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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 .

V takto označených 
hoteloch platia pre 55+ 
extra zľavy a výhody . 
Viac info na str. 11 .

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

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

NoVINKA

Klientom, ktorí si do 30 .04 .2019 objednajú zájazd z katalógu LETO 2019, 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 LETO 2019.

fLEXIBILNÁ DOVOLENKA

FIRst  
momeNt
zľAVy 
Až do40 %

detI už zA 1 euRo

CENA OD – je cena na dospelú osobu na základnom lôžku na 7 nocí  
(ak nie je uvedené inak) bez povinných príplatkov a iných doplatkov
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 . 

NoVINKA

  Egypt – letovisko Taba, Sharm El Sheikh
  Taliansko – Lago di Garda
  Taliansko – Lago Maggiore
  Španielsko – Ibiza
  Omán – Salalah

NOVINKY
  Nové hotely s rodinným klubom PLANET fUN
  Viac hotelov so športovou akadémiou 
  65 nových hotelov 
  38 hotelov exkluzívne len s CK SATUR 
  25 hotelov so zľavami na dovolenky pre 55+

   TEENAGE CENY  
Špeciálna cena pre deti vo veku 
vyššom ako je vek dieťaťa uvedeného 
v detskom paušále, maximálne však 
do veku 18 rokov .

zľavy platia do 28.02.2019

vysvetlenie všetkých piktogramov nájdete na www.satur.sk





65 SLOVENSKÝCH ANIMÁTOROV
31 HOTELOV SO SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI

14 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

SOREA TRIGAN *** Slovensko – Štrbské Pleso Katalóg family strana 18, 28 

PARK **** Slovensko – Piešťany Katalóg family strana 26

FRÜHAUF **** Rakúsko – Innerkrems Katalóg family strana 18

FALKENSTEINER HOTEL SONNENALPE **** Rakúsko – Nassfeld Katalóg family strana 22

REGINA E FASSA ***+ Taliansko – Mazzin Katalóg family strana 24

SUNCE *** Chorvátsko – Stredná Dalmácia strana 108

SIKANIA RESORT & SPA ****+ Taliansko – Sicília strana 40

PORTO CARRAS SITHONIA **** Grécko – Chalkidiki strana 130

LYTTOS BEACH ***** Grécko – Kréta strana 176

LINDOS PRINCESS ***** Grécko – Rodos strana 162

IONIAN SEA **** Grécko – Kefalónia strana 152

LIMAK CYPRUS *****+ Cyprus – Sever strana 196

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO ***** Cyprus – Sever strana 198

SEASHELL RESORT & SPA ***** Turecko – Side strana 226

SENTIDO TURAN PRINCE ***** Turecko – Side strana 230

ADALYA ELITE LARA ***** Turecko – Lara strana 212

ARCANUS ***** Turecko – Side strana 222

JAZ MAKADI OASIS RESORT ***** Egypt – Hurghada strana 250

LABRANDA ROYAL MAKADI ***** Egypt – Hurghada strana 256

MALIKIA RESORT ABU DABBAB ***** Egypt – Marsa Alam strana 264

SOFITEL TABA HEIGHTS ***** Egypt - Taba strana 280

FANAR HOTEL AND RESIDENCES ***** Omán – Salalah strana 283

OKRUŽNÁ PLAVBA Ostrovy Stredomoria strana 12

OKRUŽNÁ PLAVBA Západné Stredomorie strana 14

Disneyland - sen nielen pre najmenších francúzsko Katalóg family strana 104 

Paríž - Disneyland a Asterix Park francúzsko Katalóg family strana 105

Legoland – Detský sen Nemecko Katalóg family strana 105 

Dobrodružstvo pri korutánskom „Karibiku“  Rakúsko Katalóg family strana 106 

ZOO Schönbrunn Rakúsko Katalóg family strana 106 

Dom morí a motýľov Rakúsko Katalóg family strana 106 

Viedeň cez kľúčovú dierku Rakúsko Katalóg family strana 107 

Kráľovstvo Ametystu Rakúsko  Katalóg family strana 107 

Rozprávkový Family Park  Rakúsko Katalóg family strana 107 

Safari dvůr Králové a Perníková krajina Česko Katalóg family strana 107 

Macocha & Baťov kanál Česko Katalóg family strana 108 

Kovozoo & Milotice & Vida park Česko Katalóg family strana 108 

Detský víkend v Budapešti Maďarsko Katalóg family strana 108 

Tropikárium Budapešť Maďarsko Katalóg family strana 108



NAšI ANIMÁTORI

chceme aby vďaka rodinnému klubu planet Fun deti  
prežili nezabudnuteľnú dovolenku. pôsobia v ňom preto  
iba slovenskí, kvalitne vyškolení animátori, ktorí majú 
s touto prácou množstvo skúseností a mnohí z nich 
majú za sebou už niekoľko animačných sezón v rôznych 
destináciách. môžete sa tešiť na 2-6 členné tímy, ktoré 
pripravia tie najlepšie programy pre deti aj dospelých. 
okrem letných animácií ich môžete stretnúť aj počas 
zimnej sezóny na lyžovačkách s animátormi, či rôznych 
poznávacích zájazdoch po európe počas celého roka J.

MINI KLUB PLANET FUN
(júl – august a pri vybraných  
hoteloch dlhšie)

  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 dlhšie)

  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

TÍNEJDŽ KLUB PLANET FUN
(júl – august a pri vybraných  
hoteloch dlhšie)

  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

šPORTOVÁ AKADÉMIA

prináša ešte športovejšiu a aktívnejšiu dovolenku  
pre deti. počas bezplatných kurzov obľúbených  
športov naučia naši animátori a profesionálni inštruktori  
vaše deti plávať, hrať futbal, tancovať, lyžovať a za 
poplatok dokonca aj windsurfovať! športovú akadémiu 
nájdete v hoteloch označených ikonou športová 
akadémia. viac informácií o športových akadémiách  
na stranách 10 - 14.

SLOVENSKÝ DEŇ 
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, komédií či skečov a skvelých tanečných 
vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo hotelového 
animačného tímu. nebudú chýbať ani vtipné súťaže ako 
milujem slovensko, slovenský kvíz, hry a disco pre deti aj 
dospelých.

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. 

SPOKOJNOSť KLIENTOV 

naši animátori svoju prácu milujú a robia ju s láskou  
a zo srdca. preto sme nesmierne radi, že sa nám  
každý rok darí udržať si priemernú spokojnosť našich 
klientov s prácou animátorov a animačným programom,  
na úrovni až 95 %! 

ako hovorí náš dlhoročný animátor a šéf animátor rišo:
„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“

RodINNÝ KluB PlANet FuN

A la la ó la la, a la la ó la la .....PLANET FUN



PlANet FuN AKtIVIty

aj malý saturáčik sa môže stať veľkým animátorom. J ak 
si vaše dieťa obľúbilo našich animátorov, potešte ho pravou 
animátorskou mini uniformou. môžete si ju zakúpiť priamo 
na dovolenke od našich animátorov počas aktivity satur 
market. k dispozícii sú dievčenské aj chlapčenské mini sety 
v rôznych veľkostiach.

STAŇ SA ANIMÁTOROM AJ TY!

spolu s animačným tímom sa vaše deti môžu zapojiť do 
súťaže „naj foto týždňa“, kde spolu súťažia jednotlivé planet 
Fun hotely z rôznych destinácií na zvolenú tému. táto 
skvelá, už tradičná aktivita rozveselí na dovolenke nielen 
deti, ale aj dospelých a výhercom zasielame krásne vecné 
ceny. 

FOTO TÝŽDŇA

veľkolepá súťaž, v ktorej víťaz vyhrá voucher na dovolenku 
pre celú rodinu v hodnote 2000 EUR! stačí ak sa vaše 
dieťa zapojí na kurzy niektorého zo športov našej športovej 
akadémie. po absolvovaní kurzov prebiehajú záverečné 
preteky, kde sa víťaz stane súčasťou satur olympijského 
tímu a je v hre o vysnívanú dovolenku.

OLYMPIJSKÝ TÍM

jedna z najobľúbenejších aktivít rodinného klubu planet 
Fun, ktorá spája celé rodiny. štafety, mini olympiády, 
súťaže, preteky, tímové aktivity... to všetko vás čaká na 
saturovninách v rámci animačného programu planet 
Fun. na záver nechýbajú ani ocenenia v podobe medailí 
a diplomov.

SATUROVINY

Obľúbená zábavná slovenská show aj na dovolenke. naši 
animátori sa postarajú o bohatý program plný zábavy 
a smiechu, špeciálne pre slovenských hostí v duchu známej 
televíznej show milujem slovensko.

MILUJEM SLOVENSKO

rodičia, chcete si užiť romantický večer bez detí? 
Zapojte sa do súťaže a naši animátori sa o ne postarajú. 
vyžrebovaný výherný pár získa tip top zorganizovanú 
večeru so svojou polovičkou na celý večer, zatiaľ čo sa vám 
naši animátori postarajú o deti.

ROMANTICKÁ VEčERA

veľká letná súťaž o voucher na dovolenku v hodnote 500€.  
spravte si na dovolenke s nami tú najkrajšiu fotku a postnite 
ju na svoj instagram s použitím #cestujemsosaturom. 
v priebehu sezóny 2x vyžrebujeme výhercov najkrajšej 
letnej fotky. tešíme sa na vaše krásne fotky.

