stolný tenis • šípky 
• aerobic • vodná gymnastika • Spa centrum • turecké kúpele • 
sauna • masáže • kozmetika • pedikúra • manikúra

UBYTOVANIE 
balkón alebo terasa • klimatizácia • telefón • LCD TV • kúpeľňa 
s vaňou • sušič vlasov • trezor • Wi-Fi zdarma • servis na prípravu 
čaju a kávy • minibar

TYPY IZIEB
superior room (34 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný výhľad na more) 
• deluxe room sea view (39 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more) 
• standard room swim up (44 m2, pre 2-3 osoby, priamy vstup 
do bazéna) • family room side sea view (43 m2, pre 2-4 osoby, 

spálňa oddelená od obývačky posuvnými dverami, čiastočný 
výhľad na more) • penthouse suite (67 m2, pre 2-3 osoby, veľký 
balkón s vírivkou čiastočný alebo úplný výhľad na more) • 
penthous suite 360 direct sea view (130 m2, pre 2 osoby, 
2 umyvadlá, okrúhla posteľ, vírivka, výhľad na more)

STRAVOVANIE 
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub • detská postieľka • animačné programy • detský bazén 
• vybavenie pre bábätká

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do mora 
priamo pri hoteli • slnečníky a ležadlá zdarma • vodné športy za 
poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

Luxusný hotelový 
komplex s modernou 

architektúrou

Minimalistický 
štýl s dielami 

významných umelcov

Extrémne výhodný 
pomer ceny a služieb

 Vegánsky kútik

Privátny transfer

hotel

DO 13 R.
ZDARMA

BARUT ACANTHUS & CENNET      +
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958 eur

CENA OD

na osobu

265

TripAdvisor
1 854 hodnotiacich 4,5

DO 12 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE

SUENO DELUXE BELEK     

ULTRA ALL INCLUSIVE formou bufetu, raňajky 07:00 – 10:00, neskoré raňajky 10:00 – 11:00, obedy 12:30 - 
15:00, večere 19:00 - 21:30 • občerstvenie 12:00 – 18:00 • občerstvenie na na pláži 11:30 – 17:00 • nočné občerstvenie 
23:30 – 07:00 • káva, čaj, koláčiky • Lobby bar 24 hod. • Vitamin bar 09:00 - 21:00 • bar pri bazéne 10:00 - 18:00 • 
miestne nealkoholické, alkoholické a vybrané importované nápoje 24 hod. denne • minibar • za poplatok: à la carte 
reštaurácie 19:00 – 22:00 (ázijská, mexická, talianska, turecká, rybia, barbeque - rezervácia nutná vopred)

POLOHA
privátny transfer • blízkosť 2 golfových ihrísk • stredisko Belek je 
vzdialené cca 5 km • medzinárodné letisko Antalya je cca 25 min. 
jazdy

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná reštaurácia • reštaurácie 
s ázijskou, mexickou, talianskou, tureckou kuchyňou • à la carte 
reštaurácia • lobby bar • bar pri bazéne· vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • detský bazén • tenisový kurt • stolný tenis • basketbal • 
joga • aerobik • fitnes • zumba • vodná gymnastika • vodné pólo 
• boccia • šípky • lukostrelba • bowling • Spa centrum • turecké 
kúpele • sauna • parný kúpeľ • masáže • salón krásy • animačné 
programy • aquapark • stolné hry

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • Wi-Fi zdarma • klimatizácia • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou • WC • sušič vlasov • minibar • chladnička 
• SAT TV • deluxe room land & golf view (45 m2, výhľad do 
záhrady) • deluxe room sea view (45 m2, výhľad na more) • 
infinity room sea view swim-up (45 m2, vstup do bazéna) • 

deluxe suite room land & golf view (70 m2), deluxe suite room 
sea view (70 m2) • k dispozícii sú aj priestrannejšie suity a vily

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • mini klub (4-11 r.) • maxi klub (11-15 r.) • aquapark • 
animačné programy • stolné hry 

PLÁŽ
hlavná budova leží priamo na súkromnej piesočnatej pláži 
• pozvoľný vstup do mora • pláž ocenená modrou vlajkou • 
 slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIERA – BELEK

Hostia milujú večerný 
bar na pláži 

Prémiové alkoholické 
nápoje v cene

Shuttle bus na 
golfové ihrisko

Privátny transfer

hotel
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768 eur

CENA OD

na osobu

266

TripAdvisor
1 085 hodnotiacich4,5

DO 13 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), neskoré raňajky (10:00-11:00 h), obedy (12:00-14:00 h) 
a večere (19:00-21:30 h) formou bohatých bufetových stolov • občerstvenie • káva • čaj • zmrzlina • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (09:00-01:00 h) • nápoje na diskotéke (23:30-02:30 h) • minibar

POLOHA
v stredisku Tekirova • obklopený píniovými lesmi • centrum cca 
200 m • medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené cca 60 min • 
privátny transfer • Kemer cca 17 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná 
reštaurácia • 4 á la carte reštaurácie (talianska, čínska, turecká 
a rybia) • 11 bazénov • lobby bar • bar na pláži • Spa centrum 
na rozlohe 3 500 m2 • vírivka • vnútorný bazén, turecké kúpele 
• wellnes procedúry • masáže • Aquapark o rozlohe 22 000 m2 
s 25 šmykľavkami • fitnes centrum • biliard • stolný tenis • vodné 
pólo • boccia • šípky • tenisové kurty • vodné a plážové športy • 
animačné programy

UBYTOVANIE 
balkón alebo terasa •  klimatizácia • Wi-Fi zdarma • minibar 
zdarma • LCD TV • telefón • trezor • servis na prípravu kávy a čaju 
• kúpeľňa s hydromasážnou vaňou • WC • župan a papuče

TYPY IZIEB
deluxe room (50 m2, pre 2-3 osoby) • deluxe family room (80 m2, 
pre 2-4 osoby, oddelené spálne dverami) • deluxe superior family 
room (90 m2, pre 2-4 osoby, oddelené spálne dverami, 

2 kúpeľne) • deluxe pool room (50 m2 pre 2-3 osoby, priamy 
vstup do bazéna) • deluxe pool family room (80 m2, pre 2-4 
osoby, oddelené spálne dverami, priamy vstup do bazéna) 
• superior pool suite (103 m2, spálňa oddelená od obývacej 
miestnosti) • superior pool grand suite (151 m2, spálňa oddelená 
od obývacej miestnosti, vírivka)  

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI 
detský bazén • aquapark • detská postieľka • mini klub (4-6 r.) • 
maxi klub (7-9 r.) • teen klub (10-12 r.)

PLÁŽ
500 m dlhá piesočnato – štrková pláž priamo pri hoteli • slnečníky 
a ležadlá zdarma • vodné športy za poplatok • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GURAL PREMIUM TEKIROVA     

LOKALITA – TURECKÁ RIVIERA  |  TURECKO

Veľký výber 
vegetariánskych 

jedál

Rozsiahly aquapark 
s rôznymi tobogánmi

V lete aj športové 
animácie

Deti milujú kreatívny 
ateliér

Privátny transfer

hotel

NOVINKA
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Skanes
Monastir

Mahdia

Tunis

Hammamet
Port el Kantaoui

Sousse

Tunis

HAMMAMET
Pôvodne rybárske mestečko má krásne piesočnaté pláže, počas celého roka 
mierne prímorské podnebie, pestrú vegetáciu a patrí k najstarším turistickým 
strediskám v Tunisku. Na hlavnej ulici mesta sa nachádza množstvo obchodov, 
kaviarní, reštaurácií a v medine, obklopenej hrubými mestskými múrmi, sa konajú 
tradičné arabské trhy – souky. Hotely obklopené rozľahlými záhradami ležia asi 
2 km od centra Hammametu, priamo na priestranných hotelových alebo 
súkromných plážach so širokou paletou športového vyžitia. Južnú časť 
Hammametu reprezentuje najmodernejšia turistická zóna Stredomoria, 
Hammamet–Yasmine, s novovybudovanou medinou, zábavným parkom 
Carthageland, luxusnými hotelmi, palmovou promenádou s reštauráciami, 
obchodíkmi, novovybudovaným klziskom, jachtovým prístavom a piesočnatými 
plážami. Transfer z letiska v Monastire trvá asi 2 hodiny 30 minút.

SOUSSE
Tretie najväčšie mesto krajiny, právom nazývané aj „Perla Sahelu“. Mimoriadne 
živé letovisko v sebe spája bohatú históriu a atraktívnu prítomnosť. Za hradbami 
obrovskej historickej mediny neďaleko prístavu sa okrem množstva obchodov 
skrýva aj pevnosť, stará mešita, kláštor a množstvo iných pamiatok (UNESCO). 
Kto pred rušným centrom mesta uprednostní pokojnejšie prechádzky, ten má 
možnosť navštíviť príjemnú turistickú zónu v okolí neďalekého prístavu 
Port El Kantaoui. Transfer z letiska v Monastire trvá približne 40 minút.

SKANES
Turistická oblasť v blízkosti mesta Monastir, ktorého tajomná atmosféra oslovila 
nejedného fi lmára. Monastir je známy pevnosťou Ribat, mauzóleom prvého 
prezidenta Habiba Bourghibu a medinou so spleťou uličiek, tajomnými zákutiami 
s množstvom obchodíkov, reštaurácií a kaviarní. Transfer z letiska v Monastire 
trvá približne 10 minút.
 
MAHDIA
Je najjužnejšie položeným letoviskom na tuniskej pevnine. Pre svoje krásne 
pláže s jemným bielym pieskom a tyrkysové more je nazývané aj tuniským 
Karibikom. Hotely ležiace priamo na pláži umožňujú stráviť dovolenku plnú 
nezabudnuteľných zážitkov. Stará atmosferická časť mesta sa rozprestiera od 
brány Skifa El Kahla až po špičku polostrova Cap Afrique. Okrem množstva 
obchodov ponúka aj možnosť vidieť starú pevnosť, maják či pôsobivý rybársky 
cintorín. Transfer z letiska v Monastire trvá asi 60 minút.
 
MOŽNOSŤ FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Sahara - dvojdňový dobrodružno-poznávací výlet s plnou penziou, pri ktorom 
môžete odhaliť pravú tvár Afriky. Navštívite jedno z najväčších koloseí z dôb 
rímskeho impéria El Djem, obydlia Berberov - pôvodných obyvateľov v Matmate, 
ako i mesto Douz, ktoré vám otvorí bránu do Sahary. Kto bude mať záujem, 
môže za poplatok využiť služby saharských dromedárov a nechať sa povoziť po 
piesočnatých dunách Sahary a vychutnať si západ slnka. Druhý deň tvorí prejazd 
soľným jazerom Chott El Djerid, fakultatívny výlet na džípoch do horských oáz 
Tamerza, Chebika a prehliadka Kairouanu s Veľkou mešitou.
 
Tunis - Kartágo - Sidi Bou Said - celodenný výlet s obedom na sever krajiny 
spojený s prehliadkou hlavného mesta Tunis (hlavná Avenue Habib Bourghiba 
a neďaleká stará medina), Antoninových kúpeľov, okúzľujúceho bielo-modrého 
mestečka Sidi Bou Said a historického Kartága.

ZOO a delfi nárium Friguia - najväčšia ZOO severnej Afriky, 65 druhov zvierat, 
vystúpenie uškatca a delfínia šou.

El Djem - poldenný výlet s prehliadkou El Djem (bývalý rímsky Thysdrus), kde 
sa nachádza tretí najväčší rímsky amfi teáter na svete (väčšie sú len Koloseum 
v Ríme a v meste Capua) a návštevou skvelého múzea s dokonale zachovanými 
mozaikami.

Plavba pirátskou loďou - trojhodinová plavba pozdĺž pobrežia na replike 
pirátskej plachetnice akú použil režisér Roman Polanski pri natáčaní fi lmu „Piráti“ 
(1986) s možnosťou kúpania a opaľovania s malým občerstvením na palube.

BRÁNA SAHARY, EXOTICKÁ KRAJINA LEŽIACA V SEVERNEJ ČASTI 
AFRIKY NA POBREŽÍ STREDOZEMNÉHO MORA. KRAJINA BOHATÁ 
NA HISTÓRIU A PAMIATKY UŽ OD NAJSTARŠÍCH DÔB. TUNISKO MÁ 
1 200 KM NÁDHERNÝCH PIESOČNATÝCH PLÁŽÍ, TURISTICKÉ ZÓNY 
S NAJMODERNEJŠÍMI HOTELMI S KVALITNÝMI SLUŽBAMI PODOBNÝMI 
EURÓPSKEMU ŠTANDARDU A VYZNAČUJÚCIMI SA VYNIKAJÚCOU 
MIESTNOU I EURÓPSKOU KUCHYŇOU.

TUNISKO
ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

TUNISKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 23 29 32 33 30 26
VODA (°C) 17 22 24 25 24 22
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SOUSSE  |  TUNISKO

MÖVENPICK RESORT & MARINE SPA SOUSSE     267

POLOHA
priamo pri piesočnatej pláži • v centre obľúbenej časti Sousse 
s nákupnými možnosťami a príležitosťami na spoločenské vyžitie 
• cca 20 km od letiska Monastir • cca 140 km od hlavného mesta 
Tunis

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie • 6 barov • 2 vonkajšie bazény (1 s morskou vodou) • 
konferenčné centrum • wellness centrum Marine Spa so širokým 
výberom procedúr a vnútorným bazénom • plážový volejbal • 
fi tnes • joga • aqua erobik • aerobik • stolný tenis • vodné športy 
(za poplatok) • 18-jamkové golfové ihrisko v bezprostrednej 
blízkosti (za poplatok)

UBYTOVANIE
618 izieb • kúpeľňa s WC • SAT TV • Wi-Fi zadarmo • individuálna 
klimatizácia • trezor • minibar (za poplatok) • balkón alebo 
francúzske okno 

TYPY IZIEB 
komfortne zariadené dvojlôžkové izby classic s možnosťou jednej 
prístelky pre d ieťa (34 m2, manželská posteľ alebo samostatné 

lôžka, rozkladacia pohovka, výhľad na záhradu alebo mesto) • 
výhľad na bazén alebo more za doplatok • bezbariérové izby na 
vyžiadanie

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
cca 300 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
slnečníky, ležadlá a osušky na pláži zadarmo • plážový volejbal • 
pestrá ponuka vodných športov (vrátane potápačského centra) • 
reštaurácia a bar na pláži

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • animácie • detská postieľka 
(zadarmo)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      +
MIESTO POBYTU      +
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, neskoré raňajky (10:00 - 12:30 h) obedy a večere formou bufetu • večera Tapeo alebo 
Sendai Sushi à la carte v reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii) • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
(10:00 - 24:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa • káva, čaj a zmrzlina • nočné občerstvenie do 03:30 h

898 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
2264 hodnotiacich4,0

Poloha hotela 
umožňuje 

kombináciu 
pohodovej a aktívnej 

dovolenky

Vynikajúca kuchyňa

Golf 
v bezprostrednej 
blízkosti hotela

DO 7 R.
ZDARMA

IZBA CLASSIC
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TUNISKO  |  SOUSSE

LTI THALASSA SOUSSE    268

POLOHA
cca 5 km od centra Sousse • cca 5 km od prístavu Port el Kantaoui 
• cca 16 km od letiska v Monastire • cca 400 m od nákupných 
možností • cca 5 km od dvoch 18-jamkových ihrísk El Kantaoui

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
zrekonštruovaný komplex • hlavná budova (dva 3-poschodové 
pavilóny) a záhradné bungalovy • recepcia • hlavná reštaurácia 
• 4 à la carte reštaurácie • bary • Wi-Fi a internetový kútik 
v priestoroch lobby (za poplatok) • amfi teáter • diskotéka • tenis • 
lukostreľba • minigolf • stolný tenis • ihrisko na minifutbal, hádzanú 
a basketbal • aerobik • plážový volejbal • vodné športy • aquapark 
• SPA centrum (masáže, sauna, hammam) • animácie • večerný 
program

UBYTOVANIE
487 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV (diaľkové 
ovládanie za depozit) • telefón • klimatizácia • balkón alebo terasa 
• chladnička • trezor (na recepcii) • pripojenie na internet

TYPY IZIEB
štandardná dvojlôžková izba (38-40 m2, výhľad na záhradu) •
bungalov pre 3 osoby (50 m2, výhľad na záhradu) • rodinný 

bungalov pre max. 2 dospelých a 2 deti (50 m2, výhľad na 
záhradu)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
aquapark • mini klub (4-12 rokov) • minidisco • detské ihrisko • 
detské menu, skoré večere • klimatizovaná herňa s playstation • 
kids show • letné kino • detská postielka • detská stolička

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá zdarma • osušky za depozit • motorizované 
vodné športy • služby potápačského centra (za poplatok) • 
plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 - 24:00 h) • ľahké občerstvenie 
popoludní (15:00 - 17:00 h) • polnočné snacky (23:00 - 06:00 h) • možnosť večere v 4 tematických reštauráciách 
(rezervácia vopred) • fľaša vody denne na izbu