#cestujemsosaturom

nie je nad dokonalý relax na dovolenke a preto kým sa 
vaše deti budú blázniť s animátormi, vy si zatiaľ môžete 
užiť dovolenku spojenú s pohybom, ktorý ozdraví vaše telo 
i myseľ. nezáleží na tom, či ste v joge začiatočník, alebo  
s ňou už máte skúsenosti, naše slovenské inštruktorky vám 
poradia.

JOGA

ani na dovolenke by človek nemal zanedbávať svoju fyzickú 
kondíciu. Či už je cvičenie vaším obľúbeným rituálom alebo 
sa len chcete po celom dni trošku pretiahnuť, naši animátori 
vám zostavia skvelý tréning, vďaka ktorému nemusíte mať 
výčitky pri vychutnávaní si dobrôt v hotelovom  
all inclusive J.

FITNES

Relax na lehátku na pláži alebo pri bazéne a k tomu 
dobrá knižka či časopis. to je ideálny spôsob oddychu 
na dovolenke. v našej plážovej knižnici máte k dispozícii 
najnovšie mesačníky dámskych a pánskych magazínov, 
časopisy a zaujímavé knihy na čítanie. stačí sa obrátiť  
na našich animátorov.

PLÁŽOVÁ KNIŽNICA

VHodNé PRe dosPelÝcH

VHodNé PRe dosPelÝcH

VHodNé PRe celÚ RodINu

VHodNé PRe dosPelÝcH

VHodNé PRe celÚ RodINu

VHodNé PRe detI

VHodNé PRe celÚ RodINu

VHodNé PRe detI

VHodNé PRe detI

VHodNé PRe celÚ RodINu



ŠPoRtoVÁ AKAdémIA - PlÁVANIe
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je to veľmi účinná športová aktivita. Zapájajú sa pri nej 
rovnomerne všetky svaly tela. Človek ním získa svalovú 
vytrvalosť a celkovú kondíciu. pri plávaní je telo v 
horizontálnej polohe a pravidelné vytáčania do strán 
rovnomerne rozvíjajú jeho pravú a ľavú časť. Základné 
plavecké štýly sú motýlik, znak, prsia a kraul.

O čOM JE PLÁVANIE?

pre všetky deti, ktoré milujú plávanie a vodu, chcú sa  
v tomto športe zdokonaliť a užiť si skvelú zábavu. deti 
budú rozdelené do skupín medzi začiatočníkov (4 - 7 rokov) 
a pokročilých (8 - 18 rokov).

PRE KOHO SÚ KURZY  
PLÁVANIA URčENE?

počas našich bezplatných kurzov plávania sa deti zábavnou 
formou naučia techniku plávania a zažijú aj tréningy 
vedené formou rôznych zábavných disciplín, súťaží, štafiet 
a na záver budú taktiež ocenené diplomom s medailou za 
úspešné absolvovanie kurzu. takto si nielen naplno užijú 
dovolenku ale aj precvičia kondíciu, veľké svalové skupiny, 
drobné svaly a naučia sa plavecké štýly.

čO PRINÁšA KURZ PLÁVANIA?

kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sú zároveň aj vyškolení plaveckí tréneri  
a s bohatými skúsenosťami. majú množstvo skúseností,  
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom.

KTO VEDIE KURZY PLÁVANIA?

kurzy prebiehajú vo väčších, alebo menších vnútorných, 
prípadne vonkajších bazénoch hotelov, podľa veku detí 
a ich plaveckých zručností. k dispozícii budú taktiež pre 
všetky deti plavecké dosky, plavecké pásy, či penové „slíže“ 
ako pomôcky určené pre rôzne cvičenia vo vode.

KDE PREBIEHAJÚ PLAVECKÉ KURZY?



ŠPoRtoVÁ AKAdémIA - FutBAl
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hranie futbalu znamená aeróbny typ cvičenia. tento druh 
cvičenia je blahodarný pre zdravie, predovšetkým srdce  
a cievny systém. pôsobí pozitívne okrem fyzického aj na
duševné zdravie, pretože sa pri ňom uvoľňujú hormóny 
šťastia. Futbal je kolektívna hra a preto deti počas kurzov 
nadviažu nové priateľstvá a zažijú kopec zábavy. dá sa 
hrať kdekoľvek na svete, či už na trávnatom ihrisku alebo  
na pláži.

O čOM JE FUTBAL?

pre všetky deti, ktoré baví behanie a majú radi futbal  
a celkovo loptové hry. nezáleží na tom, či je začiatočník, 
alebo pokročilý hráč. kurzy budú prispôsobené podľa veku 
detí a náročnosti. prihlásiť sa môžu všetky deti od 4 - 18 
rokov.

PRE KOHO SÚ KURZY  
FUTBALU URčENÉ?

deti majú možnosť „vyblázniť“ sa a zatrénovať si v jednom.  
na našich bezplatných kurzoch si zábavno-súťažnou 
formou zlepšia futbalové techniky a pokročilí si precvičia 
aj rôzne „cool“ triky s loptou. nebudú chýbať ani futbalové 
zápasy, štafety, či cvičenia s kuželami, zábranami alebo 
napríklad súťaž o kráľa strelcov. na záver kurzu budú deti 
ocenené diplomom a medailou za úspešné absolvovanie 
kurzu. 

čO PRINÁšA FUTBALOVÝ KURZ?

kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sú zároveň aj vyškolení futbaloví tréneri  
a dlhoroční hráči futbalu.  majú množstvo skúseností,  
ktoré sú pripravení odovzdať všetkým deťom. 

KTO VEDIE KURZY FUTBALU?

na piesočnatej pláži, ktorá sa nachádza priamo pred 
hotelom, alebo na trávnatej ploche, či ihrisku v areáli 
hotela. deti sa tak po skvelom tréningu môžu rovno „hodiť“ 
do vody a osviežiť sa.

KDE PREBIEHAJÚ FUTBALOVÉ KURZY?



ŠPoRtoVÁ AKAdémIA - tANec
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je jedinečný už len tým, že vyčarí úsmev na tvári každému 
človeku, či už dieťaťu alebo dospelému. Zároveň je to 
aj ideálna pohybová aktivita, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou na dovolenke pri mori. existuje viacero štúdií ktoré 
dokazujú, že vďaka tancu sa ľudia stávajú šťastnejšími,  
a to najmä vďaka vyplaveným endorfínom. okrem toho 
sa precvičujú aj svaly, na ktoré sa bežne zabúda a učením 
sa nových krokov a choreografií si človek zdokonaľuje aj 
pamäť.

O čOM JE TANEC?

pre všetky deti a tínedžerov, ktorí milujú tanec, hudbu  
a celkovo pohyb a chcú sa naučiť nové tanečné štýly, 
alebo sa v nich zdokonaliť. a samozrejme užiť si skvelú 
zábavu. nezáleží na tom, či je začiatočník, alebo pokročilý 
tanečník. kurzy budú prispôsobené podľa veku a tanečných 
skúseností.

PRE KOHO SÚ KURZY  
TANCA URčENE?

na tomto bezplatnom kurze tanca sa deti počas dovolenky 
naučia rôzne tanečné štýly v oblasti moderného tanca 
a nacvičia si zábavné choreografie, ktoré vyvrcholia 
spoločným vystúpením pre rodičov. na záver kurzu budú 
všetci tanečníci ocenení diplomom a medailou za úspešné 
absolvovanie kurzu.

čO PRINÁšA TANEčNÝ KURZ?

kurzy sú vedené našimi profesionálnymi, slovenskými 
animátormi, ktorí sa tancu venujú od detstva a sú špičkoví 
tanečníci. majú množstvo skúseností, ktoré sú pripravení 
odovzdať všetkým deťom. 

KTO VEDIE KURZY TANCA?

najlepšie na tanci je, že tancovať sa dá naozaj kdekoľvek. 
kurzy budú prebiehať v areáli hotelov, či už v ich vonkajšej 
časti, alebo v konkrétnej miestnosti na to určenej.

KDE PREBIEHAJÚ TANEčNE KURZY?
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doVoleNKy A VÝHody PRe 55+

VÝHody PRe 55+

zozNAm HoteloV 

chceme aby ste cestovali v každom veku a preto sme tento rok pre klientov  
vo veku 55 rokov a viac pripravili EXTRA ZĽAVY A VÝHODY na pobytové  
a poznávacie zájazdy. extra zľavy platia pre osoby, ktoré v deň nástupu na 
zájazd majú 55 a viac rokov. ako spolucestujúci môže byť aj osoba iného  
veku, napríklad aj vnúčatá. Zájazdy sú organizované mimo hlavnej letnej 
sezóny t.j. mimo mesiacov júl a august.

   EXTRA ZĽAVA na vybrané termíny zájazdov a pobytov 
(kumulovateľné so všetkými platnými zľavami a last minute cenami)

  slovenský delegát na mieste pri pobytových zájazdoch

  slovenský sprievodca na mieste pri poznávacích zájazdoch

  možnosť fakultatívnych výletov prispôsobených veku 55+

   wellness a spa priamo v hoteli zdarma alebo za zvýhodnenú cenu 
(vo vybraných hoteloch)

  lekárska služba v hoteli (vo vybraných hoteloch)

  welcome drink (vo vybraných hoteloch)

  pokojná dovolenka

  vekovo blízka skupina

iberostar playa de palma *****+ strana 24
club hotel baja sardinia ****+ strana 34
voi colonna beach **** strana 35
sikania resort & spa ****+ strana 40
corinthia baška ***+ strana 77
lukas *** strana 107
sunce *** strana 108
moonlight ***** strana 117
karlovo ***+ strana 120
grand resort meliton ***** strana 129
ilio mare ***** strana 143
kairaba sandy villas ***** strana 148
sentido aleXandra beach ***** strana 159
sunrise **** strana 161
lindos princess ***** strana 162
amada colossos resort ***** strana 165
creta maris beach resort ***** strana 178
inFinity blue **** strana 180
eden village kournas **** strana 182
limak cyprus *****+ strana 196
noah´s ark deluXe hotel *****+ strana 200
nelia garden **** strana 203
sandy beach **** strana 221
side star elegance ***** strana 224
yalihan ****+ strana 235
Floria beach **** strana 236
kahya **** strana 237
barut acanthus & cennet *****+ strana 239
baron palace sahl hasheesh ***** strana 249
labranda royal makadi ***** strana 256
albatros citadel resort **** strana 258
arabia aZur beach resort ****+ strana 260
jaZ turtle bay club ***** strana 263
three corners FayrouZ plaZa ***** strana 266
steigenberger coraya beach ***** strana 271
iberotel palace ***** strana 274
the bayview taba heights resort *****+ strana 279
Fanar hotel and residences strana 283

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+



NOVINKA1 080 Km z brAtIslAVy

okružné plavby

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

001

lOĎ A JEJ VybAVENIE
Výletná loď COSTA FASCINOSA bola postavená v roku 2012. 
Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre pasažierov). Kapacita lode  
je 3800 pasažierov a 1108 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
SAMSARA wellness a fitnes centrum na 2 palubách (sauny, turecké 
kúpele, thalassotherapy bazén, masáže, kaderníctvo, kozmetika), 
4 bazény (2 so zaťahovacou strechou a 1 aj s veľkoplošnou 
obrazovkou), 5 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, 4 D kino, disko, kasíno, animácie a detské kluby, 
videoherňa, knižnica, kaplnka, konferenčné miestnosti, internetový 
kútik, obchody, zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií a 13 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. Na vyžiadanie je možná detská postieľka. 24 hod. 
kajutový servis. Typy kajút: Vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), 

Kajuty s oknom (pre 2 až 4 osoby), 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 
5 reštaurácií (napr. pizzeria, hlavná, bufetová...) a 13 barov (kaviareň 
a čokoládovňa, tanečný, piano bar...).

DOPrAVA DO/z PrÍstAVU 
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií vo vašej CK.

Luxusná výletná plavba na COSTA FASCINOSA    
OSTROVY STREDOMORIA 

ItINErár PrÍchOD ODchOD
1. deň: Savona (Taliansko) 17:30

2. deň: Neapol (Taliansko) 13:30 20:00

3. deň: Palermo/Sicília (Taliansko) 09:00 18:00

4. deň: na mori 

5. deň: Ibiza (Španielsko) 09:00 02:00

6. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 19:00

7. deň: Barcelona (Španielsko) 08:00 14:00

8. deň: Savona (Taliansko) 08:30748 eur

CENA od

na osobu

12



okružné plavby

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PrE DEtI

rodinný klub PlANEt FUN so slovenským animátorom 
termín: 23.06. – 30.06. a 30.06. – 07.07. a 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 • (pod)vodné  
šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • rôzne športové hry 
a turnaje • večera s animátorom

šPOrtOVé AKtIVIty
športové ihrisko: tenis • basketbal • volejbal • futbal  
• bazény a vodné ihrisko • hrad s pirátskou loďou  
• detské kluby podľa veku • Formula 1 simulátor • videoherňa 

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 • bezlepková strava

tIPy NA VÝlEty s NAšIm sPrIEVODcOm 

NEAPOl  
Výlet ku kráteru sopky Vezuv. 

IbIzA 
Prehliadka mesta, poobede kúpanie na pláži. 

bArcElONA 
Pešia prehliadka La Rambly, alebo návšteva svetoznámeho akvária 
v prístave.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií dostanete vo Vašej CK. 

Savona

Neapol

Ibiza

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMáTOROM

13



okružné plavby

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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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.

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 fitnes 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.  

ItINErár PrÍchOD ODchOD
1. deň: Savona (Taliansko) 18:00

2. deň: Marseille (Francúzsko) 08:30 17:00

3. deň: Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 09:00 17:00

5. deň: Deň na mori  

6. deň: Palermo/Sicília (Taliansko) 08.00 16.00 

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

8. deň: Savona (Taliansko) 08.00

Luxusná výletná plavba na COSTA DIADEMA    
zápADNé STREDOMORIE

1 080 Km z brAtIslAVy

498 eur

CENA od

na osobu
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okružné plavby

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PrE DEtI

rodinný klub PlANEt FUN so slovenským animátorom 
termín: 26.10. – 02.11. (jesenné prázdniny)

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 • (pod)vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá  
• rôzne športové hry a turnaje • večera s animátorom

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

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  
• bezlepková strava

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. 

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

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií v CK.

RODINNÝ KLUB 
SO SLOVENSKÝM ANIMáTOROM

Savona

Civitavecchia/Rím

Marseille

Barcelona

Palma De Mallorca

Palermo

Francúzsko

Španielsko

Taliansko

Sicília

* viď piktogram na str. 3
15



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

okružné plavby

COSTA PLAVBY 
STREDOMORIE A SEVERNá EURÓpA

003  Krásy mIEst strEDOmOrIA
Plavba na cOstA FOrtUNA ****

005  KOrFU – sANtOrINI – myKONOs
Plavba na cOstA DElIzIOsA ****

007  NÓrsKE FJOrDy
Plavba na cOstA FOrtUNA ****

004  KANársKE OstrOVy 
Plavba na cOstA PAcIFIcA ****

006  mAlEbNÝ KOtOr A ANtIcKé GrécKO
Plavba na cOstA lUmINOsA ****

008  NAJKrAJšIE OstrOVy strEDOmOrIA
Plavba na cOstA NEOrIVIErA ***+

máj až september 2019
Janov – Marseille – Barcelona – Valencia – Rím – La Spezia/Pisa – Janov 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

máj až september 2019
Benátky – Bari – Korfu – Santorini – Mykonos – Dubrovník – Benátky 
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

máj až september 2019
Warnemünde – Kodaň – Hellesylt a Geiranger – Alesund – Stavanger  
– Göteborg – Warnemünde
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

apríl, máj, september, október 2019
Savona – Marseille – Lanzarote – Tenerife – Madeira – Malaga – Rím – Savona
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

apríl, máj, september,október 2019
Benátky – Split – Kotor – Olympia – Atény – Bari – Benátky
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

jún až september 2019
Savona – Toulon – Tarragona – Ibiza – Malorka – Menorka – Sardínia – Korzika 
– Neapol – Elba – Savona
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

od 429 €

od 459 €

od 559 €

od 449 €

od 529 €

od 699 €

16



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

NOVINKA

okružné plavby

518 eur

CENA od

na osobu

009

loĎ a jej VYbaVenIe
Výletná loď COSTA LUMINOSA bola postavená v roku  
2009 a rekonštruovaná v r. 2017. Celkovo má 16 palúb  
(z toho 12 pre pasažierov). Kapacita lode je 2826 pasažierov  
a 1050 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: SAMSARA 
wellness a fitnes centrum na 2 palubách (sauny, turecké kúpele, 
thalassotherapy bazén, masáže, kaderníctvo, kozmetika), 3 bazény  
(1 so zaťahovacou strechou a 1 aj s veľkoplošnou obrazovkou),  
4 vírivky, multifunkčné športové ihrisko (tenis, futbal, volejbal, 
basketbal), vonkajšia bežecká dráha a dráha pre kolieskové 
korčule, formula 1 simulátor, divadlo na troch palubách,  
4D kino, disko, kasíno, animácie a detské kluby, videoherňa, 
knižnica, kaplnka, konferenčné miestnosti, internetový kútik, 
obchody, kaplnka, zdravotnícke centrum, 4 reštaurácie 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. 24 hod. kajutový servis. Typy  
kajút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty s balkónom  
a suity (všetky pre max. 2 až 4 osoby). K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty.

straVoVanIe
Plná penzia.  