568 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1341 hodnotiacich 3,5

Klienti oceňujú 
polohu pri 

piesočnatej pláži 

Blízko obľúbeného 
centra Sousse

Úžasný vodný svet

Krátky transfer

Golfový areál 
v blízkosti

DO 12 R.
ZDARMA
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MONASTIR  |  TUNISKO

ROYAL THALASSA MONASTIR     269

POLOHA
priamo pri nádhernej piesočnatej pláži • cca 6 km od centra 
Monastiru s nákupnými možnosťami • cca 1 km od letiska 
v Monastire cca 8 km od golfového ihriska Golf Palm Links Monastir

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia s lobby • Wi -Fi na recepcii a v lobby zadarmo • hlavná 
reštaurácia • 2 tematické à la carte reštaurácie • 5 bary • maurská 
kaviareň • 2 bazény • slnečníky a ležadlá zdarma • obchodná 
arkáda • Thalasso centrum (fi tnes, masáže, sauna, vírivka, salón 
krásy, kaderník atď.) • animačné programy • požičovňa áut (za 
poplatok) • tenis • plážový volejbal • biliard • šípky • petangue 
• lukostreľba • fi tnes • aquagym • aerobik • stolný tenis • vodné 
športy (za poplatok) • golf a golfová akadémia (za poplatok) 
na 9 a 18 jamkovom ihrisku

UBYTOVANIE
280 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • individuálna klimatizácia • 
SAT TV • Wi -Fi zdarma • telefón • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby s možnosťou 1 prístelky (29 m2, manželská posteľ 
alebo oddelené lôžka, rozkladacia pohovka, výhľad do záhrady 
alebo na bazén )

suity s možnosťou 1 prístelky (34 m2, manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, rozkladacia pohovka, výhľad do záhrady alebo na 
bazén) • výhľad na more za doplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
nádherná piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
slnečníky a plážové osušky (zadarmo) • vodné športy (za 
poplatok) • plážový bar

PRE DETI
miniklub (4-10 rokov) • detský bazén • detské ihrisko • 
opatrovanie detí (za poplatok) • animačné programy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (06:15-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) a večere (18:30-21:30 h) formou bufetových stolov • ľahké 
občerstvenie a snacky počas dňa • káva • čaj (16:00-17:00 h) • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10.00-24:00 h) 698 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
1229 hodnotiacich4,0

Ideálna poloha 
neďaleko 

obľúbeného 
Monastiru 

Moderný hotela

Luxusné rozľahlé 
Thalasso centrum

Krátky priamy 
transfer
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ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

253



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TUNISKO  |  MAHDIA – LOKALITA

TripAdvisor
445 hodnotiacich3,0

271270

POLOHA
na pobreží jednej z najkrajších pláží 
v Tunisku • cca 6 km od centra Mahdie 
• 50 km od letiska v Monastire • 
nákupné možnosti cca 25 m od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia s lobby • Wi -Fi vo verejných 
priestoroch zadarmo • hlavná 
reštaurácia • a’la carte reštaurácia 
• tuniská reštaurácia • talianska 
reštaurácia • 7 barov vrátane 
Maurskej kaviarne • vonkajší bazén • 
vnútorný bazén • tobogan • slnečníky 
a ležadlá zdarma • trezor na recepcii 
(za poplatok) • osušky (za vratný 
depozit) • herňa • obchodíky • SPA 
centrum (fi tnes, masáže, sauna, 
hammam, vírivka, salón krásy) • 
animačné programy počas celého 
dňa • 2 kongresové sály • vybavená 
bussiness centrum miestnosť • domáci 
miláčikovia povolení

UBYTOVANIE
370 izieb • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • individuálna klimatizácia • SAT 
TV • telefón • minibar • trezor (za 
poplatok) • balkón alebo lodžia

TYPY IZIEB
štandardné izby pre max. 2 dospelých 
a 2 deti (20-25 m2, manželská posteľ 
alebo oddelené lôžka, výhľad na bazén 
alebo záhradu) • možnosť prepojenia 
izieb

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli 
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
a slnečníky (zadarmo) • osušky (za 
depozit) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★+

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

POLOHA
priamo na nádhernej piesočnatej pláži 
• cca 250 m od supermarketu • cca 
1 km od nákupného centra • cca 4 km 
od centra Mahdie • cca 45 km od 
letiska v Monastire • cca 45 km od 18 
jamkového golfového ihriska

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
štýlová vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia Sofra • 2 à la carte 
reštaurácie • niekoľko barov • maurská 
kaviareň • 2 bazény • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • wellness (za 
poplatok) • minimarket • zmenáreň 
• kaderníctvo • požičovňa áut (za 
poplatok) • tenis • futbal • plážový 
volejbal • volejbal • vodné pólo • šípky 
• petangue • lukostreľba • vodné 
pólo • biliard • aerobik • stolný tenis • 
vodné športy (za poplatok) • minigolf 
• golf na 18 jamkovom ihrisku (za 
poplatok) • potápačské centrum (za 
poplatok) • jazdenie (za poplatok)

UBYTOVANIE
464 izieb • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • klimatizácia • SAT TV • Wi -Fi 
zdarma • telefón • minichladnička • 
trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • výhľad do záhrady, na krajinu 

alebo  na bazén • výhľad na more za 
doplatok

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (30 m2, 
manželská posteľ alebo oddelené lôžka) 
• rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek 
(42 m2, manželská posteľ a 2 samostatné 
lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
jemný piesok s pozvoľným vstupom do 
mora • slnečníky, ležadlá a matrace • 
bar na pláži

PRE DETI
miniklub (4-12 rokov) • detský bazén 
• ihrisko • detská stolička a postieľka • 
opatrovanie detí (za poplatok) • 
detský bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     +
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie (10:00-24:00 h) • ľahké 
občerstvenie (16:00-17:00 h) • možnosť večere 
v à la carte reštauráciách (rezervácia vopred)

ULTRA ALL INCLUSIVE skoré 
aj neskoré raňajky, obedy a večere formou bufetu 
•  maurská kaviareň • ľahké občerstvenie (15:00-
17:00 h) • miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje (11:00 - 24:00 h) • nočné občerstvenie do 
skorého rána • animácie468 eur

CENA OD

na osobu
648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE ULTRA ALL INCLUSIVENOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
567 hodnotiacich 3,5

CLUB THAPSUS    LTI MAHDIA BEACH    

DO 13 R.
ZDARMA
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MAHDIA PALACE THALASSO     272

POLOHA
cca 4 km od centra Mahdie • 50 km od letiska v Monastire • 
nákupné možnosti cca 300 m od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia s lobby • Wi -Fi na recepcii a v lobby zadarmo • hlavná 
reštaurácia • tematická à la carte reštaurácia • 6 barov • maurská 
kaviareň • nočný klub • diskotéka • 2 bazény • slnečníky a ležadlá 
zdarma • obchodná arkáda • minimarket • Thalassotherapy 
centrum (fi tnes, masáže, sauna, hammam, vírivka, salón krásy, 
atď.) • animačné programy • požičovňa áut (za poplatok) • tenis • 
volejbal • biliard • šípky • petangue • lukostreľba • golfové ihrisko 
(za poplatok) • fi tnes • aquagym • aerobik • stolný tenis • vodné 
športy (za poplatok) • golf a golfová akadémia (za poplatok)

UBYTOVANIE
452 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • minichladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • výhľad na more za doplatok

TYPY IZIEB
štandardné izby pre max. 2 dospelých a 1 dieťa (manželská posteľ 
alebo oddelené lôžka, výhľad do záhrady) • rodinné izby pre max. 
2 dospelých  a 2 deti (manželská posteľ alebo oddelené lôžka, 
výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky (zadarmo) • plážové osušky (za 
depozit) • vodné športy (za poplatok)

PRE DETI
mini klub (4-12 rokov) • detský bazén • detské ihrisko • 
opatrovanie detí (za poplatok) • animačné programy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby 
(10:00-24:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa 568 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
1001 hodnotiacich4,0

Luxusný hotel 
s tradičnou 

architektúrou

Poloha v srdci 
turistickej zóny 

Mahdie

Široká ponuka 
kvalitných služieb 
vrátane Thalasso 

centra

DO 12 R.
ZDARMA

MAHDIA  |  TUNISKO
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Káhira

Taba

Hurghada

Sharm el Sheikh

Egypt je aj krajinou, kde 365 dní v roku svieti slnko, kde 
teplota tyrkysovo modrého mora neklesá ani v zime pod 21 °C 
a kde fascinujúci podmorský svet láka k objavovaniu turistov 
z celého sveta. Podnebie je horúce a suché - Egypt je jednou 
z najsuchších krajín sveta. Leží na severovýchode Afriky, obmýva 
ho Stredozemné a Červené more. Na ploche 997 739 km2 
(90% pokrýva púšť) žije v Egypte okolo 81 miliónov obyvateľov, 
z ktorých cca 90 % sú moslimovia a zvyšných 10 % prevažne 
koptskí kresťania. Väčšina obyvateľov žije v Káhire a v delte 
Nílu. Vďaka rozvoju turistickej infraštruktúry už Egypt nie je len 
miestom, kam sa jazdí za pamiatkami a do múzeí. Návštevníkov 
čakajú hotely všetkých kategórií, krásne slnečné pláže, 
dobrodružné potápanie k stroskotaným lodiam, golfové ihriská, 
zábava v letoviskách a vždy nové a nové turistické atrakcie. 
Cenová úroveň služieb je ešte stále mimoriadne výhodná 
a dostupná pre široké vrstvy dovolenkárov.

HURGHADA
Pred dvadsiatimi rokmi izolovaná rybárska dedinka s panenskými 
plážami dnes patrí k najvyhľadávanejším egyptským letoviskám. 
Hurghada, s celkovou dĺžkou približne 60 km, má niekoľko častí. 
25 km severne od centra sa nachádza samostatná časť Hurghady 
El Gouna. Tento raj pre romantikov, preslávený najmä golfovým 
areálom, je popretkávaný čarovnými lagúnami a stavebne 
zladenými hotelovými komplexmi. Pôvodným centrom Hurghady 
je El Dahar, v ktorom obchodníci lákajú turistov ibištekovým 
čajom alebo aromatickou kávou. Turistickým centrom Hurghady 
je Sakkala s peknou Marinou a pešia zóna Mashaia, ktorá je 
známa koncentráciou populárnych barov, reštaurácií, diskoték, 
internetových kaviarní a lepších obchodov. Čoraz obľúbenejšou 
sa stáva južná Hurghada, kde sa nachádzajú nákupné arkády 
a prevažne hotely vyššej kategórie, postavené pri najlepších 
plážach s pozvoľným vstupom do mora. Mimoriadne vyhľadávanou 
turistickou zónou je záliv Makadi, nachádzajúci sa asi 35 km od 
centra Hurghady, kde vyrastajú architektonicky veľmi zaujímavé 
rezorty, väčšinou klubového charakteru, ponúkajúce ubytovanie so 
službami „all inclusive“. Najnovšou časťou je oblasť Sahl Hasheesh, 
nachádzajúca sa približne 20 km južne od centra Hurghady, 
z ktorej postupne vzniká atraktívne luxusné letovisko plné 
kvalitných hotelových komplexov.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Káhira - hlavné mesto Egypta je takmer mytologickým centrom 
arabského sveta. Sústreďuje približne 25 miliónov obyvateľov 
a má jedno z najhustejších osídlení na štvorcový kilometer, čím 
vytvára kypiaci kotol ľudí, stavieb a dopravných prostriedkov 
so všadeprítomnou kakofóniou a bojom o miesto. Káhira je 
mestom kontrastov: domčeky z hlinených tehál sa skromne 
skrývajú v blízkosti supermoderných stavieb, kozy a somáre sa 
bežne premávajú medzi luxusnými autami svetových značiek. 
Jedným z najintenzívnejších pocitov z návštevy mesta je dojem 
bezčasovosti - pozostatky faraónov, pyramídy, mešity a bazáre 
sú tu dokonalou súčasťou každodenného života. 
Luxor - je miestom, kde vznešenosť starodávnych Théb sídli bez 
problémov po boku moderného mesta a jeho obyvateľov. Rozmery 
a počet neuveriteľne zachovalých pamiatok robia z Luxoru hneď 
po pyramídach najväčšiu egyptskú atrakciu. V tomto meste 
sa nachádza osem z dvanástich najzaujímavejších skvostov 
faraónskeho Egypta a je považované za najväčšie múzeum pod 
holým nebom na svete.
Výlet na ostrov Giftun – výlet loďou na rajský ostrov obklopený 
tyrkysovým morom s panenskými piesočnatými plážami 
s možnosťami slnenia, potápania a šnorchlovania.
Safari – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púšte a beduínskej 
dedinky, s možnosťou zoznámenia sa s každodenným spôsobom 
života beduínov.

EGYPT JE OD NEPAMÄTI TAJUPLNÁ A MLČANLIVÁ 
KRAJINA, KTORÁ SÚSTREĎUJE NA SEBA POZORNOSŤ 
DESIATKY STOROČÍ. OČARENIE SVETA TOUTO KRAJINOU 
NEPRAMENÍ LEN ZO STAROVEKEJ CIVILIZÁCIE, 
KTORÁ SA TU TISÍCROČIA FORMOVALA, ALE AJ 
Z NENAPODOBITEĽNÉHO KULTÚRNO-HISTORICKÉHO 
BOHATSTVA, KTORÝM KRAJINA DISPONUJE.

HURGHADA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 27 30 35 37 38 30 27
VODA (°C) 24 26 28 28 29 26 24

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

EGYPT  |  HURGHADA
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EGYPT

498 eur

CENA OD

na osobu

Hurghada

Marsa Alam
Karnak

Egypt

Luxor

Edfu
Kom Ombo

Asuan

87 deň–
Check-out z lode, presun z Luxoru do letoviska 
Hurghada/Marsa Alam. Podľa letových časov transfer 
v nočných alebo ranných hodinách na letisko, odlet 
do Bratislavy.

POZNÁMKA
Trasa plavby a dni odchodov sa môžu meniť. Lodným 
itinerárom sa prispôsobuje následne aj program. 
Možnosť predĺženia pobytu pred alebo po plavbe 
v plážovom hoteli.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEDELI STE, ŽE?
5* loď Jaz Jubilee je zárukou deluxe plavby. Luxusná 
loď má k dispozícií 24-hod. recepciu, salón krásy, 
darčekový obchod, konferenčnú miestnosť, reštauráciu 
a luxusnú lounge s barom, slnečnú terasu s bazénom, 
pool barom, slnečníkmi a ležadlami. Ubytovanie 
ponúka v 76 priestranných kajutách na 4 palubách. 
Všetky kajuty sú klimatizované, s kúpeľňou, SAT 
TV a trezorom. Internetové pripojenie na lodi je za 
poplatok. Na Jaz Jubilee sa plavíme od 06.05.2018

1 deň
Odlet z Bratislavy do Egypta. Po prílete do Hurghady 
/ Marsa Alam sa stretneme so sprievodcom 
a presunieme sa do hotela.

2 deň
Voľný deň, all inclusive služby, pláž, kúpanie.

3 deň
V skorých ranných hodinách presun do Asuánu. 
Asuán je akousi pomyselnou „bránou do čiernej 
Afriky“, a zároveň je mestom bez jediného mosta. 
Veľká asuánska priehrada vystihuje kontrast starej 
a novej doby. Ráno navštívime High Dam a Old Dam. 
Nalodíme sa na loď a poplavíme sa do Kom Ombo, 
kde navštívime chrám boha Sobeka. Plavba do Edfu.

4 deň
V meste Edfu navštívime chrám sokolieho boha 
Hora, ktorý je nielen najzachovalejším chrámom 
v celej krajine, ale i jedným z najkrajších chrámov. 
Boh Hor je vždy znázorňovaný ako sokol a jeho krídla 
boli symbolom rozlohy vesmíru a slnko a mesiac 
boli považované za jeho oči. Plavba do mesta Esna. 
Návšteva chrámu Chnum. Luxor.

5 deň
Po raňajkách sa vydáme objavovať západný 
breh. Navštívime „ríšu mŕtvych“ Údolie kráľov, 
kde sa nachádzajú hrobky kráľov z 18., 19. a 20. 
dynastie. Svoje miesto tu má i hrobka azda 
najznámejšieho faraóna Tutanchamóna. V Údolí 
kráľovien si pozrieme hrobky kráľovien a ich detí 
a najvýznamnejšiu pamiatku tejto oblasti Chrám 
kráľovnej Hatšepsut, čiastočne vytesaný do skaly 

a čiastočne dostavaný do svojej pôvodnej podoby. 
Nevynecháme ani sochy faraóna Amenthotepa 
III. – Memnonove kolosy. Popoludní navštívime 
dva nádherné chrámy na východnom brehu Nílu – 
Luxor a Karnak. Chrám v Karnaku, kultové stredisko 
boha Amona. Bol postupne stavaný a rozširovaný až 
1500 rokov. Na jeho výstavbe sa zúčastnila väčšina 
významných faraónov. Luxor je jedným z najstarších 
a najvýznamnejších miest v Egypte. Mesto i chrám 
sú postavené v súlade s pravidlami egyptského 
náboženstva – východ je symbolom zrodenia, západ 
symbolom smrti.