Privátny koncert 
michala Davida 
priamo na lodi

slovenský sprievodca 

Vhodný pre každú 
vekovú kategóriu 

ItINErár PrÍchOD ODchOD
1. deň: Benátky (Taliansko) 17:30

2. deň: Split (Chorvátsko) 08:00 17:00

3. deň: Kotor (Čierna Hora) 08:00 13:30

4. deň: Katakolon/Olympia (Grécko) 12:00 18:00

5. deň: Piraeus/Atény (Grécko) 09:00 18:00

6. deň: na mori   09:00 19:00

7. deň: Bari (Taliansko) 07:00 13:30 

8. deň: Benátky (Taliansko) 08:00

Katakolon/
Olympia

Piraneus/ Atény

Bari

Split

Kotor

Benátky

Taliansko

Grécko

Čierna hora

Chorvátsko

Luxusná výletná plavba na COSTA LUMINOSA    
pLAVBA S KONCERTOM MICHALA DAVIDA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

okružné plavby

MSC PLAVBY 
STREDOMORIE A SEVERNá EURÓpA

010  myKONOs – sANtOrINI – KOrFU
Plavba na msc OPErA ***+

012  záPADNé strEDOmOrIE A mAltA
Plavba na msc bEllIssImA ****

014  z bENátOK DO IzrAElA
Plavba na msc lIrIcA ***+

011  mAlOrKA - sArDÍNIA – sIcÍlIA
Plavba na msc DIVINA ****

013  záPADNá EUrÓPA
Plavba na msc PrEzIOsA ****

015  NÓrsKE FJOrDy A lOFOty 
Plavba na msc OrchEstrA ****

apríl až október 2019
Benátky – Kotor – Mykonos – Santorini – Korfu – Bari – Benátky
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

marec až noVember 2019
Janov – Neapol – Sicília – Malta – Barcelona – Marseille – Janov
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

október, noVember 2019 
Benátky – Bari – Kréta – Haifa – Cyprus – Rodos – Mykonos  
– Dubrovník – Benátky
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

apríl – október 2018
Janov – Rím – Sicília – Sardínia – Malorka – Valencia – Marseille – Janov
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

máj, aUgUst, september 2019
Hamburg – Le Havre – Southampton – Zeebrügge – Amsterdam - Hamburg
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

máj, júl, aUgUst 2019
Hamburg – Alesund – Honningsvag – Tromso – Lofoty – Trondheim  
– Andalsnes – Olden – Hamburg
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

od 279 €

od 439 €

od 679 €

od 379 €

od 449 €

od 1 299 €
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

okružné plavby

PLAVBY SO SLOVenSkýM 
SPrieVOdCOM

016  JUŽNé šPANIElsKO
Plavba na cOstA FOrtUNA ****

018  mEtrOPOly PObAltIA
Plavba na msc mErAVIGlIA ****

020  GrécKE OstrOVy
Plavba na cOstA lUmINOsA ****

017  NÓrsKE FJOrDy
Plavba na msc mErAVIGlIA ****

019  NEAPOl A bAlEársKE OstrOVy 
Plavba na msc FANtAsIA ****

021  PErly záPADNéhO strEDOmOrIA
Plavba na msc sEAVIEW ****

05.05. – 15.05.2019
Savona – Marseille – Malaga – Lisabon – Cadice – Barcelona – Savona
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

08.06. – 15.06.2019
Kiel – Kodaň – Helsinki – Petrohrad – Tallinn – Kiel
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

14.09. – 21.09.2019
Benátky – Kefalónia – Santorini – Mykonos – Olympia – Bari – Benátky
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

18.05. – 25.06.2019
Kiel – Kodaň – Hellesylt a Geiranger – Flam – Haugesund – Kiel
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

08.06. – 15.06.2019
Janov – Marseille – Malorka – Ibiza – Neapol – Livorno – Janov
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

28.10. – 04.11.2019
Janov – La Spezia – Rím – Cannes – Malorka – Barcelona – Korzika – Janov
PLNÁ PENZIA | 2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

od 498 €

od 698 €

od 618 €

od 698 €

od 598 €

od 538 €
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Ibiza
Santa Eaulàlia

del Rio

Ibiza

Formentera

Playa de Palma

Palma de Mallorca

Malorka

španielsko  |  malorka, ibiza

MALORKA A ibizA
malorka
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 cca 2,5 hodiny.

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.

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.

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.

ibiza
Ak hľadáte jedny z najkrajších  
pláží Stredomoria, vydajte sa na 
ostrov Ibiza v súostroví Baleáry  
v Stredozemnom mori. Nájdete tu 
viac ako 18 kilometrov prevažne 
piesočnatých pláží s rôznymi 
atrakciami a nočnou zábavou, ale 
aj pláže s romantickou atmosférou 
v ukrytých zátokách, tropickou 
vegetáciou a tyrkysovo modrou vodu. 

sanTa eUlalia 
Je druhé najväčšie mesto na 
ostrove Ibiza. Pri vjazde do mesta 
sa nachádza starý aquadukt, jediná 
rímska pamiatka, ktorá sa dodnes 
zachovala na všetkých Baleárskych 
ostrovoch. Toto mestečko bolo prvým 
na Ibize, ktoré dokázalo prilákať 
zahraničných návštevníkov a tak sa 
v Eulalia a v jej okolí usídlila početná 
kolónia zahraničných umelcov. 
Mestečko s rozprávkovo bielym 
kostolíkom zo 16. storočia - Santa 
Eulalia des Riu, ako znie celý názov 
mesta, sa nachádza na východnom 
pobreží ostrova. V blízkosti je prístav, 
golfové ihrisko a kemping. 

moŽnosTi FakUlTaTÍVnYCH 
VÝleToV

Okruh ostrovom – výber z tých 
najatraktívnejších miest môžete 
spoznať, ak sa vydáte na okruh 
ostrovom. Zamierite do južnej  
a západnej časti a navštívite hlavné 
mesto Ibiza a jeho historickú štvrť 
Dalt Vila, soľné polia, jednu  
z najkrajších pláží ostrova - Las 
Salinas, kde si užijete kúpanie  
v tyrkysovo sfarbenej vode, dedinku 
San José, mesto San Antonio, Hippie 
trhy, prístav, katedrálu, promenádu 
v Santa Eulárii, spoznáte život 
miestnych obyvateľov a atď.
 
Mesto Ibiza – na juhovýchodnom 
pobreží ostrova sa nachádza hlavné 
mesto s rovnakým pomenovaním 
Ibiza. Známe je tiež pod katalánskym 
názvom Ciutat d‘Eivissa, Eivissa  
a hovorovo ho miestni volajú Vila. 
Bohatá história mesta sa začala písať 
už okolo roku 700 pred n. l. a dnes sa 
skladá z viacerých častí. Dalt Vila  
s renesančnými hradbami je najstaršia 
časť, Sa Penya si udržiava vzhľad  
s bielymi domčekmi, lákavá je časť  
La Marina s množstvom barov, 
reštaurácií a obchodov.
 
San Antonio – k hlavným 
dovolenkovým centrám patrí okres 
San Antonio na západnom pobreží 
ostrova. Skladá sa z menších 
miest - San Antonio de Portmany, 
San Rafel de sa Creu, San Mateu 
d´Aubarca y Corona. V centrálnej 
časti je postavený pekný kostolík 
sv. Antonína, no najväčšie atrakcie 
sa nachádzajú pri San Antoniu. Je 
to jaskyňa s podzemnou kaplnkou 
zasvätenou sv. Anežke a jaskyňa 
Cueva des Vis s najstaršími 
nástennými maľbami na ostrove.

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 VIEDnE
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

šTanDarDnÁ izba

NOVINKA

798 eur

CENA od

na osobu

sanTa eUlalia Del rio – ibiza  |  španielsko

022

ALL IncLuSIVE raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (13:00 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:30 h) formou bohatých 
bufetových stolov • miestne a importované alkoholické a nealkoholické nápoje (10:30 – 24:00 h) • snacky (10:30 – 13:00 h 
a 15:00 – 18:30 h) • fitnes • pilates • joga • vodná gymnastika

Hotel pre dospelých

Výborná dostupnosť 
do hlavného mesta 

Privátny transfer

poloHa
hotelový komplex na nachádza na východnom pobreží ostrova • 
cca 15 km od centra Ibizy, 1 km od Es Canar • cca 40 min  
z letiska Ibiza

VYbaVenie/Ďalšie slUŽbY
celkom 196 izieb • recepcia • reštaurácia • bary • Star Prestige Sky 
lounge • vonkajší bazén • infinity bazén • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch zdarma • fitnes • Spa centrum • požičovňa bicyklov  
(za poplatok).

UbYToVanie
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou • sušič 
vlasov • plazma TV • Wi-Fi • telefón • trezor (za poplatok) • 
minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy a čaju.

TYpY izieb
Double (20 m2, pre 2 osoby, balkón), Pool-view Double (20 m2, 
pre 2 osoby, výhľad na bazén), Superior Double (20 m2, pre  
2 osoby, terasa s bazénom), Sea View Double (20 m2, pre  
2 osoby, balkón, výhľad na more), Junior Suite (35 m2, pre  
3 osoby, balkón).

sTraVoVanie
polpenzia formou bohatých bufetových stolov • za doplatok all 
inclusive.

plÁŽ
piesočnatá pláž S’Argamassa • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • 
plážový bar.

oFiCiÁlne HoDnoTenie: ★★★★

plÁŽ       
miesTo pobYTU      
spokoJnosŤ klienToV noVinka

Tripadvisor
566 hodnotiacich4,5

ALL IncLuSIVE

IBEROSTAR SANTA EULALIA DEL RIO     +

hotel
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

šTanDarDnÁ izba

španielsko  |  malorka – pUerTo De alCUDia

CONDESA     +023

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
475 izieb • 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 • TV • telefón • trezor  
(za poplatok) • balkón • minibar (za poplatok)

TYpY izieb
Štandardná izba (22 m2, dve pevné lôžka, možnosť jednej 
prístelky - sofa)

sTraVoVanie
all inclusive

pre DeTi
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • menu v reštaurácii • 
miniklub (4-12 rokov) • 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 %

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)

998 eur

CENA od

na osobu

ALL IncLuSIVE

Tripadvisor
2 822 hodnotiacich 4,0

Hotel ideálny  
aj pre rodiny 

s malými deťmi

Priamo  
na nádhernej pláži

Bohaté športové 
vyžitie

Detský aquapark

Overené služby
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

prÍklaD UbYToVania

Ca´n piCaForT – malorka  |  španielsko

THB GRAN PLAYA    024

poloHa
v centre turistického letoviska Ca‘n Picafort • v okolí kaviarne, 
reštaurácie, bary, kluby, diskotéky a obchody • vzdialenosť od 
letiska v Palme 56 km 

VYbaVenie/Ďalšie slUŽbY
177 izieb • vstupná hala s recepciou • reštaurácia • bar • bazén 
s terasou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, 
uteráky za depozit • Wi-Fi (zdarma) • televízna miestnosť • 
zmenáreň • jacuzzi • 2x do týždňa večerný program • za poplatok: 
požičovňa bicyklov, fitnes, biliard, stolný tenis, wellness (sauna, 
turecké kúpele, masáže)

UbYToVanie
kúpeľňa • klimatizácia • balkón alebo terasa • TV • telefón • sušič 
vlasov • Wi-Fi (zdarma) • minichladnička • rýchlovarná kanvica • 
trezor (za poplatok)

TYpY izieb
Štandardná izba (17 m2, dve pevné lôžka) 

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

plÁŽ
piesočnatá pláž • 50 m od hotela • ležadlá a slnečníky  
(za poplatok) 

oFiCiÁlne HoDnoTenie: ★★★★

plÁŽ       

miesTo pobYTU      

spokoJnosŤ klienToV noVinka

ALL IncLuSIVE raňajky (08:00-10:30 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje v bare pri bazéne (10:00-24:00 h) • predpoludňajšie a popoludňajšie snacky • káva, čaj, 
koláče (15:00-18:00 h)

798 eur

CENA od

na osobu

ALL IncLuSIVE

Tripadvisor
464 hodnotiacich4,0

hotel
PRE DOSPELÝCH

V blízkosti pláže

V centre strediska 
ca´n Picafort

nákupné možnosti 
priamo pri hoteli

Príjemný personál

Možnosť doplatenia 
all inclusive

nOVInKA
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šTanDarDnÁ izba

025

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

španielsko  |  malorka – plaYa De palma

ALL IncLuSIVE

IBEROSTAR PLAYA DE PALMA      +

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
182 izieb • 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 
• fitnes 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, s možnosťou jednej prístelky, 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, s možnosťou až  
2 prísteliek, 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, s možnosťou až 2 prísteliek, 
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 96 %

Privátny transfer

Vynikajúca strava

najlepšia reštaurácia 
Marea so špecialitami 

z čerstvých surovín

Výborná dostupnosť 
do hlavneho mesta 

Palmy

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

1 208 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 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)

Tripadvisor
606 hodnotiacich 4,5
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šTanDarDnÁ izba

026

plaYa De palma – malorka  |  španielsko

ALL IncLuSIVE

IBEROSTAR CRISTINA     +

poloHa
Hotelový komplex na nachádza na pobreží cca 200 m od 
nákupných možností • 11 km od centra hlavného mesta Palma de 
Mallorca • cca 10 min od medzinárodného letiska Palma 

VYbaVenie/Ďalšie slUŽbY
405 izieb • hotel z ponuky Exclusive By Satur • 24 hodino-
vá recepcia • klimatizácia • Wi-Fi (zdama) • hlavná bufetová 
reštaurácia Els Molins • Snack bar • Lounge Bar • vonkajší bazén 
• detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • teniso-
vý kurt • fitnes • Spa centrum: vnútorný bazén, vírivka, turecký 
kúpeľ, masáže, sauna, skrášľovacie procedúry • stolný tenis • 
squash • minigolf • cyklistika

UbYToVanie 
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • trezor  
(za poplatok) • minibar (za poplatok, nápoje zdarma) 

TYpY izieb
Double Basic (25 m2, len pre 2 osoby) • Double room (22 m2, pre 
2 osoby, výhľad do záhrady, na bazén za príplatok) • Family Room 
(48 m2, spálňa oddelená od obývačky, s možnosťou až  

2 prísteliek) • Family Room Pool View (48 m2, spálňa oddelená  
od obývačky, s možnosťou až 2 prísteliek , výhľad na bazén) •  
k dispozícií ďalšie typy izieb a suít.

sTraVoVanie
Polpenzia formou bohatých bufetových stolov • za doplatok all 
inclusive.

pre DeTi
Detský bazén • detské ihrisko • detský klub • animácie.

plÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora cca 100 m  
od hotela • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • vodné športy  
za poplatok

oFiCiÁlne HoDnoTenie: ★★★★

plÁŽ       
pre DeTi       
miesTo pobYTU      
spokoJnosŤ klienToV noVinka

Gurmánske zážitky

Výborná dostupnosť 
do hlavneho mesta 

Palmy

Privátny transfer

Výhodné ceny pre 
single rodičov

hotel

1 068 eur

CENA od

na osobu

ALL IncLuSIVE raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (13:00 -14:30 h) a večere (18:30 – 21:30 h) formou bohatých 
bufetových stolov • občerstvenie: zmrzlina, káva, čaj, koláče (10:30 - 13:00 h a 14:30 - 18:00 h) • miestne nealkoholické  
a alkoholické nápoje nápoje v baroch (10:00–24:00 h) • detské menu • fitnes • stolný tenis

Tripadvisor
1208 hodnotiacich4,5

nOVInKA
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Simeri Mare

Lamezia Terme

Marina di Sibari

Tropea
Pizzo

Marina Di Zambrone

taliansko  |  kalábria

ODLETY z braTisLavY

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 cca 40 min.

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 cca 1 hodinu.

MariNa Di zaMBroNe
Je malé turistické letovisko na západnom výbežku pobrežia Tyrhénskeho mora, 
v zálive Golfo di Sant´Eufenia. Od historického mestečka Tropea je vzdialené  
cca 6 km. Pláže s bielym pieskom a azúrovým morom sú vyhľadávané a veľmi 
obľúbené. Nachádza sa tu známa pláž z oblasti Kalábrie - Spiaggia La Marinella. 
Hotely a apartmány sa nachádzajú v časti Marina, v tesnej blízkosti mora  
a piesočnatých pláží. Transfer z letiska Lamezia Terme trvá cca 1 hodinu.

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. 

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 amfiteátra 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.

Plavba loďkou so šnorchlovaním – ak obľubujete šnorchlovanie a chcete 
preskúmať pobrežie Tyrhénskeho mora, tak výlet loďkou z prístavu v mestečku 
Pizzo, pozdĺž útesov a pod mestom je pre vás skvelou voľbou. Loď zakotví a vy  
sa môžete venovať šnorchlovaniu a plávaniu z lode.

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.

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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ZDARMA

027

1 088 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 bohatého 
bufetu • obed aj v reštaurácii na pláži a v pizzerii • zmrzlina pre deti 4 - 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
266 izieb • 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 (1 fľaša vody/osoba/
deň) • kávový a čajový set • klimatizácia • balkón alebo terasa

TYPY izieB
Štandardná izba (20-23 m2, dve pevné lôžka, možnosť 1 prístelky 
pre dieťa formou rozkladacieho lôžka, výhľad na stredisko, alebo 
do záhrady) • superior izba (26 m2, dve pevné lôžka, možnosť  
1 prístelky formou rozkladacieho lôžka, priestrannejšia, výhľad do  
záhrady) • izba de luxe (23 m2, dve pevné lôžka, možnosť  
1 prístelky formou rozkladacieho lôžka, terasa s 2 ležadlami  

a jacuzzi, výhľad do záhrady) • rodinná izba (41 m2, 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) • 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 93 %

labranda rOCCa nETTUnO TrOPEa     

aLL inCLusivE

TroPea – KaLáBria  |  TaLiaNSKo

Tripadvisor
485 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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TaLiaNSKo  |  KaLáBria – zaMBroNe

bV bOrGO dEl PrInCIPE     +028

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
61 izieb • 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. - 08.09.) • 
amfiteáter

UBYToVaNie
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia • TV • trezor (zdarma) • 
minibar (za poplatok) • balkón alebo terasa

TYPY izieB
Štandardná izba (16 m2, dve pevné lôžka, možnosť 1 alebo  
2 prísteliek formou rozkladacieho lôžka alebo poschodovej 
postele) • rodinná izba (21 m2, pre 4-členné rodiny, dve pevné 
lôžka, možnosť 2 prísteliek formou poschodovej postele, výhľad 
do záhrady)

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 %

aLL inCLusivE raňajky, obedy a večere 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 • nealko nápoje a miestne likéry (19:00-24:00 h) • káva v bare • animácie • futbal • základné 
bezlepkové potraviny k dispozícii

738 eur

CENA od

na osobu

Tripadvisor
683 hodnotiacich 4,5

hotel
Šarm

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Pokojné prostredie

Menší hotel

umiestnenie 
uprostred zelenej 
oázy priamo pri 
prekrásnej pláži

slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma

šTaNDarDNá izBa

aLL inCLusivE
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šTaNDarDNá izBa