6 deň
Dokončenie prehliadok, voľno na nákupy 
a prechádzky mestom.

EGYPT PLAVBA 
PO NÍLE

8-dňový letecký zájazd 273

Komfort malej skupiny
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JAZ MAKADI OASIS RESORT/JAZ MAKADINA      

ALL INCLUSIVE

274

ALL INCLUSIVE raňajky • obedy • večere formou bufetových stolov • 
počas dňa rôzne snacky (12:00 - 15:00 h) • zmrzlina (12:00 - 15:00 h) • koláče 
• káva • čaj • miestne alko a nealko nápoje (10:00 – 00:00 h) • v aquaparku 
(sendviče, zmrzlina, zákusky, pizza, nealkoholické nápoje, voda, džúsy, čaj, káva) 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky

PLÁŽ
hotel Oasis sa nachádza cca 150 m od pláže • hotel Makadina priamo na 
pláži • vyhradená časť pláže pre klientov každého hotela • piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky, osušky (zdarma) • vodné 
športy, potápanie (za poplatok) • vlastný koralový útes • plážový bar

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • ind. klimatizácia • telefón • trezor • 
minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
hotel Oasis: superior promo (cenovo zvýhodnená) alebo superior 
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa: 32 m2, manželská posteľ a lebo oddelené 
lôžka, pohovka, výhľad na bazén či záhradu; superior rodinná izba 
s možnosťo u 2 prísteliek: 44 m2, manželská posteľ a 2 pevné lôžka • hotel  
Makadina: superior s možnosťou 1 prístelky pre dieťa: 38 m2, manželská 
posteľ a lebo oddelené lôžka, pohovka, výhľad na bazén či záhradu; superior 
rodinná izba s možnosťo u 2 prísteliek: 47 m2, manželská posteľ a 2 pevné 
lôžka, výhľad na bazén či záhradu 

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
5* hotely s výbornými službami sú súčasťou veľkého hotelového 
komplexu Madinat Makadi • hotel Oasis sa nachádza v 2. línii 
(za hotelom Iberotel Makadi Beach) • hotel Makadina priamo na 
pláži • cca 35 km od centra Hurghady • najbližšie nákupné možnosti 
priamo v hotelovom komplexe • 2x za deň shuttle bus do Hurghady 
(za poplatok)

DĹŽKA TRANSFERU
cca 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA
hotel Oasis 325 izieb v troch 3-podlažných budovách • vstupná hala 
s recepciou a lobby • niekoľko budov sústredených okolo 3 bazénov 
(v zime vyhrievaných) • hotel Makadina: 270 izieb • 2 bazény • 
1 detský bazén • bankomat • Wi -Fi (300 MB zdarma, zvyšné 
za poplatok) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • za poplatok: 
procedúry v SPA centre • aquapark (zdarma; cca 3 km od hotela, 
shuttle bus) • mini market • amfi teáter

EGYPT  |  HURGHADA

TripAdvisor
917 hodnotiacich 4,5

DO 14 R.
ZDARMA

SUPERIOR RODINNÁ IZBA

JAZ MAKADI OASIS RESORT

608 eur

CENA OD

na osobu
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia v každom z hotelov • 7 à la carte reštaurácií 
v komplexe Madinat Makadi (barbeque, stredomorská, ázijská, 
talianska, indická, orientálna, Aqua Restaurant & Bar, nutná 
rezervácia vopred) • pool bar • beach bar • lobby bar

BAZÉNY
hlavný bazén • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky zdarma 

ŠPORT & ZÁBAVA
tenis (osvetlenie za poplatok) • squash • stolný tenis • plážový 
volejbal • futbal • fi tnes • šípky • boccia • lukostreľba • biliard • 
aerobik • potápanie • šnorchlovanie s animátormi • vodné športy 
(za poplatok) • jazda na ťavách (za poplatok) • shuttle bus do 
Hurghady a späť (za poplatok) • golf (za poplatok)

WELLNESS & SPA
sauna • para • jacuzzi • masáže a procedúry SPA (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY 
delfínia show • ponorka Sindibad • plavba loďou s preskleným 
dnom Sea Scope • šnorchlovanie s animátormi - hľadá sa Dory • 
pirátska loď

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 
9 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, 
mini olympiáda, stavanie hradov z piesku • tvorivé dielne • 
tobogany, (pod)vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia, 
mini disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub pre deti 
od 13 – 19 rokov • chill out zóna s Wi-Fi • streľba z luku • lodné 
výlety (za poplatok • podmorské dobrodružstvá • karaoke • 
večerné šou • diskotéka pre 16+ • rôzne športové hry a turnaje

bazény a detský bazén • vodné atrakcie pre deti • aquapark 
(50 tobogánov) • ihrisko kryté pred slnkom • stolička • postieľka

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plážového volejbalu

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • streľba z luku • 
stolný tenis • stolný futbal • boccia • shuffl  e board • šípky • 
šnorchlovanie v bazéne a v mori • gymnastika • aerobic • strečing 
• zumba • aquagym • vodné športy (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 14 rokov zdarma (Hotel Makadi Oasis) • 
aquapark s 50 toboganmi zdarma • možnosť ubytovania 
1+1, 2+1 v Superior dvojlôžkovej izbe • možnosť ubytovania 
2+2 v Superior rodinnej izbe

HURGHADA  |  EGYPT

JAZ MAKADINA
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ŠTANDARDNÁ IZBA

EGYPT  |  HURGHADA – MADINAT MAKADI

STEIGENBERGER AQUA MAGIC     275

POLOHA
6 km od letiska • za golfovým ihriskom hotela Steigenberger Al Dau 
Beach • nákupné možnosti pri hoteli • centrum Hurghady cca 7 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
niekoľko budov • reštaurácie (hlavná, detská, na pláži, 2 à la carte) 
• bary (snack, lobby, 2 pri bazénoch, strešný, plážový) • bazény 
• aquapark • obchody • wellness centrum • posilňovňa • stolný 
tenis • stolný futbal • šípky • biliard • 9-jamkové golfové ihrisko • 
bezplatný shuttle bus do centra • Wi-Fi v lobby zdarma • detské 
ihrisko • slnečníky, lehátka a osušky zdarma • stolný tenis • stolný 
futbal • šípky • biliard • golf • potápanie • vodné športy • šlapadlá 
a kanoe na pláži

UBYTOVANIE
705 izieb • kúpeľňa/WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar • trezor 
• individuálna klimatizácia • telefón • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
cenovo zvýhodnené izby (bez možnosti prístelky, francúzske 
okno) • superior izby (s možnosťou 1 prístelky, balkón alebo 
terasa) • deluxe izby (s možnosťou 1 prístelky, komfortnejšie 
zariadenie, balkón alebo terasa) • rodinné izby (s možnosťou 
2 prísteliek)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub • teenage klub • animačné programy • mini disco • 
aquapark so 6 toboganmi • „lenivá rieka“ • pirátska loď 
s toboganmi pre menšie deti • vodné atrakcie • detské ihrisko • 
detská postieľka na vyžiadanie • detský bazén

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • cez záhradu • 
slnečníky, lehátka a osušky zdarma • vodné športy za poplatok, 
niektoré nemotorové zdarma • mólo • šnorchlovanie • potápačské 
centrum • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • skoré raňajky • neskorá večera • polnočné 
občerstvenie • vybrané miestne alko a nealko nápoje v baroch a reštauráciách podľa otváracích hodín (v lobby bare 24 h) 
• úvodné kurzy potápania a windsurfi ngu • úvodná lekcia golfu • golf v čase od 07:30 h do 18:00 h • posilňovňa

568 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
3 578 hodnotiacich 4,5

DO 13 R.
ZDARMA

Vodné tobogány 
aj pre dospelých

Deti milujú palacinky 
na raňajky

Na svoje si prídu 
aj golfi sti

Krátky transfer
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SUPERIOR IZBA

MAKADI BAY – HURGHADA  |  EGYPT

IBEROTEL MAKADI BEACH      + 276

POLOHA
prémiový 5* hotel, ktorý je súčasťou hotelového komplexu 
Madinat Makadi • obklopený krásnymi exotickými záhradami • 
luxusný hotel je vhodný aj pre náročných klientov • cca 39 km 
od centra Hurghady • najbližšie nákupné možnosti sa nachádzajú 
priamo v komplexe • medzinárodné letisko v Hurghade je 
vzdialené cca 33 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia • 3 à la carte 
reštaurácie • bary • diskotéka • pub • obchody • room servis • 
internetové pripojenie (150 MB/izba/pobyt zdarma) • bazén • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • aquapark • shuttle bus do 
Hurghady (za poplatok) • procedúry v Spa centre • potápanie • 
fi tnes • tenisové kurty • v blízkosti hotela golfové ihrisko

UBYTOVANIE
313 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • telefón • trezor • minibar (nealko v cene) • set na čaj 
a kávu • izby s balkónom alebo terasou

TYPY IZIEB
dvojlôžkové izby superior s možnosťou 1 prístelky (28 m2, 
manželská posteľ alebo 2 samostatné lôžka, výhľad na záhradu 

alebo bazén, či more) • junior suity s možnosťou 1 prístelky 
(56 m2, manželská posteľ, výhľad na more) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • Kid´s Club pre deti vo veky 4-12 rokov • aquapark 
• animačné programy • špeciálne menu v reštaurácii • detská 
stolička • k dispozícii je aj detská postieľka a za poplatok 
opatrovateľská služba

PLÁŽ
priamo na krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora • k dispozícii ležadlá a slnečníky zdarma • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných vodných športov (za 
poplatok) • potápanie • šnorchlovanie • reštaurácia a bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 – 10:30 h), neskoré raňajky (10:30 – 12:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere 
(18:00 – 22:00 h) formou bufetových stolov • počas dňa rôzne snacky a občerstvenie • zmrzlina • káva • čaj • koláče • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje počas celého dňa (09:00 – 00:00 h)

898 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 386 hodnotiacich4,5

hotel
DeLuxe

Priamo na krásnej 
piesočnatej pláži 

s pozvoľným 
vstupom bez potreby 

obuvi

Koralový útes

2 golfové ihriská 
v blízkosti

Výborná plážová 
reštaurácia

Hostia oceňujú 
pripravenú plážovú 

tašku a čistotu areálu
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EGYPT  |  HURGHADA – MAKADI BAY

FORT ARABESQUE     +277

POLOHA
hotel je situovaný v oblasti Makadi Bay • pozostáva z 2 budov 
a viliek • priamo na piesočnatej pláži • cca 4 km od Makadi Bay 
Water World • cca 30 km od centra Hurghady • najbližšie nákupné 
možnosti sa nachádzajú priamo v komplexe • medzinárodné 
letisko v Hurghade je vzdialené cca 25 km 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 2 à la carte 
reštaurácie • bary • obchody • Wi-Fi v priestoroch lobby (za 
poplatok) • bazény • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži 
zdarma • SPA centrum • potápanie • čistiareň • fi tnes (za 
poplatok) • tenis (za poplatok) • biliard • plážový volejbal a futbal 
• petanque • jazda na koni a ťave • stolný tenis • obchodná pasáž 
• salón krásy 

UBYTOVANIE
444 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • telefón • trezor zdarma • minibar • set na čaj a kávu 
(za poplatok) • izby s balkónom alebo terasou

TYPY IZIEB
štandardné izby s možnosťou 2 prísteliek (28-32 m2, výhľad na 
more) • superior izby s možnosťou 2 prísteliek (32-36 m2, výhľad 

na more) • rodinné izby pre až 2+2 osoby (48 m2, 2 prepojené 
spálne, panoramatický výhľad na more) • vily s privátnym 
bazénom a samostatnou reštauráciou

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • mini klub • detské ihrisko • animačné programy • 
detská stolička • k dispozícii je aj detská postieľka 

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • 
k dispozícii ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • ponuka 
vodných športov (za poplatok) • potápanie • šnorchlovanie • 
plážová reštaurácia a bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), neskoré raňajky, obedy (13:00-14:30 h) a večere (19:00-22:00 h) formou 
bufetových stolov • počas dňa rôzne snacky a občerstvenie • sendviče • zmrzlina • káva • čaj • koláče • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje počas celého dňa (09:00 – 00:00 h)

618 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2197 hodnotiacich 4,0

Hotel ideálny 
pre rodiny

Výborná pláž 
na šnorchlovanie 

a kúpanie

Nie je potrebná 
obuv do vody

Výskyt korytnačiek

Hostia ocenili 
priestranné izby 
a dobrý výber 

vegetariánskej stravy 

Výhodné rodinné 
ceny

DO 13 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA

VILY S PRIVÁTNYM BAZÉNOM

262



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MADINAT MAKADI – HURGHADA  |  EGYPT

JAZ AQUAMARINE RESORT     278

POLOHA
luxusný rezort • cca 22 km od centra Hurghady • nákupné 
možnosť v blízkosti hotela • letisko v Hurghade cca 17 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie • Food Court na pláži (ľahké občerstvenie) • 4 bary 
• 4 aquaparky s 22 šmýkačkami (z toho 8 pre deti) • 18 bazénov 
(15 vyhrievaných počas zimnej sezóny) • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • bankomat • internet v celom areáli 
(150 MB zdarma, viac za poplatok) • shuttle bus do Hurghady 
(za poplatok) • obchodík so suvenírmi • 2 jacuzzi na pláži • SPA 
(za poplatok) • Fantasia disco
 
UBYTOVANIE
1001 priestranných izieb • individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC 
• sušič vlasov • telefón • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • minibar (za 
poplatok) • trezor (zdarma) • set na prípravu kávy a čaju • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné izby (30 m2, výhľad na bazén alebo záhradu) • 
superior izby s možnosťou 1 prístelky (38 m2, výhľad na bazén 
alebo záhradu) • superior rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek 

pre 3 dospelých a 1 dieťa (45 m2, manželská posteľ, výhľad na 
bazén alebo záhradu) • výhľad na more (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
4 detské bazény • Kid´s Club • 2 aquaparky priamo na pláži • 
detské ihrisko • animačné programy • opatrovanie (za poplatok) 

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • veľmi pozvoľný vstup do mora • 
hlbšia voda na plávanie v susednej lagúne (voľne prístupná) • 
ležadlá a slnečníky na pláži hotela Jaz Aquamarine zdarma • 
Food Court na pláži 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU       
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), neskoré raňajky, obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-22:00 h) v hlavnej 
reštaurácii formou bufetových stolov • počas dňa (12:00 – 17:00 h) snacky • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 – 24:00 h)

718 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
4713 hodnotiacich4,5

Hotel patrí medzi 
TOP hotely 
v Hurghade

Prekrásna záhrada 
ako stvorená na 

prechádzky

Gourment 
reštaurácie

20 bazénov

3 aquaparky 
v cene

DO 13 R.
ZDARMA

SUPERIOR IZBA
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EGYPT  |  HURGHADA – SAHL HASHEESH

CITADEL AZUR RESORT     279

POLOHA
centrum Hurghady 25 km • letisko 20 km • priamo na pláži • šírka 
areálu cca 2 km • nákupné možnosti 8 km (Senzo Mall Shopping 
Center)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • obchodíky so suvenírmi 
• Wi-Fi zdarma • 2 bary pri bazéne • 3 bary na pláži • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (v cene) • kaviareň • 
3 bazény • vonkajšie jacuzzi • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky • animačné programy • vodné pólo • plážový volejbal • 
futbal • vodná fajka (za poplatok) • stolný tenis • 2 tenisové kurty 
• biliard • herňa • kanoe • vodný bicykel • fi tnes • šípky • wellness 
centrum • turecké kúpele • sauna • masáže • kaderníctvo • kurzy 
tenisu • motorizované vodné športy • potápačské centrum

UBYTOVANIE
514 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • župan • individuálna 
klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou 
a nealko nápojmi) • rýchlovarná kanvica • trezor (zdarma) • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (57 m2, 
výhľad na more) • deluxe izby s možnosťou 2 prísteliek (72 m2, 
oddelená obývacia časť, výhľad na more)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská stolička • detská postieľka • 
detské ihrisko • animačné programy

PLÁŽ
1,6 km dlhá • piesočnatá s dvomi prírodnými lagúnami • koralové 
podlažie (odporúčame obuv do vody) • slnečníky, osušky 
a ležadlá zdarma • potápanie a vodné športy (za poplatok) • 
3 plážové bary