029

698 eur

CENA od

na osobu

aLL inCLusivE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(09:00-24:00 h), v plážovom bare (10:00-18:00 h) • šport: tenis (požičanie rakiet a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • 
lukostreľba • plážový volejbal • minifutbal • boccia • animácie

GardEn rEsOrT 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 
580 izieb • 6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v lobby (zdarma) • obchodík • trafika •  
2 bazény s vodopádmi • ležadlá a slnečníky zdarma • posilňovňa  
a wellness centrum za poplatok • à la carte reštaurácia za 
poplatok • disko bar za poplatok • požičovňa bicyklov 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 
Štandardná izba (18 - 25 m2, dve pevné lôžka, možnosť 1 alebo  
2 prísteliek formou štandardného alebo rozkladacieho lôžka,  
2 prístelky sú zväčša formou poschodovej postele) 

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 • detské stoličky v reštaurácii • detská postieľka (za poplatok 
5 EUR/deň, platba na mieste) • kuchynka vybavená ohrievačom 
fliaš, 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
471 hodnotiacich4,0

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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030

Tripadvisor
149 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný  
pre rodiny 

slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma

Pokojná dovolenka

Hotel sa nachádza 
hneď vedľa najkrajšej 

pláže z oblasti 
Kalábrie - spiaggia 

La Marinella

LigHT aLL inCLusivE

668 eur

CENA od

na osobu

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 • 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 
90 izieb • 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 (01.06. - 08.09.)

UBYToVaNie
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s WC a sprchou • sušič vlasov • 
TV • trezor (zdarma) • chladnička • balkón alebo terasa 

TYPY izieB
Štandardná izba (dve pevné lôžka, možnosť 1 alebo 2 prísteliek 
formou rozkladacieho lôžka alebo poschodovej postele, výhľad  
do záhrady) 

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 • 1 slnečník  
a 2 ležadlá na izbu zdarma od druhého radu • vodné športy • 
plážové uteráky (za depozit a poplatok) 

oFiCiáLNe HoDNoTeNie: ★★★★

PLáŽ      
Pre DeTi      
MieSTo PoBYTU     
SPoKojNoSť KLieNToV 89 %

TaLiaNSKo  |  KaLáBria – zaMBroNe

bV KalaFIOrITa rEsOrT    

šTaNDarDNá izBa
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968 eur

CENA od

na osobu

 súčasť hotelovej 
siete Mgallery  

by sofitel

Pekné prostredie

nádherné výhľady na 
more s romantickým 

západom slnka

Privátny transfer

PoLoHa
priamo na piesočnatej pláži • vzdialenosť od mestečka Tropea  
10 km • letisko Lamezia Terme 65 km • privátny transfer v cene

VYBaVeNie/ĎaLšie SLUŽBY
123 izieb • exkluzívny hotel z ponuky Exclusive by Satur • hlavná 
a vedľajšia budova • recepcia • vstupná hala • Wi-Fi (zdarma) • 
bazén s morskou vodou (ležadlá, slnečníky a osušky zdarma) •  
2 reštaurácie • lobby bar • bar pri bazéne • športové aktivity 
v cene (fitnes centrum, tenis, vodná gymnastika) • za poplatok: 
bicykle, potápanie, katamarán • za poplatok: thalasso centrum, 
vnútorný bazén, sauna a masáže

UBYToVaNie 
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT 
TV • telefón • trezor • mini bar (za poplatok)

TYPY izieB
Economy (20 m2, bez balkóna alebo terasy), 2-lôžková  
s výhľadom do záhrad alebo na more za príplatok •  
superior (25 m2, 2 osoby s výhľadom na more ) • Junior  
suite (40 m2, s možnosťou jednej prístelky, v hlavnej  
budove, výhľad na more)

STraVoVaNie
polpenzia (raňajky a večere) • raňajky formou bufetu • večere 
formou bufetu alebo à la carte • obedy za doplatok à la carte • 
showcooking

Pre DeTi
ihrisko • postieľka • stolička • mini klub (4-12 rokov) • strava  
pre bábätka

PLáŽ
priamo na pláži • piesočnatá pláž s prímesou štrku • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • pozvoľný vstup do mora • vodné športy  
za poplatok 

oFiCiáLNe HoDNoTeNie: ★★★★

PLáŽ       

Pre DeTi     

MieSTo PoBYTU      

SPoKojNoSť KLieNToV 96%

031CaPOVaTICanO rEsOrT ThalassO & sPa     

Tripadvisor
943 hodnotiacich4,0

CaPo VaTiCaNo Di riCarDi – KaLáBria  |  TaLiaNSKo

SUPerior izBa

hotel
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Baja Sardinia

Cagliari

Sardínia

Porto Cervo Golfo Aranci
Olbia
Budoni

taliansko  |  sardínia

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 cca 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.

GolFo aranCi
Malé mestečko s asi 2 000 celoročne žijúcimi obyvateľmi je situované 
cca 20 km severne od Olbie a len 5 km južne od Porto Rotondo 
jedného z najznámejších letovísk Costa Smeraldy. Je známe svojimi 
krásnymi plážami, v okolí je ich cca 20. Golfo Aranci je tiež veľmi 
známe výskytom voľne žijúcich delfínov, ktoré je možné bežne 
pozorovať. Transfer z letiska v Olbii trvá cca 20 min.

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 min.

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 min.

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 cca  
45 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 cca 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 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
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Bonifacio

La Maddalena

Porto Cervo

SardíniaBosa

Alghero

Santa Teresa di Gallura

Palau

Olbia

sardínia  |  taliansko

998 eur

CENA od

na osobu

pravdepodobnosťou najstarší nuraghický komplex 
sa nachádza v Barumini (pamiatka UNESCO). 
Záhada tajomnej civilizácie, ktorá po sebe nechala 
tieto podivné objekty s vežami v tvare kužeľa 
pochádzajúce z r. 1 800 – 300 pred n. l. je stále 
neodhalená (návšteva). Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

6 deň
Raňajky. Dnes spoznáme hlavné mesto ostrova – 
Cagliari s príťažlivým severoafrickým koloritom 
starého mesta. Poprechádzame sa medzi tavernami 
a reštauráciami v štvrti Marina, pozrieme si kopcovitý 
labyrint stredovekej štvrte Castello, z rímskeho 
obdobia do skaly vyhĺbený amfiteáter, cenné interiéry 
katedrály Panny Márie, či Cittadellu dei Musei – 
bývalú kráľovskú zbrojnicu, obdivovanú každým 
návštevníkom. Presun cez vnútrozemie na východné 
pobrežie Sardínie, kde možno zazrieme plameniaky. 
Ubytovanie v okolí Orosei, fakultatívne večera.

7 deň
Raňajky. Fakultatívny lodný výlet so zastávkami na 
najkrajších a najodľahlejších plážach v Stredomorí. 
Uvidíme Cala Goloritzè, Cala Mariola, Cala Sisine, 
Cala Luna pripomínajúcu tvarom aj názvom Mesiac 
a jaskyňu Blue Marino s prehistorickými rytinami. 
Ubytovanie, fakultatívne večera.

8 deň
Raňajky. V závislosti od letových časov pobyt pri
mori, transfer na letisko, odlet z Olbie.

1 deň
Odlet do Olbie. Privíta nás kúzelný ostrov 
s nezničenou prírodou a stopami dávnej histórie, 
ktorý uspokojí požiadavky aj najnáročnejších  
s túžbou po poznaní, komforte a pohode. Odchod  
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2 deň
Raňajky. Odchod do Palau na celodenný výlet 
pozdĺž súostrovia La Maddalena a Caprera. 
Súostrovie siedmych ostrovov a ostrovčekov, ktoré 
boli vyhlásené za národný park, slúžilo počas vojny 
ako dôležitý oporný bod chrániaci prieplav medzi 
Sardíniou a Korzikou. Kúpanie na nádherných 
kamenných a piesočnatých plážach nám zaručí  
skvele strávený deň. V pozoruhodnom stredisku 
Porto Cervo nakukneme, kde a ako prežíva 
dovolenku svetová smotánka. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3 deň
Raňajky. Dnešný deň strávime pobytom pri mori. 
Pre záujemcov sa ponúka možnosť výletu trajektom 
na francúzsky ostrov Korzika (fakultatívne). 
Spoznáme jedinečné mesto Bonifacio, ktoré sa 
svojou dokonalou polohou na vrchole bielych 
útesov začlenilo medzi najväčšie pozoruhodnosti 
Európy. Presun trajektom pod skalnými útesmi nám 
otvorí neopakovateľný výhľad na mesto. Možnosť 
prechádzky po pobrežných útesoch. Návrat späť na 
Sardíniu, ubytovanie, fakultatívne večera.

4 deň
Po raňajkách sa presunieme k mysu Capo Caccia, 
podzemnému labyrintu mystických záhadných 
jaskýň, objavenému v r. 1700. Najznámejšia 
spomedzi jaskýň je Grotta di Nettuo, bájne sídlo 
boha Neptúna, do ktorej sa dostaneme zdolaním 
656 schodov (fakultatívne). Ďalej budeme pokračovať 
do mestečka Alghero, 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). Ubytovanie, fakultatívne večera.