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ULTRA ALL INCLUSIVE  raňajky (07:00 - 11:00 h), obedy (12:30 - 15:30 h) a večere (18:30 - 22:00 h) formou 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • počas dňa ľahké občerstvenie • polnočný snack • káva • čaj • zmrzlina • vodná 
fajka • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch (10:00 - 02:00 h)

728 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 633 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

Obľúbený hotel 
našich klientov

Unikátna architektúra

V blízkosti 
novovybudované 

mestečko Sahl 
Hashees s jachtovým 

prístavom 
a promenádou

Koralový útes

DO 14 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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TripAdvisor
926 hodnotiacich4,5

HURGHADA – HURGHADA  |  EGYPT

ALL INCLUSIVE

ARABIA AZUR BEACH RESORT     + 280

POLOHA
priamo na pláži • medzi Sakkalou (cca 3 km) a Daharom • cca 
8 km od letiska v Hurghade • nákupné možnosti sa nachádzajú 
priamo v hoteli

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • Wi-Fi v lobby (za poplatok) 
• internetová kaviareň • 5 barov • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia (talianska) • olympijský bazén • detský bazén • 
slnečníky, ležadlá a osušky • tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • 4 squashové kurty • fi tnes • stolný tenis • plážový 
volejbal • boccia • šípky • biliard • animácie • diskotéka • kanoe • 
potápanie • šnorchlovanie • windsurfi ng • masáže • sauna • parný 
kúpeľ • jacuzzi • obchody • bowling • herňa

UBYTOVANIE
526 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) • individuálna 
klimatizácia • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (37 m2, 
výhľad na záhradu alebo bazén)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská stolička • detská postieľka • 
detské menu • animačné programy

PLÁŽ
priamo na pláži • piesočnatá s lagúnou a vlastným koralovým 
útesom (odporúčame obuv do vody) • slnečníky, ležadlá a osušky 
zdarma • potápanie a vodné športy (za poplatok) • reštaurácia 
a bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-11:00 h), neskoré raňajky (11:00-12:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-22:00 h) 
formou bufetových stolov • ľahké občerstvenie počas dňa, káva a zákusky • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
v baroch podľa zvyklostí hotela (10:00 - 02:00 h)

558 eur

CENA OD

na osobu

hotel

Hostia oceňujú 
mimoriadne dobrý 

pomer ceny a služieb

Korálový útes 
a marína v blízkosti

K hotelu patrí 
dialyzačné centrum

Jeden z najlepších 
hotelov vo svojej 

kategórii v Hurghade

DO 14 R.
ZDARMA

ŠTANDARDNÁ IZBA
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EGYPT  |  HURGHADA – SAHL HASHEESH

BARON PALACE RESORT       281

POLOHA
priamo pri pláži s koralovým vstupom (odporúčame obuv do 
vody) v zálive Sahl Hashees • vzdialenosť od Hurghady je 17 km • 
vzdialenosť od letiska je cca 20 km • privátny transfer

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná reštaurácia Red Sea • 
reštaurácie talianska, mexická, ázijská reštaurácia • 5 vonkajších 
bazénov • infi nity bazén • detský bazén • fi tnes • bodywork • 
plážový volejbal • 3 tenisové kurty • aqua fi tnes • Spa centrum • 
vírivka • parný kúpeľ • masáže • manikúra · pedikúra • kozmetika • 
herňa • mini disco • vodné a plážové športy

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • Wi-Fi zdarma • trezor 
(zdarma) • sedací kút • servis na prípravu kávy a čaju • mini bar 
(nealko a voda) • LCD TV SAT • DVD prehrávač • kúpeľňa so 
sprchou • WC • sušič vlasov 

TYPY IZIEB
superior room (45 m2, výhľad do záhrad alebo na more, možnosť 

1 prístelky) • family room (52 m2, oddelená obývacia miestnosť)
swim up suite (2-lôžková, minimálny vek 18 rokov, 52 m2, 
so sedacou časťou, vstup do bazéna) • panorama suite sea view 
(85 m2, oddelená obývacia miestnosť, výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detská stolička • animácie • mini klub (1-12 r.) • herňa 
• mini disko • teenage club (13-17 r.) so špeciálnymi animáciami

PLÁŽ
piesočnatá pláž • koralový vstup • slnečníky a ležadlá zdarma • 
vodné športy za poplatok • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ALL INCLUSIVE raňajky (06:30 – 10:30 h) • neskoré raňajky (10:30 – 12:00 h) • obedy (12:30 – 15:00 h) • večere (18:30 – 
22:00 h) • à la carte obed v reštaurácii pri bazéne (12:00 – 17:00 h) • zmrzlina 12:00 – 17:00 h • čerstvé ovocie • občerstvenie • káva 
• čaj • koláčiky (16:00 – 18:00 h) • polnočné občerstvenie (23:30 – 00:30 h) • 1x za týždeň gala večera so živou hudbou • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje a vybrané zahraničné alkoholické nápoje • za poplatok: à la carte reštaurácie (19:00 – 23:00 h), 
(väčšina 1x za pobyt zdarma, rezervácia nutná vopred) • fľaškové a vybrané importované alkoholické nápoje1 148 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2164 hodnotiacich 5,0

hotel

Privátny transfer

Koralový vstup 
do mora

Šnorchlovanie 
a potápanie

DO 12 R.
ZDARMA

SUPERIOR IZBA
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ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-11:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-22:00 h) formou bufetových stolov, káva 
a zákusky (10:00-12:00 h), neskoré raňajky (10:30-12:00 h), ľahké občerstvenie (poludňajšie a 15:00-17:00 h), miestne nealkoholické 
(00:00-24:00 h), miestne alkoholické nápoje (10:00 – 24:00 h), denné a večerné animácie • plážové ležadlá a osušky

HURGHADA – HURGHADA  |  EGYPT

282

POLOHA
luxusný rezort • južne od Hurghady v zálive Makadi Bay • cca 
20 km od nákupného centra Senzo Mall • medzinárodné letisko 
v Hurghade je vzdialené cca 32 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia • reštaurácia 
na pláži • à la carte reštaurácia (talianska) • 5 barov • 3 bazény 
(1 so slanou vodou) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
SPA (sauna, para, jacuzzi, masáže, relaxačný bazén) • Wi-Fi 
(v lobby zadarmo) • shuttle bus do Hurghady (za poplatok) • 
obchodná arkáda • diskotéka • fi tnes • tenis (osvetlenie zdarma) 
• stolný tenis • squash • šípky • biliard • boccia • plážový volejbal 
• potápanie a šnorchlovanie (za poplatok) • vodné športy (za 
poplatok)

UBYTOVANIE
491 izieb • klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • 
Wi-Fi (za poplatok) • SAT TV • minibar (za poplatok, voda denne 
zdarma) • trezor (zdarma) • set na prípravu kávy a čaju • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby pre max. 2 dospelých a 1 dieťa 
(24 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na bazén 

alebo záhradu bočný výhľad na more za doplatok) • rodinné 
izby pre max. 3 dospelých a 1 dieťa (30 m2, manželská posteľ 
a dvojlôžko, výhľad na bazén alebo záhradu) • rodinné suity pre 
max. 2 dospelých a 2 deti (48 m2, 1 spálňa s manželskou posteľou 
a obývacia izba s rozkladacou pohovkou, výhľad na bazén alebo 
záhradu, bočný výhľad na more za doplatok) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
mini klub (4-12 rokov) • detský bazén • animačné programy • 
opatrovanie detí • detské ihrisko • pozvoľný vstup do mora

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • reštaurácia a bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

598 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
611 hodnotiacich4,0

Pre klientov všetkých 
vekových kategórií

Veľmi atraktívna pláž 
a lagúna

Koralový útes

Komfotne zariadené 
izby

Hostia oceňujú veľký 
komplex bazénov 
v blízkosti pláže

DO 12 R.
ZDARMA

LABRANDA ROYAL MAKADI      

ŠTANDARDNÁ IZBA
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Pôvodne malá rybárska dedinka, je dnes populárna 
predovšetkým vďaka ideálnym podmienkam na potápanie 
a šnorchlovanie. Dlhé piesočnaté pláže, belasé lagúny, nádherné 
koralové útesy a kvalitné ubytovanie – to všetko nájdete 
v Marsa Alam. Je skutočným rajom a oázou pokoja pri 
Červenom mori. Leží 210 km južne od Hurghady, patrí 
k najkrajším oblastiam egyptského pobrežia a z roka na rok 
sa teší stále väčšiemu záujmu a obľube. Marsa Alam je silným 
magnet pre milovníkov podmorského sveta, ktorí tu môžu 
pozorovať bohatú faunu vrátane dugongov, delfínov, veľkých 
korytnačiek druhu Kareta obrovská a mnoho ďalších tvorov 
ktoré sú doma v tropických moriach. Letovisko však umožňuje 
aj návštevu historických pamiatok svetového významu na 
oboch brehoch Nílu, ako sú napríklad chrámy v Luxore 
a Karnaku, chrám kráľovnej Hatšepsut pri Dél el-Bahrí, Údolie 
kráľov alebo aj asuánsku priehradu s chrámom na ostrove 
Philae. Priamy let z Bratislavy do Marsa Alam trvá cca 4 hodiny. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV

Luxor a Karnak – celodenný výlet na západný aj východný 
breh Nílu, spojený s návštevou najväčších chrámov v Luxore 
a Karnaku, Údolia kráľov a kráľovien, zádušného chrámu 
kráľovny Hatšepsut a Memnonových kolosov. 
El Quseir – panoramatická prehliadka mestečka El Quseir 
s možnosťami nákupov v obchodíkoch so suvenírmi. 
Výlet na štvorkolkách a pláž Marsa Eggla – jazdy na 
štvorkolkách s presunom na kúpanie a šnorchlovanie na pláži 
Marsa Eggla Beach.
Safari – výlet do typickej beduínskej dedinky, tradičný 
beduínsky čaj, výlet na ťavách, jazda na štvorkolkách, 
vychutnanie exotického západu slnka a pozorovanie hviezdnej 
oblohy.
Výlet loďou Sea Scoupe Ex Port Ghalib – lodný výlet 
s príležitosťou pozorovania pestrofarebnej fauny korálového 
útesu cez panoramatické okná v podpalubí lode.  
Jednodňový Asuán – celodenný výlet k asuánskej priehrade 
s návštevou hrádze s pamätníkom sovietsko-egyptského 
priateľstva, chrámu na ostrove Philae a chrámu boha Hora 
v Edfu. 
Dvojdňový Asuán – dvojdňový výlet k asuánskej priehrade 
s návštevou hrádze s pamätníkom sovietsko-egyptského 
priateľstva, chrámu na ostrove Philae, chrámu boha Hora v Edfu 
a chrámu v Abu Simbel.  
Šnorchlovanie v Port Ghalib – výlet za šnorchlovaním 
v 2 atraktívnych lokalitách (Marsa Mubarak & Sharm El Shouna.
Šnorchlovanie v Hamata – výlet za šnorchlovaním okolo troch 
panenských ostrovov.
Šnorchlovanie v Satayah – výlet do oblasti Satayah 
s 2 zastávkami na šnorchlovanie a často aj s príležitosťou 
na plávanie s delfínmi.
Šnorchlovanie Blue Lagoon – výlet za šnorchlovaním na 
plážach Sharm Ellolyy Beach a v Blue Lagoon s krátkou jazdou 
rýchločlnom. 
Pláž Abu Dabbab – výlet na známu a veľmi obľúbenú pláž 
s pieskovým dnom a pozvoľným vstupom do mora. Príležitosť 
na šnorchlovanie popri korálovom útese, ktorý sa nachádza 
po stranách zátoky v ktorej sa pravidelne vyskytujú veľké 
korytnačky, vrátane vzácnej Karety obrovskej.   

RAJ NIELEN NA ZEMI, ALE HLAVNE POD HLADINOU! 
ŠIROKÝ VÝBER NOVOPOSTAVENÝCH KVALITNÝCH 
HOTELOV PONÚKA ODRAZOVÝ MOSTÍK PRE 
SPOZNÁVANIE NÁDHERNÉHO MORSKÉHO ŽIVOTA.

MARSA 
ALAM

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 27 30 35 37 38 30 27
VODA (°C) 24 26 28 28 29 26 24

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

EGYPT  |  MARSA ALAM
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SUPERIOR IZBA

THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA     283

POLOHA
priamo pri krásnej piesočnatej pláži s korálovým podložím • 
s veľmi peknou záhradou • cca 5 km od Port Ghalib • cca 65 km 
od mesta El Quseir • cca 6 km od letiska Marsa Alam

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie • 5 barov • 2 bazény • vonkajšia vírivka • wellness 
(sauna, para, jacuzzi, masáže atď.) • Wi-Fi v lobby a pri bazéne 
(zadarmo) • obchodná arkáda • plážový futbal • plážový volejbal 
• fi tnes • aerobik • šípky • biliard • boccia • vodné pólo • vodné 
športy (za poplatok) • potápanie  

UBYTOVANIE
471 izieb v 40 budovách • kúpeľňa s WC •  sušič vlasov • TV SAT • 
individuálna klimatizácia • minichladnička • trezor • balkón alebo 
terasa s posedením 

TYPY IZIEB 
superior dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (28 m2, výhľad 
na bazén alebo záhradu) • rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek 

(32 m2, obývacia časť s rozkladacou pohovkou a oddelená spálňa 
s manželskou posteľou, možnosť 2 prísteliek, výhľad do záhrady) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub (4-12 rokov) • detská časť bazénu • detské ihriská 
• detská postieľka (na vyžiadanie) • detská stolička v jedálni • 
detský bufet • animácie • detské disko

PLÁŽ
800 m dlhá hotelová pláž miestami s prímesou jemného 
štrku • mólo ku korálovým útesom – výborné šnorchlovanie • 
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky (zadarmo) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), neskoré raňajky (10:00-11:00 h), obedy (12:30-15:00 h), večere 
(18:30-21:30 h) formou bufetových stolov v reštaurácii Panorama, 3 à la carte reštaurácie: Dolce Vita (1x v rámci all 
inclusive), Marhaba (2x v rámci all inclusive), Cez Pascal (za poplatok), rôzne snacky (17:00-18:00 h), poobedňajšia káva 
alebo čaj, zákusky (pri plážovom bare), miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00-24:00 h), šport v rámci all 
inclusive: plážový volejbal, šípky, fi tnes, stolný tenis

658 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
4 743 hodnotiacich4,5

Hotel vhodný 
pre páry

Hostia milujú bar 
a obed s barbecue 

na pláži

Dva domáce útesy 
s korálovými 
záhradami

Prírodná rezervácia 
Marsa Mubarak 
vzdialená cca 

15 minút

Pokojná lagúna 
ideálna aj pre 

slabších plavcov

DO 14 R.
ZDARMA

MARSA ALAM  |  EGYPT
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EL MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB     

ALL INCLUSIVE NOVINKA

284

UBYTOVANIE
individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardná dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (26-30 m2, manželská 
posteľ, pohovka, výhľad na more) alebo beach front izby za poplatok • 
rodinná superior izba s možnosťou 2 prísteliek v časti oddelenej oblúkom 
(45 m2, manželská posteľ, 2 oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo do 
záhrady) • rodinná izba deluxe s 2 oddelenými spálňami, v 1 zo spálni sú 
2 oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo do záhrady

STRAVOVANIE
all inclusive

POLOHA
priamo na najkrajšej pláži v Marsa Alam - Abu Dabbab • vzdialenosť 
od mestečka Marsa Alam cca 25 km • nákupné možnosti, bary 
a kaviareň priamo v areáli • letisko Marsa Alam cca 35 km • marína 
Port Ghalib cca 30 km

DĹŽKA TRANSFERU
cca 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA
4 budovy • hlavná budova - 3 poschodia • celkom 358 izieb 
• recepcia • lobby • 2 reštaurácie • 3 bary • nákupná galéria • 
kaderníctvo • bankomat • spoločenský kútik • Wi-Fi zdarma 
(v lobby) • amfi teáter • mini market • lekáreň • hlavná 
reštaurácia El Walima (bufetové stoly) s detským a baby menu • 
terasa • La Luna (à la carte talianska, nefajčiarska) • bar na pláži 
• lobby bar • bar pri bazéne • práčovňa (za poplatok) • bazén so 
sladkou vodou • aquapark

PLÁŽ
piesočnatá pláž • zátoka • pozvoľný vstup do vody • na oboch 
stranách zátoky nádherný korálový útes • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma • plážový bar

EGYPT  |  MARSA ALAM

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
2897 hodnotiacich 4,5

DO 14 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h), večere 
(18:30-21:30 h) formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii El Walima • neskoré 
raňajky (10:00-12:30 h), ľahký obed (12:30 h až do súmraku) v plážovej reštaurácii 
El Dawar • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje nasledovne: lobby bar 
v sklenených pohároch (10:00-23:00 h) • bar pri bazéne v plastových pohároch 
(10:00-17:00 h) • bar na pláži v plastových pohároch (10:00-17:00 h) • zmrzlina 
v bare pri bazéne (15:00-17:00 h) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (08:00-
17:00 h) • fi tnes • tenis počas dňa • športové centrum počas dňa (stolný tenis, 
volejbal, boccia, vodné pólo, šípky, vodná gymnastika) • mini club (4-12 rokov) od 
09:00-17:00 h, nočná show v amfi teátri od 21:30 h568 eur

CENA OD

na osobu
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SUPERIOR RODINNÁ IZBA

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia El Walima (bufetové stoly) s detským a baby 
menu • terasa • La Luna (à la carte talianska, nefajčiarska) • bar na 
pláži • lobby bar • bar pri bazéne

BAZÉNY
veľký členitý bazén s detskou časťou • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch (zdarma) • plážové osušky (zdarma)

ŠPORT & ZÁBAVA
fi tnes • tenis • stolný tenis • plážový volejbal • boccia • 
šípky • biliard • vodné pólo • vodná gymnastika • potápanie 
a šnorchlovanie (za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • 
nočný disco klub (za poplatok)

WELLNESS & SPA
sauna • para • jacuzzi • masáže a procedúry SPA (za poplatok) • 
beauty salón (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
šnorchlovanie s animátorom - hľadanie morských korytnačiek • 
Safari s večerou • plavba loďou Sea Scoupe Ex Port Ghalib

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Obdobie: júl – august

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 
9 – 12 rokov • tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, mini 
olympiáda, stavanie hradov • tvorivé dielne • tobogany, (pod)
vodné šibalstvá, púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí, mini 
disco, obedy/večere s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 
19 rokov • podmorské dobrodružstvá • lodné výlety (za poplatok)

komplex bazénov • detský bazén • baby pool so sladkou 
a plytkou vodou • aquapark • ihrisko • stolička  • detské a baby 
menu v hlavnej reštaurácii • na požiadanie ohrievač fl iaš 
a postieľka • pozvoľný vstup do mora 

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
šnorchlovanie – výlet za korytnačkami • kurzy plážového volejbalu

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis • fi tnes • 
tenis • aerobic • strečing • zumba • aquagym • boccia • biliard • 
potápanie a šnorchlovanie • vodné športy (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 14 rokov zdarma • oddelené spálne v rodinných Deluxe 
izbách • možnosť ubytovania 2+2 v rodinnej izbe Superior aj 
Deluxe • aquapark zdarma • jemný piesok - nie je potrebná obuv 
do vody • krátky transfer 

MARSA ALAM  |  EGYPT

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

NOVINKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SUPERIOR IZBA

EGYPT  |  MARSA ALAM – ABU DABUR BAY

CONCORDE MOREEN BEACH RESORT AND SPA     285

POLOHA
hotel situovaný v srdci Abu Dabur Bay • obkolesený krásnymi 
záhradami a pôsobivým výhľadom na Červené more • ideálne 
miesto pre potápanie a šnorchlovanie • nákupné možnosti sa 
nachádzajú priamo v hoteli (8 obchodov) • medzinárodné letisko 
v Marsa Alam je vzdialené cca 24 km • pláž Abu Dabbab cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • niekoľko barov • zmenáreň • 4 bazény, z toho 
1 detský a jeden pre bábätká (2 v zime vyhrievané) • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • za poplatok: procedúry v Spa 
centre • sauna • parná miestnosť • jacuzzi • masáže • kaderníctvo 
• fi tnes • biliard • stolný tenis • futbal • plážový volejbal

UBYTOVANIE
203 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
individuálna klimatizácia • telefón • trezor (zdarma) • minibar (za 
poplatok) • servis na prípravu kávy a čaju • izby s balkónom alebo 
terasou • možnosť výberu vankúša

TYPY IZIEB
superior izby s možnosťou 1 prístelky (42 m2, výhľad do záhrady, 
za doplatok bočný alebo priamy výhľad na more) • rodinné izby 
s možnosťou 2 prísteliek (52 m2, výhľad na more)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • bazén pre bábätká • Kid´s Club pre deti vo veku 
3-12 rokov • detské ihrisko • animačné programy • k dispozícii je 
za poplatok aj opatrovateľská služba

PLÁŽ
priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži • vstup cez 
koralové podložie (odporúčame obuv do vody) • mólo s priamym 
vstupom • k dispozícii ležadlá a slnečníky zdarma • široká 
ponuka motorizovaných a nemotorizovaných vodných športov 
(za poplatok) • potápanie • šnorchlovanie • hotel je obľúbeným 
cieľom aj pre delfíny, ktoré je tu možné často pozorovať, ako aj 
rodinku murén, ktoré bývajú pri hotelovom koralovom útese • 
bar a reštaurácia pri pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

ULTRA ALL INCLUSIVE  raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30 - 14:00 h) a večere (19:00 - 20:00 h) formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • počas dňa rôzne snacky a občerstvenie • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje počas celého dňa 
(24 h podľa prevádzky barov)

538 eur

CENA OD

na osobu

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2 652 hodnotiacich 4,5

Menší komorný hotel

Korálový útes priamo 
pred hotelom

Príležitosť vidieť 
delfíny

Hostia oceňujú 
výnimočne dobrú 

kuchyňu z čerstvých 
surovín

DO 12 R.
ZDARMA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MARSA ALAM  |  EGYPT

TripAdvisor
1 343 hodnotiacich4,0

287286

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži • cca 5 km 
od prístavu Port Ghalib • cca 5 km od 
letiska Marsa Alam • vhodný aj pre 
rodiny s deťmi

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby 
• hlavná reštaurácia • obchody so 
suvenírmi • Wi -Fi v priestoroch 
lobby baru zdarma • hlavný bazén 
a Aqua Park bazén • gejzíry • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne a na 
pláži zdarma • bar na pláži • bary pri 
bazéne • Wellness (jacuzzi, sauna, 
para, masáže) • večerné a denné 
animácie • fi tnes • aerobik • stolný 
tenis • biliard (za poplatok) • šípky 
• boccia • plážový volejbal • vodné 
pólo • vodné športy (za poplatok) 
• potápanie a šnorchlovanie (za 
poplatok)

UBYTOVANIE
324 izieb • kúpeľňa s WC • sušič vlasov 
• TV SAT • individuálna klimatizácia • 
minibar • trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (25 m2, 

manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, pohovka, výhľad na bazén alebo 
záhradu), rodinné izby s možnosťou 
2 prísteliek (32-34 m2, manželská 
posteľ a čiastočne oddelené 1 či 2 
samostatné lôžka, pohovka, výhľad 
na bazén alebo záhradu)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • vstup do 
mora cez mólo – výborné podmienky 
pre šnorchlovanie • slnečníky, lehátka 
a osušky na pláži zdarma • plážový bar

PRE DETI
detský klub (4-12 rokov) • 2 detské 
bazény • detské ihrisko • detská 
postieľka (na vyžiadanie) • detská 
stolička v jedálni • animácie • 
aquapark

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
pri piesočnatej pláži v nádhernej 
zátoke Jabal Al Rosas s veľmi bohatým 
podmorským životom (korytnačky, 
korálové záhrady) 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hlavná reštaurácia • 
reštaurácia Fish Market (rybacie 
špeciality) • Al Arz Lebanese 
(orientálna kuchyňa) • 4 bary • terasa 
na opaľovanie • detský bazén • 
komplex bazénov • 1 vyhrievaný bazén 
(v zimných mesiacoch) • obchod 
so suvenírmi • diskotéka • wellness 
centrum • posilňovňa • plážový futbal 
• plážový volejbal • šnorchlovanie • 
animačný program • potápanie (za 
poplatok)

UBYTOVANIE
192 izieb • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • TV SAT • WIFI (za poplatok) 
• individuálna klimatizácia • trezor • 
balkón alebo terasa s posedením

TYPY IZIEB
izby classic promo za zvýhodnenú 
cenu s možnosťou 2 prísteliek (výhľad 
do záhrady, za doplatok výhľad na 

bazén), izby classic s možnosťou 
2 prísteliek, superior izby s možnosťou 
2 prísteliek (výhľad do záhrady, za 
doplatok výhľad na bazén), rodinné 
izby s možnosťou 3 prísteliek (110 m2, 
obývacia časť, 2 oddelené spálne)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
cca 250 m od piesočnatej pláže (cez 
pobrežnú komunikáciu) • pozvoľný 
vstup do mora (nie je potrebná obuv) 
• po bokoch zátoky korálové útesy – 
výborné šnorchlovanie • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma 
• plážový bar s nápojmi a malým 
občerstvením počas dňa 

PRE DETI
detský bazén • detský klub (3-12 
rokov) • detská stolička v jedálni

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     +
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii, 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 – 24:00 h), počas dňa rôzne snacky 
a občerstvenie, káva, čaj, vybrané športové 
aktivity, aquapark

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov • 
občerstvenie počas dňa (10:30-12:00 h, 15:00-
17:00 h), lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10:00-23:00 h) • ležadlá a slnečníky na 
pláži • vybrané športové aktivity • posilňovňa • 
vodná gymnastika528 eur

CENA OD

na osobu
468 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVENOVINKA NOVINKA

TripAdvisor
1 326 hodnotiacich 4,0

DO 16 R.
ZDARMA

DO 15 R.
ZDARMA

THREE CORNERS SEA 
BEACH RESORT    

AURORA BAY    

RODINNÁ IZBA

SUPERIOR IZBA
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SUPERIOR IZBA

EGYPT  |  MARSA ALAM

STEIGENBERGER CORAYA BEACH     288

POLOHA
hotelový rezort situovaný v areáli Madinat Coraya • vhodný aj pre 
milovníkov potápania a šnorchlovania • nákupné možnosti priamo 
v areáli • medzinárodné letisko v Marsa Alam vzdialené cca 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby barom • internetové pripojenie • 
hlavná reštaurácia • à  la carte reštaurácia • 4 bary • kaviareň • 
3 bazény (1 s ponoreným barom, 1 vyhrievaný) • v rámci areálu 
je k dispozícii aquapark a obchodné centrum (108 obchodov) • 
food court na pláži • palacinkáreň a zmrzlina • procedúry v Spa 
centre (za poplatok) • sauna • jacuzzi • masáže • plážový volejbal 
• squash • fi tnes • 2 chill out plochy na pláži • wellbeing časť 
napríklad na jógu • tenisové kurty (za poplatok) • basketbal • 
futbal • bežecký chodník

UBYTOVANIE
364 izieb• kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • Wi-Fi zadarmo • telefón• trezor • minibar (nealko 
zdarma) • set na kávu a na čaj • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
komfortne zariadené superior dvojlôžkové izby (30 m2, výhľad na 
bazén) • deluxe izby s možnosťou 1 prístelky (34 m2, výhľad na 
záhradu) • izby s výhľadom na more (za doplatok) • junior suita 
(za príplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia • za doplatok all inclusive

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • s pozvoľným vstupom do mora 
• k dispozícii ležadlá a slnečníky zdarma • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných vodných športov (za 
poplatok) • potápanie • šnorchlovanie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ALL INCLUSIVE raňajky (06:00-10:30 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-21:30 h) v hlavnej reštaurácii formou 
bufetových stolov, počas dňa rôzne snacky a občerstvenie, food court na pláži (hot dog, pizza, palacinky wafl e) • večere 
v ala carte reštauráciách za poplatok 12-18 EUR/os. • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 00:00 h) • 
shisha bar (okrem shisha v časti Souk) • set na čaj a kávu• denne fľaša vody • minibar (nealkoholické nápoje) • fľaša vína 
(1x), orientálne zákusky (1x), práčovňa, značkové prípravky do kúpeľne

628 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
3 724 hodnotiacich 4,5

hotel
PRE DOSPELÝCH

Pre všetkých, ktorí 
preferujú aktívnu 

dovolenku

Veľmi ochotný 
personál

Večerné prechádzky 
alebo zábava
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SUPERIOR IZBA

MARSA ALAM  |  EGYPT

JAZ LAMAYA RESORT     289

POLOHA
5 km od letiska Marsa Alam • 8 km od Port Ghalibu • priamo 
na pláži • súčasťou komplexu Madinat Coraya

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • bankomat • internetový kútik • 
obchodíky • hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie • bary 
pri bazéne aj na pláži • orientálna kaviareň • 4 bazény • fi tnes • 
animácie • tenis (osvetlenie za poplatok) • potápačské centrum • 
sauna • masáže • jacuzzi • kaderníctvo • plážový volejbal • futbal 
• stolný tenis • biliard • boccia • tenis (1 h/denne zdarma, rakety, 
loptičky a osvetlenie za poplatok) • plážový volejbal • stolný 
tenis • boccia • fi tnes (za poplatok) • potápačské centrum (za 
poplatok) • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE
389 izieb • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
individuálna klimatizácia • minibar (fľaša vody denne) • kávový set 
• trezor • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB 
superior dvojlôžkové izby • rodinné izby 2+2 (s prístelkami pre 
deti) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bezplatný vstup do aquapark Madinat Coraya • detský klub • 
detské ihrisko • detská stolička • detská postieľka 

PLÁŽ
priamo pri pláži s koralovým podložím (odporúčame obuv 
do vody) • vstup do mora možný z piesočnatej pláže pri hoteli 
Solaya aj z móla • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • snack bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:00-21:00 h) podávané formou bufetových 
stolov • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela v baroch do 24:00 h káva, čaj 
v hotelom určenom čase • ľahké občerstvenie počas dňa

608 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2 685 hodnotiacich4,5

Hotel ideálny 
pre rodiny

Najkvalitnejší 
rodinný hotel v rámci 

Madinat Coraya 
komplexu

Krásna pláž 
s pozvoľným 

vstupom do mora

Aquapark, obchody 
a reštaurácie v rámci 

Maditan Coraya

Krátky transfer

DO 14 R.
ZDARMA
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Omán

Katar

Irán
Irán

Dubaj

Abu Dhabi

Ajman

Ras al Khaimah
Umm Al Quwain

Fujairah

Saudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

Dovolenka v Spojených arabských emirátoch je určite nezabudnuteľná. 
Devízou okrem výhodnej vzdialenosti a dĺžky letu sú exotická atmosféra, 
exkluzívna úroveň služieb a celoročná teplá klíma a teplé more. O zábavu 
sa starajú aquaparky, množstvo atrakcií, ťavie preteky, zaujímavé výlety, 
vynikajúce golfové ihriská, luxusné wellness a spa centrá a samozrejme 
veľké množstvo nákupných centier. Po necelých 6 hodinách letu sa môžete 
poprechádzať po bielych pieskových plážach, kúpať sa vo vodách Arabského 
zálivu, nechať sa rozmaznávať službami exkluzívnych hotelov, zažívať púštne 
dobrodružstvá či brázdiť orientálne bazáre a nákupné centrá.

RAS AL KHAIMAH
Najsevernejší a v posledných rokoch dynamicky sa rozvíjajúci emirát, ktorý 
je nazývaný aj „zelenou krajinou“, nakoľko sa pýši širokými zelenými rovinami 
i masívnym pohorím Hajar, ktoré tvorí hranicu so Sultanátom Omán na severe, 
a je plné horských oáz a prameňov. Samotný názov by sa dal preložiť ako 
„vrchol stanu“, nakoľko sa nachádza na cípe celej federácie. Emirát je známym 
archeologickým náleziskom. Ras Al Khaimah je miestom, kde si prídu na 
svoje milovníci športov, prírody i kultúry, ponúka atrakcie pre všetky vekové 
kategórie. Bonusom je 64 km nádherných pieskových pláží a kryštálovo čisté 
more. Známe sú i mnohé golfové ihriská, z toho sú 2 profesionálne 18-jamkové 
(Al Hamra Golf Club, Tower Links Golf Club), nádherné arabské plnokrvníky 
môžu návštevníci vidieť v Ras Al Khaimah Country Club. K zážitkovým 
aktivitám patrí známe púštne safari, vodný park Iceland, sokoliarska šou, 
jazda na ťavách. Transfer z letiska v Dubaji trvá cca 1 hod.