5 deň
Raňajky. Cestou na juh ostrova sa zastavíme na 
polostrove Sinis s krásnymi piesočnatými plážami 
(ocenené modrou vlajkou EÚ). Naskytá sa šanca 
okúpať sa a tiež vrátiť sa do obdobia Féničanov, 
ktorého dôkazmi sú pozostatky prístavu Tharrus. 
Sardínia je posiata množstvom megalitických 
stavieb nazývaných nuraghi. Najväčší a s veľkou 

8-dňový letecký zájazd

S POBYTOM  
PRI MORISARDÍNIA

032

all inclusive služby  
počas pobytu pri mori
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hotel
Šarm

ŠtandardnÁ iZBa

998 eur

CENA od

na osobu

tripadvisor
416 hodnotiacich4,5 tripadvisor

627 hodnotiacich 4,0

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) 

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
158 izieb • centrálna budova 
s recepciou • reštaurácia • bar • 
bazén s oddelenou časťou pre deti • 
3 tenisové kurty • basketball • futbal 
• bocca • šípky • stolný tenis • detské 
ihrisko • trafika • Wi-Fi (v lobby bare 
zdarma) • masáže (za poplatok) 

UBYtovanie
v tradičnom sardínskom štýle • 
umiestnené v prízemných domčekoch 
a v poschodovej budove pri recepcii 
• klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • TV • minichladnička • 
trezor • terasa/balkón

tYPY iZieB
Štandardná izba (14-18 m2, 1 miestnosť, 
dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
prístelky - štandardné lôžko, max.  

3 osoby) • Štvorlôžková izba (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

034033 EDEN VILLAGE LI CUPULATTI    

taliansko  |  severnÁ sardínia – BaJa sardinia, BUdoni

1 298 eur

CENA od

na osobu

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
Dvojlôžková izba (26 m2, s možnosťou 
dvoch prísteliek - štandardné lôžko/

sofa/poschodová posteľ, v hlavnej 
budove alebo v pavilóne, max.  
2 - 4 osoby) • Dvojlôžková izba  
s výhľadom na more za doplatok 
(23 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
väčšinou v hlavnej budove, max.  
3 osoby)

stravovanie
polpenzia • plná penzia (za doplatok), 
raňajky a obed formou bufetu, večere: 
hlavné jedlo výber z menu, predjedlo, 
šaláty a dezert formou bufetu • 
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 cca 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 %

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

CLUB HOTEL BAJA SARDINIA     +

ŠtandardnÁ iZBa
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ŠtandardnÁ iZBa

848 eur

CENA od

na osobu

nOVInKAExKLuZíVnE S cK SATuR ALL IncLuSIVE

035

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

Vybavenie pre 
bábätká

Plážový bar zahrnutý 
v all inclusive

Krátky transfer

V reštaurácii terasa 
s dychberúcim 

výhľadom

Kurzy potápania  
a šnorchlovania

Krásna piesočnatá 
pláž s bielym 

pieskom 

PoloHa
severovýchodné pobrežie Sardínie v oblasti Golfo Aranci • 
18km od letiska v Olbii • 35km od mesta Porto Cervo, v ktorom 
dovolenkuje aj hollywoodská smotánka

vYBavenie/ĎalŠie slUŽBY
320 izieb • recepcia • Wi-Fi na recepcii (zdarma) • dva bazény 
s ležadlami a slnečníkmi • minimarket • amfiteáter • reštaurácia 
s terasou s výhľadom na záliv • à la carte reštaurácia • 3 bary • 
volejbal • futbal • tenis • fitness • aerobic • aqua aerobic • masáže 
(za poplatok) 

uBYTOVAnIE 
izby sú zariadené v tradičnom sardínskom štýle • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič vlasov • TV • telefón • trezor • 
minichladnička • balkón

tYPY iZieB
Štandardná izba (s možnosťou až dvoch prísteliek, max.  
2 dospelé osoby a 2 deti) • Superior izba (čiastočne  
renovované, s možnosťou 1 prístelky, max. 2 dospelé  
osoby a 2 deti, minichladnička s nápojmi pri príchode,  
kávový a čajový set, zľavy vo wellness) 

stravovanie
all inclusive

PRE DETI 
kútik pre bábätká (ohrievač fliaš, mixér, chladnička, mikrovlnka, 
strava pre bábätká, miestnosť s hračkami) • miniklub • 
teenageklub • denné a večerné animácie • slovenský animátor 
29.06. - 31.08.

PlÁŽ
pri krásnej piesočnatej pláži s bielym pieskom • pozvoľný  
vstup do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky  
(za poplatok) • plážový bar (snacky a nápoje)

oFiCiÁlne Hodnotenie: ★★★★

PlÁŽ       
Pre deti      
Miesto PoBYtU      
sPokoJnosŤ klientov novinka

VOI COLONNA BEACH    

GolFo aranCi – sardínia  |  taliansko

tripadvisor
335 hodnotiacich3,5

ALL IncLuSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • miestne pivo, víno a nealkoholické  
nápoje počas hlavných jedál • nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, víno, káva, čaj, miestne vybrané alkoholické nápoje  
(10:00 - 24:00 h) • snacky dvakrát za deň • nápoje a snacky v plážovom bare v rámci all inclusive do 18:30 h (inak za 
poplatok)
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sUPerior liCCiola sea view

1 498 eur

CENA od

na osobu

036

nádherné zálivy 
s bielym pieskom 

obklopené bohatou 
zeleňou

Gurmánske zážitky

Privátny transfer

PoloHa
V bohatej zeleni cca 20 km severne od Palau a cca 12 km od 
známej turistickej lokality Santa Teresa Gallura.

vYBavenie/ĎalŠie slUŽBY
271 izieb v komplexe z dvoch hotelov (Erica a La Licciola) •  
hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi-Fi (zdarma) • 7 reštaurácií • 5 barov • 3 bazény  
s morskou vodou • 1 bazén so sladkou vodou (prístupný pre deti 
od 6 rokov) • ležadlá a slnečníky zdarma • služby za poplatok: 
Thalasso and spa centrum Le Thermae (1 600 m2) • terapeutické 
a krášliace procedúry • turecké kúpele • sauna • relaxačná zóna • 
posilňovňa • lekcie golfu aj pre začiatočníkov • požičovňa lodí

UBYtovanie
balkón alebo terasa • klimatizácia • Wi-Fi (zdarma) • kúpeľňa 
so sprchou • sušič vlasov • TV • telefón (za poplatok) • trezor 
(zdarma) • minibar (za poplatok) • plážové osušky

tYPY iZieB
classic room Erica (22 m2, pre 2 osoby, výhľad do záhrady alebo 
na more za poplatok) • Superior room Erica (25 m2, pre 2 osoby, 
výhľad do záhrady alebo na more za príplatok) • Family suite 
Erica sea view (2 prepojené superior izby, výhľad na more) • 
Junior suite Erica (35 m2, open plan, možnosť jednej prístelky  
pre dieťa, výhľad do záhrady alebo na more za príplatok )  
a ďalšie typy suít.

stravovanie
polpenzia • raňajky a večere formou bohatého bufetu • možnosť 
doobjednať si obedy „Brunch Mediterraneo“ (za poplatok)

Pre deti
detský bazén • detská reštaurácia • detské ihrisko • baby mini 
klub (na požiadanie zdarma: ohrievačka fľašky, detská vysielačka, 
podložka na prebaľovanie) • Baby club (pre deti 2 – 3 roky za 
poplatok) • Mini klub (4 – 9 rokov) • Junior klub (10 – 13 rokov) • 
lekcie golfu, plávania, fotenia za doplatok 

PlÁŽ
nádherné zálivy s bielym pieskom ohraničené skalami • slnečníky  
a ležadlá pre hotelových hostí zdarma • vodné športy a iné 
aktivity v okolí za poplatok

oFiCiÁlne Hodnotenie: ★★★★★

PlÁŽ       
Pre deti       
Miesto PoBYtU      
sPokoJnosŤ klientov 95 %

taliansko  |  sardínia – st. teresa GallUra

tripadvisor
1 158 hodnotiacich 4,5

RESORT VALLE DELL´ERICA THALASSO & SPA     

hotel
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ClassiC iZBa

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/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 alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov •  
SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • telefón • trezor

tYPY iZieB
classic room (26-30 m2, s možnosťou až 2 prísteliek) • deluxe  
(26-32 m2, 2-4 osoby, výhľad na more) • Prestige room (32-36 m2,  
s možnosťou až 2 prísteliek, výhľad na more) • Junior suite  
(36-40 m2, s možnosťou až 2 prísteliek)

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 91 %

1 088 eur

CENA od

na osobu

tripadvisor
255 hodnotiacich4,0

hotel

Hotel vhodný  
pre páry

Prekrásne záhrady 
pri romantickom 

piesočnatom zálive

V blízkosti VIP 
letoviska Porto cervo

Privátny transfer
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Liparské ostrovy

Taormina

CataniaMarina di Butera

Giardini Naxos
Sicília

taliansko  |  siCÍlia

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 cca 120 min.

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 cca 50 min.

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 cca 60 min.

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
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all inclusive služby  
počas pobytu pri mori

Liparské ostrovy

TaorminaEtna
Katánia

Syrakúzy

Noto

Ragusa
Modica

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 
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 a návrat späť do Bratislavy.