DUBAJ
Najznámejší a najnavštevovanejší emirát, kozmopolitné mesto, je najväčším 
turistickým obchodným centrom a nákupným rajom emirátov. K najväčším 
turistickým atrakciám patrí svetoznámy hotel Burj Al Arab v tvare plachty, 
dominanta mesta – najvyššia budova sveta Burj Khalifa s výškou približne 824 
metrov, umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným komplexom, súkromnými 
vilami a luxusnými hotelmi. Dubaj nie je iba obchodným centrom, nachádza 
sa tu aj množstvo historických pamiatok – Dubajské múzeum, archeologické 
vykopávky, stará štvrť Bastakia s galériami a obchodíkmi. Milovníci športov sa 
majú možnosť venovať rôznym vodným športom, zahrať si golf v niektorom 
z golfových klubov a dokonca zažiť aj zimu uprostred exotiky – zalyžovať si 
v krytej hale Ski Dubai alebo sa ochladiť v novootvorenej kaviarni z ľadu, kde 
je vo vnútri až 6 stupňov pod nulou a všetko vrátane obrazov, záclon a sôch 
je z ľadu. Atrakciou nielen pre deti ale aj pre dospelých je vodný park Wild 
Wadi a Aquaventure, najmodernejšie ochranné tréningové centrum pre delfíny 
Dolphine Bay, výlety do púšte, zábavný park Wonderland, ZOO alebo návšteva 
nákupných centier. Dubaj, to je aj pestrý nočný život, zábava, diskotéky, 
kluby, nespočetné množstvo reštaurácií s miestnou ale aj s medzinárodnou 
kuchyňou. Toto všetko môžete vychutnávať na tomto kúsku zeme, v meste, 
ktoré bolo pred pár rokmi iba dedinkou v púšti a dnes splní takmer všetky 
vaše sny.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV 
Dubai city tour – poldenný výlet s prehliadkou mesta a jeho najzaujímavejších 
pozoruhodností – dubajská mešita Jumeirah, stará štvrť Bastakia s veternými 
vežami a s múzeom, trhy so zlatom a s korením, plavba na tradičnej loďke po 
Creeku, zastávka pri Burj Al Arab.
Nezabudnuteľný Dubaj – celodenný výlet, počas ktorého spoznáte novú 
i starú tvár Dubaja, spojený s výstupom na najvyššiu vežu sveta Burj Khalifa.
Abu Dhabi city tour – celodenný výlet do hlavného mesta Emirátov, prehliadka 
mesta, prímorskej promenády Corniche a samozrejme najväčšej a najkrajšej 
mešity na strednom východe.
Desert safari – fascinujúca púšť, západ slnka za pieskové duny, adrenalínová 
jazda s profesionálnymi vodičmi, jazda na ťavách alebo štvorkolkách, návšteva 
beduínskeho kempu s brušnými tanečnicami, vodnými fajkami a výbornou 
večerou, to všetko ponúka tento obľúbený výlet.
Falcon hospital tour – návšteva prvého zariadenia podobného druhu na 
strednom východe, ktoré vzniklo ako zariadenie na záchranu sokolov, ich 
výchovu, ošetrovanie, kŕmenie.
Dhow cruise dinner – romantická večerná plavba po dubajskom creeku na 
tradičnej drevenej lodi Dhow s bohatou večerou a nádhernými výhľadmi.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY TVORÍ 7 EMIRÁTOV – ABU DHABI, 
DUBAJ, SHARJAH, RAS AL KHAIMAH, FUJAIRAH, AJMAN, 
UMM AL QUWAIN. EMIRÁTY SÚ KRAJINOU KONTRASTOV – 
ORIENTÁLNEJ NÁDHERY A FUTURISTICKEJ ARCHITEKTÚRY, 
STARÝCH BAZÁROV A ELEGANTNÝCH NÁKUPNÝCH CENTIER, 
STARÝCH RYBÁRSKYCH ČLNOV A NABLÝSKANÝCH LIMUZÍN, 
JEDNODUCHÉHO ŽIVOTA BEDUÍNOV A LUXUSU HOTELOVÝCH 
KOMPLEXOV.

SAE
ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

SAE

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 24 25 27 30 35 38 38 38 35 32 31 26
VODA (°C) 23 22 23 24 29 31 32 32 32 27 28 25
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1 198 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
2 848 hodnotiacich4,5

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

RAS AL KHAIMAH  |  SAE

ULTRA ALL INCLUSIVE

RIXOS BAB AL BAHR     290

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

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 14 reštaurácií a barov s miestnou 
i medzinárodnou kuchyňou • nákupná arkáda • oddelené wellnes 
centrum pre ženy a mužov • hammám • nočný klub Inferno 
• niekoľko vonkajších bazénov • bazén len pre dospelých • 
slnečníky, ležadlá  a osušky pri bazéne zdarma • shuttle bus do 
Al Hamra Mall zdarma • Wi-Fi zdarma • v cene: fi tnes centrum • 
tenisové kurty • minifutbalové ihrisko • stolný tenis • stolný futbal 
• vodné pólo • joga • zumba • športové programy počas dňa • 
sauna • za poplatok: požičovňa tenisových rakiet a loptičiek • 
prenájom tenisového kurtu po západe slnka • vybrané procedúry 
a hammám v Spa centre • salón krásy • vodné športy na pláži • 
súkromné cabanas pri bazéne • špeciálne večerné predstavenia 

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, bazén 
alebo na Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • LCD TV 
• minibar (denne dopĺňaný v rámci ultra all inclusive) • trezor 
zdarma • Wi-Fi zdarma • izbový servis za poplatok 

TYPY IZIEB
izby deluxe (35 m2, bez balkóna) • izby premium (niektoré 
s balkónom) • rodinné izby (70 m2, 2 samostatné miestnosti, 
niektoré izby majú balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

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

PLÁŽ
345 m dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • cabanas za poplatok pre 
páry alebo rodiny • 2 plážové bary • vodné športy za poplatok 
len pre hostí hotela • plážový volejbal alebo futbal

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

Hotel vhodný 
pre rodiny 

Priamo na 
piesočnatej pláži

Hotel so zaujímavou 
architektúrou v tvare 

pyramíd 

Priestranné rodinné 
izby pre viacčlenné 

rodiny

24 hod. ultra all 
inclusive 

Wi-Fi v celom areáli 
zdarma

DO 14 R.
ZDARMA

IZBA DELUXE
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DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND     291

PLÁŽ
450 m dlhá piesočnatá pláž priamo pred hotelom • na umelo vybudovanom 
ostrove Marjan • pozvoľný vstup do mora • s výhľadom na Ras Al Khaimah • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné športy na pláži 
za poplatok

UBYTOVANIE
275 elegantne zariadených priestranných izieb s nádherným výhľadom na 
bazén alebo na more v hlavnej budove • 150 izieb typu Deluxe vo vilách 
• Wi-Fi je vo všetkých izbách za poplatok • individuálne regulovateľná 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV (42 programov) • rádio • 
telefón • minibar za poplatok • zariadenie na prípravu kávy a čaju • žehlička 
a žehliaca doska • trezor • pohodlné sedenie na balkóne alebo na terase

TYPY IZIEB
izby guest s rozlohou 32 m2 s výhľadom na bazén alebo na more, 
s možnosťou ubytovania rodiny s jedným dieťaťom na lôžku rodičov • 
izby deluxe s rozlohou 45 m2 s výhľadom na more alebo na bazén, situované 
vo vilových budovách, s možnosťou ubytovania rodiny s dvomi deťmi • 
rodinné izby (2 izby Deluxe spojené chodbičkou) s 2 oddelenými spálňami 
spojenými chodbičkou a 4 pevnými lôžkami, max. obsadenosť 4 + 2 deti 

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

POLOHA
komplex známej hotelovej siete Hilton • otvorený v roku 2014 • 
na umelo vybudovanom ostrove Al Marjan, v oblasti Al Hamra • 
neďaleko sa nachádza nákupné centrum Al Hamra Mall • 15 min jazdy 
centrum strediska Ras Al Khaimah • cca 15 min od hotela vodný park 
Iceland

DĹŽKA TRANSFERU
cca 50 minút (priamy transfer)

VYBAVENIE ZARIADENIA
hotel so zaujímavou architektúrou v štýle čokoládových koláčikov 
cookies • napriek rozľahlosti pôsobí veľmi komorne • komfort typický 
pre túto hotelovú sieť • pekná vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• nákupná arkáda • klientské centrum • práčovňa a čistiareň • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • shuttle bus do Al Hamra Mall 
denne zdarma • shuttle bus do Dubaja (Dubaj Mall) 3x do týždňa 
za poplatok cca 125 AED

SAE  |  RAS AL KHAIMAH

TripAdvisor
3 645 hodnotiacich 4,5

DO 14 R.
ZDARMA

698 eur

CENA OD

na osobu
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REŠTAURÁCIE
all day dining reštaurácia Al Marjan (bufetové stoly), francúzska 
reštaurácia, roof top bar, pool bar, lobby lounge, talianska reštaurácia, 
The Anchor – bar a grill, XclusiV night club

BAZÉNY
5 bazénov s regulovanou teplotou • 2 detské bazény • animačné 
programy pre deti i dospelých v bazénoch • osušky, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum (otvorené 24 h) • plážový volejbal • športové 
programy počas dňa • animačné programy počas dňa i večer

WELLNESS & SPA
jedno z najlepších Spa Eforea v celých emirátoch • 7 liečebných 
a oddychových miestností • sauna • parné sauny • whirpool • masáže

TIPY NA VÝLETY
nezabudnuteľný Dubaj s výstupom na Burj Khalifa • návšteva 
vodných parkov • plávanie s delfínmi a s tuleňmi • púštne safari • 
tematické parky IMG a Dubai Parks • Ferrari World v Abu Dhabi • 
nemocnica a tréningové centrum pre sokoly • jazda na koňoch • 
lyžiarska hala Ski Dubai • malý tučniaci v Ski Dubai

RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Termín: 24.03. – 30.05.

mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • mini disco • tematické 
dni - pirátsky poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, 
obľúbený rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne: maľovanie 
tričiek, origami, facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 
kamienkov, obrázky z farebného piesku • púšťanie balónov 
šťastia alebo lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové 
dobrodružstvá • rôzne športové hry a turnaje • tínejdž klub pre 
deti od 13 – 18 rokov 

Poznámka: mimo termínu 24.03. – 30.05. je v hoteli k dispozícii 
detský kútik s časťou pre menšie deti 3 - 12 rokov a herňou 
s počítačovými hrami a playstation pre juniorov 12 - 18 rokov.

aquapark • detské menu • vybavenie pre dojčatá • 
opatrovateľská služba za poplatok • detské stoličky 
v reštauráciách • detské ohrádky • detské postieľky • vodné ihrisko
- pirátska loď so šmýkačkami • detský bazén krytý proti slnku

VÝHODY PRE RODINY
2 deti do 14 rokov zdarma pri odlete z BA • 2 deti do 12 rokov 
zdarma pri odlete z VIE • možnosť ubytovania 1+1, 2+1, 2+2, 
2+3, 3+2, 4+2 • aquapark v cene • priamy let z Bratislavy alebo 
z Viedne s dĺžkou letu 5,5 hodiny • priamy transfer z letiska na 
hotel a späť

RAS AL KHAIMAH  |  SAE

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

IZBA DELUXE
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SAE  |  RAS AL KHAIMAH

  HILTON RESORT & SPA RAS AL KHAIMAH     292

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

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

UBYTOVANIE
komfortne a elegantne zariadené izby v arabskom štýle • kúpeľňa 
• sušič vlasov • LCD TV • rádiobudík • telefón • Wi-Fi zdarma • 
minibar za poplatok • rýchlovarná kanvica • žehlička
• balkón alebo terasa • trezor zdarma • veľká fľaša vody denne 
dopĺňaná na izbách

TYPY IZIEB
izby guest s výhľadom do záhrady (48 m2, s balkónom) • izby 
deluxe s výhľadom na more (50 m2, s balkónom) s možnosťou 
ubytovať 4-členné rodiny

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %798 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
5 392 hodnotiacich 4,5

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry 

Priamo na 
piesočnatej pláži

Bazén s morskou 
vodou

Fľaša vody denne 
dopĺňaná na izbu

Bohatý výber 
bufetových stolov

Wi-Fi zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

IZBA DELUXE
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293

AL HAMRA  |  SAE

HILTON AL HAMRA GOLF & BEACH RESORT     

POLOHA
rozľahlý hotelový komplex • situovaný na nádhernej 500 m dlhej 
súkromnej pláži • z jednej strany poskytuje výhľad na Arabský záliv, 
zo strany druhej na masívne pohorie Hajar • neďaleko nákupné 
centrum Al Hamra Mall • v tesnej blízkosti 18 jamkové golfové 
ihrisko • cca 10 min jazdy autom centrum strediska • letisko 
v Dubaji cca 60 minút jazdy

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
rozľahlý hotelový komplex hotelovej siete Hilton • obkolesený 
krásnou tropickou záhradou • vstupná lobby s recepciou • 
6 reštaurácií a barov • lobby lounge • nočný klub Malibu • wellness 
centrum • salón krásy • obchod so suvenírmi • business centrum • 
2 bazény • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • vonkajšia jacuzzi 
• Wi-Fi v lobby zdarma • v cene: fi tnes centrum • tenisové kurty 
• minigolf • futbal • volejbal • za poplatok: požičovňa športových 
potrieb • shuttle bus do Dubaja za poplatok • procedúry v SPA 

UBYTOVANIE
183 elegantne zariadených víl v typickom arabskom štýle • 
situované v záhrade alebo neďaleko pláže • kúpeľňa • LCD TV • 
trezor • minibar • Wi-Fi za poplatok • balkón alebo terasa 

TYPY IZIEB
izby villa guest garden view (29 m2) situované v záhrade • izby 
superior a superior sea view (44 m2) s výhľadom do záhrady alebo 
na more • izby deluxe sea front (48 m2) s priamym východom na 
pláž • všetky typy izieb majú možnosť ubytovať 
2 dospelých + 2 deti

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive (raňajky, obedy a večere v hlavnej 
reštaurácií, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje od 12:00 
do 24:00 hod., kredit 19 USD na jedlo v à la carte reštauráciách 
La Chalet a Al Jazeera)

PRE DETI
bazén • detský klub (4-12 rokov) • stoličky a menu • postieľky • 
ihrisko • opatrovateľská služba (za poplatok)

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • vodné športy • beach bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

678 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
1 835 hodnotiacich4,0

Pre rodiny s deťmi 
i pre páry

Nádherná pláž 
s prírodným pieskom

Všetky izby 2+2

Niektoré izby 
s priamym 

východom na pláž

Vynikajúce wellness

Známe golfové 
ihrisko v tesnej 

blízkosti

DO 12 R.
ZDARMA

IZBA SUPERIOR

NOVINKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SAE  |  UMM AL QUWAIN

UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL    294

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

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

UBYTOVANIE
66 účelne zariadených klimatizovaných izieb v malých vilkách 
• s výhľadom do záhrady alebo na more • sedenie na balkóne • 
Wi-Fi zdarma

TYPY IZIEB
izby executive s rozlohou 36 m2 s balkónom • individuálne 
regulovaná klimatizácia • spálňa s dvoma lôžkami a obývacia 
miestnosť s gaučom pre 1 osobu • kúpeľňa • lcd tv • telefón 
• minibar za poplatok • izby ambassador s rozlohou 56 m2 
s balkónom • individuálne regulovaná klimatizácia • 2 spálne 
a obývacia miestnosť • 2 kúpeľne • LCD TV • telefón • minibar za 

poplatok • izby royal s rozlohou 120 m2 s balkónom • individuálne 
regulovaná klimatizácia • 3 spálne a obývacia miestnosť • 
3 kúpeľne • LCD TV • telefón • minibar za poplatok

STRAVOVANIE
polpenzia (nápoje zdarma pri večeri) alebo all inclusive (raňajky, 
obedy a večere v hlavnej reštaurácii • nealkoholické nápoje • 
alkoholické nápoje – whiskey Red Label, White Label a Dewars, 
víno, pivo, vodka, tequilla El Patron, brandy Napoleon) • obsah 
minibaru je k dispozícii zdarma pri príchode - každé ďalšie 
doplnenie je za poplatok

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA758 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
64 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny a pre páry 

priamo na nádhernej 
piesočnatej pláži 

s otvoreným morom

Nápoje pri večeri 
zdarma 

Nápoje v minibare 
pri príchode zdarma

DO 12 R.
ZDARMA

IZBA EXECUTIVE

NOVINKA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

295

DUBAJ  |  SAE

RIXOS THE PALM     

POLOHA
moderný hotel sa nachádza na konci palmového oblúka na 
známom Palmovom ostrove • vodný park Aquaventure 5 km 
• vzdialenosť od letiska 47 km • najväčšie nákupné centrum 
Dubai Mall 30 km od hotela • shuttle bus z hotela k nákupným 
strediskám zdarma • vodný taxík do Dubai Marina (1x za pobyt 
zdarma, rezervácia vopred)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný a elegantný hotel • nádherná vstupná hala s recepciou 
• 3 reštaurácie • 2 longues • niekoľko barov • konferenčné 
centrum • business centrum • bazénový komplex s 2 bazénmi, 
terasou a barom, ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne zdarma • 
nádherná tropická záhrada • denné i večerné animačné programy 
a šou • lekcie tanca a pilates • Wi-Fi zdarma • v cene: fi tness 
centrum • sauna • parný kúpeľ • joga • pilates • zumba • vodná 
gymnastika • badminton • stolný tenis • vstup do sauny • parné 
miestnosti • ľadová fontána • za poplatok: Anjana Spa - wellness 
a spa centrum, kozmetický salón, oddychové miestnosti • 
prenájom tenisového kurtu

UBYTOVANIE
moderne a luxusne zariadené izby • kúpeľňa • kúpacie plášte • 
sušič vlasov • telefón • trezor • LCD TV • minibar za poplatok 
• varná kanvica s kávou a čajom • Wi-Fi zdarma • niektoré izby 
majú balkón 

TYPY IZIEB
izby deluxe (53 m2, s výhľadom na palmový ostrov) • izby 

premium (65 m2, s výhľadom na more alebo záhradu) 
s možnosťou ubytovať 4-členné rodiny

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

1 098 eur

CENA OD

na osobu

TripAdvisor
2 792 hodnotiacich4,5

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry 

Priamo na 
piesočnatej pláži 

Prestížna poloha na 
palmovom ostrove 

s výhľadom na 
panorámu Dubaja 

Jediný hotel v Dubaji 
s ultra all inclusive

V blízkosti vodný 
park Aquaventure

Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma

DO 14 R.
ZDARMA

IZBA DELUXE
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Maroko

Fez

Berkane

Oujda

Saidia

Nádherná krajina magických vôní a jedinečnej architektúry sa 
rozprestiera  na severozápadnom pobreží Afriky a je  oddelená 
od Európy Gibraltárskym  prielivom širokým len  14 km. Môžete tu 
obdivovať čaro úžasných starobylých miest, široké pláže obmývané 
vlnami Atlantického oceánu na západe, nekonečnú Saharu na 
východe a krásu  pohoria Atlas. Vďaka svojej jedinečnej polohe tu 
nájdete zmes rôznych kultúr,  kde sa miešajú arabské, európske 
a africké prvky. Svojim návštevníkom krajina  ponúka okrem 
nádherných prímorských letovísk aj typické orientálne bazáry 
s omamnou vôňou cudzokrajných korenín a srdečnou 
pohostinnosťou  miestnych obyvateľov. Hlavným mestom Maroka 
je Rabat,  napriek tomu, že nie je najväčšie ani najznámejšie, tým 
je naopak známa Casablanca. Turisticky najobľúbenejšie 
a najvyhľadávanejšie je kráľovské mesto Marrakesh,  ktoré sa 
pýši honosnými palácmi alebo mešitou Koutoubia s minaretom 
vysokým takmer 80 metrov, ktorá je považovaná za najdokonalejšiu 
islamskú stavbu v severnej Afrike. Nechajte sa aj vy opantať vôňami, 
architektonickými skvostmi, a krásami tejto jedinečnej krajiny. Let do 
Oujdy nedaľeko letoviska Saidia trvá 3 hodiny.

SAIDIA
„Modrá perla Maroka“ leží na severovýchode marockej provincie 
Berkane, nedaľeko marocko –alžírskych hraníc, a je obmývaná 
krištáľovo čístými vodami stredozemného mora. Prímorské mesto 
bolo založené koncom 19. storočia, kedy marocký sultán Hasan I. 
nechal vybudovať v tom období majestátnu pevnosť.  Známym 
letoviskom sa Saidia stala až začiatkom 20. storočia, kedy Maroko 
patrilo pod francúzsku nadvládu. Noví prisťahovalci  z Európy 
postupne z malého mestečka vybudovali turistickú oblasť, ktorá dnes 
patrí k najvyhľadávanejším v Maroku . Svojim návštevníkom ponúka 
14 km dlhú a krásnu   piesočnatú pláž, vyhľadávané dovolenkové 
rezorty, kvalitné golfové ihriská  a menšie nákupné centrá či 
obchodíky s tradičným tovarom. Transfer z letiska trvá približne 
55 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV

KRÁĽOVSKÉ MESTO FEZ 
Úžasný výlet do najkrajšieho a  najstaršieho kráľovského mesta 
Fez, kde môžete navštíviť exteriér kráľovského paláca a starobylú 
Medinu, ktorá je v zozname chránených pamiatok UNESCO. 
V tomto duchovnom centre vás očarí spleť cca 9000 uličiek a jedno 
z najväčších trhovísk na svete. Nahliadnete aj do dielní tradičných 
marockých remesiel, tu budete mať možnosť zakúpiť si miestne 
výrobky.

BENI SNASSEN A MESTO BERKANE
Dobrodružný výlet do krásneho pohoria Beni Snassen, ktorého 
súčasťou je návšteva dvoch jaskýň Grotte du Chameau (ťavia 
jaskyňa) a Grotte aux Pigeons (holubia jaskyňa). Obidve sú 
zapísané v zozname UNESCO. Súčasťou výletu je návšteva 
trhoviska v mestečku Berkane a obed v jazdeckom klube Madagh.

OUJDA - MEDINA A SHOPPING 
Návšteva historického marockého mesta Oujda s koloniálnou 
architektúrou. Prehliadka Kostola sv. Antona, kostola sv. Anjiou, 
prvého marockého lýcea, mediny Bab el Gharbi a paláca Dar 
Sebti. Možnosť nákupu tradičnej marockej prírodnej kozmetiky 
z arganového oleja. 

OCHUTNÁVKA STREDOMORIA
Krásny celodenný výlet spojený s návštevou najkrajších pláží na 
pobreží Stredozemného mora. Návšteva lagúny Marchica bohatej na 
prírodné krásy a biodiverzitu. Zastávka na severozápadnom pobreží 
Maroka, na myse Trois Fourches so zaujímavými vyhliadkami na 
malebné zátoky.

KRAJINA JE ZNÁMA RÔZNORODOU ZMESOU ORIENTU 
A NÁDHERNOU DRSNOU PRÍRODOU, SKRÁŠĽUJE JU 
NEODMYSLITEĽNÁ PANORÁMA MAJESTÁTNYCH HÔR POHORIA 
ATLAS. NÁJDETE TU KONTRAST PIESOČNÝCH DÚN SAHARY 
A LUXUSNÝCH PRÍMORSKÝCH LETOVÍSK. OČARÍ MILOVNÍKOV 
RELAXU, KULTÚRY A TYPICKÝCH ARABSKÝCH BAZAROV.
POZÝVAME VÁS S NAMI DO MAROKA, ÚŽASNEJ KRAJINY, 
KTORÁ MOŽNO BOLA DEJISKOM ROZPRÁVOK 1001 NOCI.

MAROKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 31 36 36 32
VODA (°C) 20 20 21 22 21

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

MAROKO
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SAIDIA  |  MAROKO

MELIA GARDEN      + 296

POLOHA
v obľúbenom prímorskom letovisku Saidia • 55 km od letiska 
v Oujde • v nádhernom prostredí golfových záhrad • nákupné 
možnosti v prístave Marina de Saidia • v blízkosti Aquaparku • 
dĺžka transferu je cca 55 minút

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
novovybudovaný hotel • vstupná hala s recepciou • Wi -Fi (zdarma) 
• hlavná reštaurácia Atlas • Lobby bar • plážový bar • golf • SPA 
(v Melia Beach) • amfi teáter • denné a večerné animácie • fi tnes 
(v Melia Beach) • zmenáreň • požičovňa áut • obchody

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • minibar • 
trezor (zdarma) • Wi -Fi (zdarma) • telefón • rýchlovarná kanvica • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
izby meliá: 39 m2 s výhľadom na záhrady alebo na golfové ihrisko 
- manželská posteľ (šírka 2 m) alebo dve oddelené lôžka (šírka 
1 m), možnosť rozkladacieho lôžka (šírka 1,2 m), balkón, kúpeľňa so 
zážitkovou sprchou alebo vaňa • junior suita: 52 m2 s výhľadom na 
golfové ihriská, možnosť prepojenia s Izbou Meliá (na vyžiadanie), 
balkón, kúpeľňa s vaňou

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
mini klub (4-8 r.) • maxi klub (9-12 r.) • tínejdž klub (13-19 r.) 
• animačné a športové aktivity • rodinný klub PLANET FUN (popis 
animácií je na str. 287) • 5 animátorov (dvaja v júni a septembri 
a piati v júli a auguste) • detský bazén • detské ihrisko • detská 
postieľka • detská stolička

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pred 
hotelom Melia Beach • pláž od hotela Melia Garden oddeľuje 
golfové ihrisko • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové uteráky za 
depozit (20 eur/osoba) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:30 h), neskoré raňajky do 11:00, obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (18:00 - 
22:00 h) podávané formou bufetu • detský bufet • nápoje a snacky (10:30 – 12:30 h a 15:00 – 18:00 h), Oasis bar pri 
bazéne (10:00 – 20:00 h) • Lobby bar (10:00 – 02:00 h)

648 eur

CENA OD

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKAEXKLUZÍVNE LEN S CK SATUR

hotel
DeLuxe

Novovybudovaný 
moderný hotel

Krásna piesočnatá 
pláž

Priestranné izby

Kvalitné all inclusive 
služby

Bohaté animácie

Wi-Fi zdarma

Priamy transfer bez 
zastávok v iných 

hoteloch

DO 12 R.
ZDARMA

IZBA MELIÁ

285



MELIA BEACH      +

ALL INCLUSIVE EXKLUZÍVNE LEN S CK SATURNOVINKA

297

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:30 h), neskoré raňajky do 11:00, 
obedy (12:30 - 15:00 h) a večere (18:00 - 22:00 h) podávané formou bufetu • 
detský bufet • večera v à la carte reštaurácii  (1x za pobyt) • nápoje a snacky 
(10:00 - 02:00 h) • Turquoise – pool and drink (10:00 – 19:00 h) • Lobby bar 
(10:00 – 02:00 h) • Le Maris – snack and pool bar (10:00 – 20:00 h) • Wet bar 
(10:00 – 20:00 h)

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD SAT TV • minibar (za polatok) • 
trezor (zdarma) • Wi -Fi (zdarma) • telefón • rýchlovarná kanvica • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
deluxe izba 33 m2 s výhľadom do záhrady alebo na bazény - manželská 
posteľ (šírka 2 m) alebo dve oddelené lôžka (šírka 1 m), možnosť 
rozkladacieho lôžka (šírka 1,2 m), balkón, kúpeľňa - sprchový kút alebo 
vaňa • premium izba 33 m2 s výhľadom na more alebo na bazény - 
manželská posteľ (rozmer 2 m) alebo dve oddelené lôžka (rozmer 1 m), 
možnosť rozkladacieho lôžka (šírka 1,2 m), balkón, kúpeľňa - sprchový kút 
alebo vaňa

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
v obľúbenom prímorskom letovisku Saidia • 55 km od letiska 
v Oujde • v nádhernom prostredí golfových záhrad • nákupné 
možnosti v prístave Marina de Saidia • v blízkosti Aquaparku

DĹŽKA TRASNFERU
cca 55 minút

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
novovybudovaný moderný hotel • vstupná hala s recepciou • 
Wi -Fi (zdarma) • golf • SPA • plážový bar • amfi teáter • denné 
a večerné animácie • fi tnes • zmenáreň • požičovňa áut • obchody

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pred 
hotelom Melia Beach • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové 
uteráky za depozit (20 eur/osoba) • plážový bar

MAROKO  |  SAIDIA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

DO 12 R.
ZDARMA

748 eur

CENA OD

na osobu

hotel
DeLuxe

286



PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

REŠTAURÁCIE  
Mosaico - Hlavná reštaurácia v Marockom štýle • Sal - Španielská 
reštaurácia (večere) • Á la carte: Zellij - Marocká reštaurácia • 
Banzú - Japonská reštaurácia • Bary: Zoco • Turquoise • Lobby bar 
• Le Maris • Wet bar

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény pre deti aj dospelých a vnútorný bazén v Melia 
beach

ŠPORT A ZÁBAVA
aquaerobik • aerobik • ping-pong • yoga • plážový futbal • zumba 
• tanečný klub • taibox • Za poplatok: golfové ihrisko a golfový 
kurz (s 25% zľavou pre hostí) • aktivity v prístave Marina de Saidia

WELLNESS AND SPA
v hoteli Melia beach (za poplatok): aromaterapia • beauty salón 
• manikúra • pedikúra • fyzioterapia • masáže • turecké kúpele • 
sauna

RODINNÝ KLUB 
S PIATIMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

PRE DETI

Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi
Obdobie: jún - september (2 animátori v júni a v septembri
a 5 animátorov v júli a v auguste)

mini klub (4 – 8 rokov) • MAXI klub (9 – 12 rokov) • tematické 
dni – pirátsky poklad, indiánske leto, mini olympiáda, stavanie 
hradov • tvorivé dielne • tobogany, (pod)vodné šibalstvá, 
púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí, mini disco, obedy/
večere s animátormi, večerné šou • tínejdž klub (13 – 19 rokov) 
• chill out zóna • basket pólo bazény a detské bazény • ihrisko 
• aquapark (za poplatok) • stolička • postieľka • pozvoľný vstup 
do mora • baby sitting (za poplatok) • ohrievač na fľaše

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
joga • kurzy tanca

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • basket pólo • vodné pólo • šípky •
joga • aerobik • pilates • aquagym • strečing • bicyklovanie
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2
• aquapark (za poplatok) • priamy let z Bratislavy • priamy
transfer z letiska na hotel a späť

SAIDIA  |  MAROKO

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

IZBA DELUXE

NOVINKA
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MAROKO

Maroko

Casablanca

Meknes
Oujda

Beni Melal

Rabat

Marrakech

Priamy let z Bratislavy a z Košíc

7 deň
Posledným kráľovským mestom bude Rabat, 
neobyčajne zelené mesto s množstvom parkov. 
Pozrieme si vežu Hassana II., mauzóleum Mohamada 
V, pohrebisko Chellah a pevnosť Kasbah Oudaias. 
Vo Volubilis navštívime rímske ruiny a následne sa 
dostaneme do svätého mesta Moulay Idriss, kde sa 
nachádza hrobka Moulay Idriss I. Podvečer prídeme 
do mesta Meknes –„Marockého Versailles“. Mesto 
obohnané 40 km dlhými hradbami, ktoré ukrývajú 
starú Medinu a najkrajšiu marockú bránu Bab El 
Mansour.

8 deň
Ráno sa vydáme smerom k mestu Oujda. Pred 
nami je už len transfer na letisko v Oujde a odlet 
do Bratislavy/Košíc.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

1 deň
Odlet z Bratislavy/ Košíc, prílet do Maroka. Oddych 
po ceste.

2 deň
Deň začneme prehliadkou mesta Oujda, navštívime 
typický marocký trh – starú Medinu a známu bránu 
Bab Sidi Abdelouahab. Popoludní sa rozlúčime 
s mestom a presunieme sa do známeho kráľovského 
mesta Fez.

3 deň
Čaká nás celodenná prehliadka najstaršieho 
kráľovského mesta Fez (UNESCO), ktorého vznik 
sa datuje do roku 790. Je považované za kolísku 
vzdelania a nachádza sa v ňom množstvo pamiatok. 
Pozrieme sa na miestny bazár, uvidíme Medresu, 
kde získavali vzdelanie chlapci od ranného detstva, 
mešitu a univerzitu Karaouine /len exteriér/ a známu 
fontánu Nejjarine, miestne garbiarne. Počas 
prechádzky po miestnych trhoch sa stretneme aj 
s výrobcami umeleckých tradičných predmetov.

4 deň
Po raňajkách naša cesta povedie cez Stredný Atlas, 
cez Immouzzer Kandar, zastavíme sa v Ifrane, 
lyžiarskom stredisku, ktoré bolo vybudované 
Francúzmi a kopírovalo alpské strediská, ďalej 
budeme pokračovať cez Azrou, Kenifru až do 
Beni Mellal. Pohorie Stredného Atlasu je známe 
nádhernou biodiverzitou, rastú tu cédrové lesy, duby 
a buky, žijú tu opice makak, jelene a takisto sa tu stále 
nachádza množstvo fosílií, ktoré obchodníci ponúkajú 
pri cestách v pohorí. Vo večerných hodinách príchod 
do Marakéša.

5 deň
Deň bude venovaný prehliadke najznámejšieho 
z kráľovských miest, ktorým je bezpochyby Marakéš. 
Je právom označované aj ako „Perla juhu“. Mesto 
je plné palácov a nádherných záhrad. Navštívime 
Saadske hrobky, záhrady, Ménara, 70 metrov 
vysoký minaret Koutoubia /exteriér/, palác Bahia. 
Nevynecháme ani medinu, najznámejšie miestne 
trhy a námestie Djemaa El Fna so zaklínačmi hadov, 
hudobníkmi, rozprávačmi a artistami. V prípade 
záujmu možnosť návštevy záhrady Majorelle, kde 
sa nachádza pamätná hrobka známeho módneho 
návrhara Yves Saint Laurenta. (vstup za poplatok).

6 deň
Čaká nás cesta do azda najznámejšieho marockého 
mesta, obchodného a priemyselného centra 
– Casablanca. Srdcom mesta je stará medina, 
obohnaná vysokými hradbami, za ktorými sa 
nachádza prístav. Obdivovať budeme majstrovské 
stavebné dielo mešitu Hassana II. (s najvyšším 
minaretom na svete). Pozrieme si aj novú časť, ktorá 
pripomína malý Paríž (bola vybudovaná Francúzmi), 
námestie Mohameda V., Námestie Spojených národov 
a nábrežnú promenádu Ain Diab Corniche.

8-dňový letecký zájazd

MAROKO ZA TAJOMSTVAMI 
KRÁĽOVSKÝCH MIEST

858 eur

CENA OD

na osobu
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000

798 eur

CENA OD

na osobu

Oujda
Meknes

Saidia
FezRabat

POZNÁMKA
Možnosť predĺžiť si pobyt pri mori v hoteli Melia 
Garden.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEDELI STE, ŽE?
Mesto  Fez – kolíska vzdelania a kultúry. Tu na 
vlastné oči spoznáme stredovek. Akonáhle vstúpime 
do mediny (starého mesta), akoby sme sa preniesli 
v čase o pár storočí späť. Mesto bolo založené 
v roku 789, vtedy to bola len dedinka. Odvtedy sa 
začalo rozrastať. Medina je plná spletitých uličiek 
a obchodíkov, kde miestni obchodníci v dobových 
odevoch ponúkajú svoj tovar. Všade navôkol sú 
prítomné i oslíky. O chvíľu sa budeme cítiť stratení 
v priestore a v čase. Vďaka skúseným sprievodcom 
však nezablúdime. Fascinujúcim zážitkom je návšteva 
miestnych garbiarní, kde sa staneme svedkami toho, 
ako sa kedysi ručne farbila pravá koža. Spoločníkom 
nám budú lístky čerstvej mäty, nakoľko toto 
povolanie patrí k najviac páchnucim povolaniam 
na svete.

1 deň
Odlet z Bratislavy/Košíc, prílet do Maroka do mesta 
Oujda. Oddych po ceste. 

2 deň
Deň začneme prehliadkou mesta Oujda, navštívime 
typický marocký trh – starú  medinu a známu bránu 
Bab Sidi Abdelouahab. Popoludní sa rozlúčime 
s mestom a presunieme sa do známeho kráľovského 
mesta Meknes, nazývaného aj „Marocké Versailles“. 
Mesto je obohnané 40 km dlhými hradbami, 
ktoré ukrývajú starú medinu a najkrajšiu marockú 
bránu Bab El Mansour, ktorá je ikonou mesta 
a najfotogenickejšou vstupnou bránou v Maroku.

3 deň
Prehliadka mesta spojená s návštevou starej a novej 
mediny, ktoré sú plnémalých tradičných obchodíkov. 
Vydáme sa na cestu do neobyčajne zeleného 
kráľovského mesta Rabat.  

4 deň
V kráľovskom meste s množstvom parkov si pozrieme 
si vežu Hassana II., mauzóleum Mohamada V, 
pohrebisko Chellah a pevnosť Kasbah Oudaias.
Opustíme mesto Rabat a svoje brány nám otvorí 
najstaršie kráľovské mesto Fez (UNESCO), ktorého 
vznik sa datuje do roku 790. Je považované za kolísku 
vzdelania a nachádza sa v ňom množstvo pamiatok. 
 
5 deň

Čaká nás celodenná prehliadka mesta Fez. Pozrieme 
sa na miestny bazár, uvidíme Medresu, kde získavali 
vzdelanie chlapci od ranného detstva, mešitu 
a univerzitu Karaouine /len exteriér/ a známu fontánu 
Nejjarine a miestne garbiarne. Počas prechádzky 
po miestnych trhoch sa stretneme aj s výrobcami 
umeleckých tradičných predmetov.
 

6 deň
Po krátkom okruhu nás čaká zaslúžený oddych v 
letovisku Saidia, v hoteli Melia Garden s all inclusive 
programom. Posledný deň transfer na letisko, odlet 
do Bratislavy. 

7 deň
Pobyt pri mori.

8 deň
Posledný deň transfer na letisko, odlet do Bratislavy/
Košíc.

8-dňový letecký zájazd

NOVINKA – s all inclusive 
počas pobytu pri mori 
v 5* hoteli Meliá Garden

MAROKO

MAROKO NAJKRAJŠIE KRÁĽOVSKÉ 
MESTÁ S POBYTOM PRI MORI
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

Nájdete nás
na facebooku

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

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

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

AVION SHOPPING PARK
Ivanská 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

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

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

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

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

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
cityarena@satur.sk

Vajanského ul. 1
917 39 Trnava
033/551 11 76
trnava@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 

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
02/32 602 390
karadzicova@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

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

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7
034 01 Ružomberok
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

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

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

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

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA
ELEGANCE TRAVEL
Podháj 57
0905/139 018
bb@elegancetravel.sk

FAMIKO
Dolná 68
048/4148 700
famiko@famiko.sk

KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

SVETOM.SK
Na Kavlove 25
0905/230 997
info@svetom.sk

TRAVEL AGENT
Dolná 1
048/4123 072
info@travelagent.sk
 
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL
Radničné námestie 25
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

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

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

DOLNÝ KUBÍN
CA PRIMA
Jasenova 62
043/5863 251
caprima@caprima.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FLIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkafl ipper.sk

DUNAJSKÁ STREDA
DUNA-TOUR, s.r.o.
Korzo B. Bartoka 345/18
031/5525041
dunatour@dunatour.sk

RE TOUR
Vámbéryho nám. 4912
031/5515 010
retour@centrum.sk

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

CK REAL
Hlavná 44
031/780 3439
ckreal@ckreal.sk

TINA TRAVEL
Jas 1625
031/789 9839
tinatravelck@netcomga.sk

HLOHOVEC
CA JANA
Nám. Sv. Michala 30
033/7422 145
info@cajana.sk

VERNE.SK
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
0911/057 291
0911/057 092
bratislava.aupark@verne.sk

BYTČA
CA LENKA
Rázusova 754/10
0911/593 656
lenka.jurgosova@stonline.sk

ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ
MILAN URBANÍK
Hollého 1835/4
0904/502 011, 0915/979 433
v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

STELLA TOUR
Námestie Slobody 1057
0903/886 473
stelatour@gmail.com

ZAHRA CA
Pribinova 2894 (OC RONEX)
0918/527 726
vangel.zahra@gmail.com

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
ingo@agenturaaqua.sk

LUXURY TOUR
Starozagorská 37
0911/382 574
luxurytour.ca@gmail.com

PROGRESS
Krivá 18
055/6806 380
progress@progress.eu.sk

TOPAS
Orlia 11
055/623 0285
topas@topas.sk

TRAVEL&FLY
Kováčska 57
055/6714 661
info@travelfl y.sk

VEVA TRAVEL
Alžbetina 5
0911/996 573
info@ckveva.sk

VERNE.SK
AUPARK SHOPPING CENTER
Nám. Osloboditeľov 1
040 01 Košice
0902/939 295
0905/964 053
kosice@verne.sk

VIOLETTRAVEL
Štúrova 7
055/694 1589
info@violettravel.sk

LEDNICKÉ ROVNE
FÉNIX
Rovňanská 187
042/4710 460
cafenix@cafenix.sk

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

CA TRAVEL POINT
Dunajská 38
0944/316 686
ponuky@catravelpoint.sk

CK TÚLAVÉ TOPÁNKY
Miletičova 3/A (1. poschodie)
0908/024 163
info@cktulavetopanky.sk 

DESIREA 
Hálkova 725/1
02/4488 8999
objednavka@desirea.sk

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

ELEPHANT TRAVEL
0903/888 808
elephanttravel@gmail.com

LF TRAVEL
Družstevná 915, Most pri Bratislave
0903433549
lftravel@lftravel.sk

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

ROYAL TRAVEL GROUP
Dunajská 4
0904/525 277
info@royaltravel.sk

KARS
M.R.Štefánika 3
0907/425 611
info@najdovolenky.sk

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

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

GAMA TRAVEL
Nám. slobody 28
057/7750 700
gama.travel@stonline.sk

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

KEŽMAROK
CA MARCO POLLO
Hviezdoslavova 2
052/4523 662
marcopollo@marcopollo.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905/368 372
alvia@alvia.sk 

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907/206 282
elystravel@elystravel.sk



LEVICE  
AVOCADO CA
Mlynská 7
036/6345 296
info@avocado.sk

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

DEKAMPO.SK
Sv. Michala 4
036/631 7898
dekampo@dekampo.sk

LEVOČA
OÁZA TOUR
Námestie sv. Pavla 27
053/4514 572
oaza@levonetmail.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MAXIMUM TRAVEL
Námestie osloboditeľov 68
0908/535 420
zuzana@maximumtravel.sk

VIA SLOVAKIA TRAVEL
1.mája 697/26
044/286 1045
info@viaslovakia.sk

LUČENEC
CA LUX
Železničná 1
047/4331 395
calux@swanmail.sk

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

CA EDEN
Radlinského 14
034/772 3611
ckeden@stonline.sk

M-TATRA-TOUR
Radlinského 2751
034/7726 606
m-tatra@stonline.sk

MARTIN
STAHL REISEN
29. augusta 9
043/2388 766
stahl@stahl.sk

AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

CESTA
Mudroňova 20
043/4238 556
vasacesta@vasacesta.sk

ŠÍP
Divadelná 5
043/4237 878
sip@cksip.sk

MICHALOVCE
AMFORA
Hviezdoslavova 54
056/6432 774
amfora@amfora.sk

CA KAM-TOUR
Nám. Slobody 3
056/6426 677
kam@mail.viapvt.sk

LUXURIOUS
Topolianska 168
0915/690 582
info@luxlux.sk

PARTNER
Námestie Osloboditeľov 24
056/6431 414
partnermi@szm.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/6666 666
info@ckmalkopolo.sk

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

TATRA-TRAVEL
Šafárikova 85
02/4564 6464
ck@tatra-travel.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

TROPIC
Malá ulička 4569/10A
0904/619 971
tropic@tropic.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

AZ TRAVEL
Dr. Clementisa 46
0905/404 400
info@aztravel.sk

P-TOUR
Potočná 21
034/6511 469
skalica@dovolenkapodolsky.sk

SNINA
SUPERCESTOVKA.SK
Strojárska 2526 (Centrum)
0940/387 873
info@supercestovka.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CESTUJ S NAMI
Letná 42
053/4431814
info@cestuj-snami.sk

CK ĽUBICA
Letná 51
0903/200 741
cklubicasnv@gmail.com

CA OMEGA
Zimná 35
053/4414 505
caomega@caomega.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA D.J.K. TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

CA ĽUBOVŇA
Letná 6
052/4326 107
calubovna@lubovna.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

SVIDNÍK
CA NADJA
Stropkovská 568/9, Nákupné 
centrum Austin
0907/456180
slimakova.nadezda@gmail.com

ŠAĽA
MAXTRAVEL – SILVIA CSIMMOVÁ
Vlčanská 15
0907/351 137
max-travel@max-travel.sk

VECTOR
SNP 2018/40
031/770 7586
ckvector@microwell.sk

ŠAMORÍN
JACOB REISEN
Gazdovský Rad 39/B
03/5627 911
jacobreisen2@nextra.sk

ŠTÚROVO
ISTERTOP
Hlavná 50
036/7523233
info@atlastours.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

FRANKA TOUR
Hlavná 79/13
051/7722 067
info@ckfranka.sk

IBIS STEX
Hlavná 78
051/7725 106
ibis@ibistravel.sk

MB TRAVEL
Slovenská 19
0917/816 248
mbtravel@vadium.sk

TATRAGRAND
Námestie legionárov 5
051/7721 133
info@tatragrand.sk

TRAVEL
Hlavná 27
051/7916 312
travel@cktravel.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL
Moyzesa 1, OD Vtáčnik
046/542 5740
info@easytravelonline.sk

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

GLOBUS
Námestie Slobody 22 
046/544 0551
globus.ca@mail.telecom.sk

PÚCHOV
CA DELTAS
Športovcov 884/4
042/4642 400
ca@deltas.sk

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

MEDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

ZEN TRAVEL
Svätoplukova 13
0908/209283
zentravel@zentravel.sk

ROŽŇAVA
CA REKSA TOUR
Šafárikova 4
0917/993141
reksatour@reksatour.sk

CA-ALOHA TOUR
Čučmianska dlhá 3
0949/557765
alohatour@alohatour.sk

RUŽOMBEROK
DOLCE VIA
Podhora 37
044/4300 024
info@dolcevia.sk

CA PALMATRAVEL
Mostová 1415
0917/433 057
palmatravel@palmatravel.sk

SABINOV
SLOVREA
Nám. Slobody 80
0905 777 620
ca.slovrea@gmail.com

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

NEO TRAVEL
Lichnerova 41
0911/392 494
neotravel@neotravel.sk

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

CA EXKLUSIV TRAVEL
SNP 12
0914/130419
info@exklusivtravel.sk

GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 2581
globaltour@globaltour.sk

RAU
Nám. SNP 3
045/5333 593
rauova@carau.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

VERNE.SK
Mariánske nám. 27
010 01 Žilina
0903/733 141
zilina@verne.sk

AQUA TOUR
J. Vuruma 144
041/5625 057
aquatour@isternet.sk

MR TRAVEL
A.Bernoláka 51
0948/454 739
info@mrtravel.sk

INTERNETOVÝ PREDAJ: 

VERNE.SK
0850/333 111
online@verne.sk 

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk 

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800/123 410
bratislava@zajazdy.sk

DOVOLENKY.COM
0905/208 208
info@dovolenky.com

FRIENDS TRAVEL GROUP
0917/810 126
friendstravel@friendstravel.sk

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

MOJADOVOLENKA.EU
0948/948 555
info@mojadovolenka.eu

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

VIAWEBTOUR
0948/402 243
partner@viawebtour.sk

ORAVA TOUR
Hviezdoslavova 55/4
043/5523 192
oravatour@oravatour.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

OLIN TOUR
Štefánikova 53
037/7410 252
olintour@compclub.sk

NOVÁ BAŇA
ABRACA
Námestie sv. Alžbety 103
045/6856 300
abrava@abracatour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
CEPREKA
Košikárska 2
032/771 0416
cepreka@cepreka.sk

SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

NOVÉ ZÁMKY
ESSOTOUR
Podzámska 29
035/6421 136
essotour@essotour.sk

NOVOTRAVEL
Banskobystrická 4
0948/388 434
novotravel@novotravel.sk

SLOVTURIST
Komárňanská 16
035/6403 090
slovturist@stonline.sk

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

FORTOUR
Agátová 50/C
0905/523 427
fortour@skylan.sk

PETRAVEL
Februárová 153/3
0911/343 334
info@petravel.sk

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

FAMILY TRAVEL
M.R. Štefánika 2/3
033/777 7144
familytravel@familytravel.sk

PIEŠŤANY
CLUB TRAVEL
Witnerova 5949/636
033/773 3341
clubtravel@clubtravel.sk

POPRAD
CK FAMILY
Partizánska 677/17
0903/621614
ckfamily@ckfamily.sk

DESTINÁCIE.SK
Partizánska 705/43
0903/664 164
destinacie@destinacie.sk

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

GOLD TRAVEL
Centrum 18/23
042/432 7248
ca.goldtravel@gmail.com

TOPOĽČANY
CARPE DIEM
J. Kráľa 4869
0904/471 999
info@agenturacarpediem.sk 

CONTRAIT
Námestie M. R. Štefánika 6
038/3811 038
predaj@cestuj.org

E-CESTOVKA
D. Jurkoviča 2830
038/532 5377
kontakt@e-cestovka.sk

M-TOUR
Obchodná 2
038/748 7309
mtour@mail.t-com.sk

TOPSTAR
J.Kollára 8
038/532 1082
topstar@abmaudit.sk

TREBIŠOV
KAMELOT.SK
M. R. Štefánika 176
056/6726 619
kamelot@kamelot.sk

CA AGI
M. R. Štefánika 1632/39
0915 857 234
agi.trebisov@gmail.com

TRENČIANSKE TEPLICE
KENAX
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatour@euroweb.sk

TRENČÍN
ARTE CA
Hasičská 3374
032/7432 104
cestovka@euroweb.sk

CA KARIBIK
Vajanského 6 (LAUGO centrum)
0911/902 553
karibikca@gmail.com

MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905/962 041
info@motyl.sk

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

AJMAX TRAVEL
Hlavná 29
033/5515 135
info@ajmaxtravel.sk

DEL MAR
0905/532 085
delmar@delmar.sk

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

VEĽKÝ KRTÍŠ
ORKO TOUR 
SNP 8
0904/668 235
orkotour.ca@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
CA CORAL
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

PRO TRAVEL
Námestie Slobody 1
0911/050 005
ca@protravel.sk

VRÚTKY
FA3TOUR
1.Čsl. brigády 5490
043/4823 233
fa3tour@fa3tour.sk

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



Objavujte svet s naším 
cestovným poistením.

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