1 deň
0dlet 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, 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 1 900 m n. m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami pokračovať 
až do výšky 2 900 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. Popoludní návšteva 
bývalej rezidencie z obdobia neskorej Rímskej ríše 
Villa del Tellaro s pozoruhodnými mozaikami. Návrat 
na ubytovanie, večera. 

8-dňový letecký zájazd

POZNÁVANIE A RELAX 
V ROVNOVÁHESICÍLIA

038

898 eur

CENA od

na osobu

siCília  |  TaliansKo
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sikania REsORT & sPa     +

ALL IncLuSIVE

039

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 likéry  
• americká káva • čaj

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 120 minút (priamy transfer)
 
VYBAVEnIE/ĎALŠIE SLuŽBY
218 izieb • komplex jednoposchodových budov v krásnej 
udržiavanej kvitnúcej záhrade • recepcia • Wi-Fi (zdarma 
v spoločných priestoroch) • amfiteáter s večerným programom • 
animačný a športový program • disko • kaderníctvo • obchodíky

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

Tripadvisor
1 469 hodnotiacich 4,0

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

TaliansKo  |  siCília - marina di BuTera

698 eur

CENA od

na osobu

EXKLuZÍVnE LEn S cK SATuR
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šTandardná iZBa
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU  ★ ★ ★ ★
cELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLIEnTOV  90 %

REŠTAuRÁcIE
hlavná reštaurácia • pizzéria • 2 bary (hlavný a plážový bar) • 
plážová à la carte reštaurácia v hlavnej sezóne (za poplatok) 
 • 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, windsurfing a kiting  
so slovenskými inštruktormi v období 23.06. - 18.09. (za poplatok) 
• amfiteáter • 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 s návštevou mestečka Taormina • Agrigento - Údolie 
chrámov s návštevou archeologického parku a 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: 23.06. - 01.09.
(1 animátor: 23.06. - 01.09. a 2 animátori: 30.06. - 01.09.)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku a kopec 
ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek a kamienkov, 
planet fun market, facepainting, modelovanie zvieratiek  
z balónov • (pod)vodné šibalstvá • mini disco • plážový tenis  
• pohybový workshop • kajakovanie • paddle board • obedy  
a večere s animátormi • show Milujem Slovensko

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA v období 23.06. - 18.09. (za poplatok)
kurzy windsurfingu so slovenskými inštruktormi • kurzy
kitesurfingu so slovenskými inštruktormi

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
minigolf • plážový volejbal • futbal • šípky • tenis • stolný tenis 
• vodné pólo • joga na pláži • aerobik • aquagym • pilates 

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

VÝHODY PRE RODInY
 
2 deti do 18 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • možnosť 
ubytovania 2+2 • pozvoľný vstup do mora • transfer z letiska 
priamo na hotel a späť

siCília - marina di BuTera  |  TaliansKo

* viď piktogram na str. 3
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Tripadvisor
1577 hodnotiacich 4,0

Rg naXOs hOTEL     040

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 fitnes • 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
priestranná Dvojlôžková izba (32 m2, s možnosťou dvoch 
prísteliek - štandardné lôžka, max. 2 dospelí a 2 deti) • priestranné 
Superior izba s výhľadom na more (32 m2, s možnosťou dvoch 

prísteliek - štandardné lôžka, max. 2 dospelí a 2 deti) • Rodinná 
izba 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 (za poplatok)

oFiCiálne HodnoTenie: ★★★★

pláž       
pre deTi    
miesTo poBYTu      
spoKojnosť KlienTov 86 %

958 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

TaliansKo  |  siCília - Giardini naxos

šTandardná iZBa

42



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

1 528 eur

CENA od

na osobu

nOVInKA

ppoloHa
pri malej romantickej zátoke Mazzarò • v blízkosti od nástupnej 
stanice lanovky do historického mestečka Taormina • cca 65 km 
od letiska Catania • privátny transfer cca 60 min 

vYBavenie/Ďalšie služBY
82 izieb a suít • hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná  
hala • recepcia • výťah • Wi-Fi pripojenie vo verejných 
priestoroch a na izbách do 3 Mb/s (cca 5 EUR/deň rýchlejšie 
pripojenie) • hlavná reštaurácia Il Gattopardo s terasou  
s výhľadom na zátoku (raňajky formou bufetu, obeda a večere 
à la carte) • bar Tancredi s vonkajšou terasou a s výhľadom 
na zátoku • bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži 
(zdarma) • plážové osušky (zdarma) • Spa centrum: turecké 
kúpele, masáže, sauna, kaderníctvo (za poplatok) • fitnes 
(zdarma) • vodné športy a potápanie (za poplatok) • psík 
a mačka možné (cca 30 Eur/ deň)

uBYTovanie
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa/WC • sušič  
vlasov • župany a papučky • SAT/LCD TV • WiFi pripojenie do  
3 Mb/s (cca 5 EUR/deň rýchlejšie pripojenie) • telefón • minibar 
(za poplatok) • trezor • set na prípravu kávy a čaju (okrem 
štandardnej izby) 

TYpY iZieB
classic Sea View (20m2, spálňa, s možnosťou jednej prístelky, 
výhľad na more ) • Superior Sea View (24 m2, spálňa, 
s možnosťou jednej prístelky, terasa s výhľadom na more) • 

Junior Suite (30m2, pre s možnosťou jednej prístelky, spálňa 
z časti oddelená obývacia časť) • Suita (50m2, spálňa oddelená 
od obývačky s možnosťou až dvoch prísteliek, panoramatický 
výhľad na more) • Suite with jacuzzi (42 m2, spálňa oddelená 
od obývačky s možnosťou až dvoch prísteliek, terasa na slnenie 
s vírivkou) • Exclusive Suite (57m2, 2 oddelené spálne, obývačka 
s možnosťou jednej prístelky, terasa na slnenie s výhľadom na 
more). 

sTravovanie
raňajky formou bufetových stolov • za doplatok večere alebo 
obedy (à la carte)

pre deTi
detská postieľka • stráženie detí za poplatok 

pláž
Súkromná piesočnato – kamienková pláž • slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • vodné športy za poplatok

oFiCiálne HodnoTenie: ★★★★★

pláž       
pre deTi       
miesTo poBYTu      
spoKojnosť KlienTov novinKa

041

Tripadvisor
365 hodnotiacich5,0

Taormina - siCília  |  TaliansKo

vOi gRanD hOTEL mazzaRò sEa PaLacE      +

hotel

Hostia milujú 
reštauráciu 

s výhľadom na more

Privátny transfer

V blízkosti nástupnej 
stanice lanovky 
do historického 

mestečka Taormina

ClassiC iZBa
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042

Tripadvisor
1 462 hodnotiacich 4,5

1 038 eur

CENA od

na osobu

Hotel vhodný  
pre páry

Vlastný piesočnatý 
záliv

Pri romantickom 
meste Syrakúzy

Privátny transfer

hotel

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 min • privátny transfer v cene

vYBavenie/Ďalšie služBY
81 izieb a suít • 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 • fitnes 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, s možnosťou jednej 
prístelky) • Ortigia sea view (20 m2, pre 2 osoby) • Ortigia deluxe 
(28 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, výhľad na more) • Junior  
suite (40 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, výhľad na more) •  
Junior suite with private swiming pool (65 m2, s možnosťou  
až 2 prísteliek, bazén, záhrada) • Suite with private swiming pool 
(70-80 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, 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 93 %

minaRETO sEasiDE LUXURy REsORT      +

TaliansKo  |  siCília - sYraKÚZY

ClassiC iZBa
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Misano Adriatico 

Pesaro
Cattolica

Caorle

Benátky

Lido di Nazioni

Lignano

BibioneLido di Jesolo

R
Riccione

imini

Milano Marittima
Cervia

Cesenatico

taliansko  |  jadran

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, 
delfinárií 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, 
surfing, 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

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
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52 eur

CENA od

na osobu/noc

043 044

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 • 
à 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
New colonial (cca 31 m2, 4-6 osôb,  
dve 2-lôžkové spálne a obývacia 
miestnosť s rozkladacou sedacou 
súpravou (dvojlôžko) • Laguna  
(cca 35 m2, 5 osôb, 2-lôžková  
a 3-lôžková spálňa, obývacia 
miestnosť) • Minilaguna (cca 18 m2,  
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, 
windsurfing, plachtenie)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž      
pRE DETI       
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 92 %

73 eur

CENA od

na apartmán

TripAdvisor
243 hodnotiacich 4,0

VILLAGGIO EUROPA    +

polohA
v letovisku Grado • pár min od zóny 
s obchodmi, reštauráciami a barmi • 
kúpalisko Parco Acquatico • mesto 
Trieste cca 20 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
62 izieb • klimatizácia • recepcia  
24 hodín • 2 spoločenské miestnosti  
• reštaurácia • lobby bar • Wi-Fi  
zdarma • požičovňa bicyklov  
zadarmo • parkovanie 300m  
od hotela za poplatok 4 EUR/deň 
(podľa dostupnosti) 

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič  
na vlasy • SAT TV • trezor • telefón 

Typy IzIEB 
Dvojlôžková izba štandard  
s balkónom s možnosťou 1 prístelky 
(rozkladacie lôžko) • Jednolôžková 
izba bez balkónu• Rodinné izby  
- 2 miestnosti oddelené posuvnými 
dverami (1 miestnosť spálňa s dvomi 
lôžkami a 2 miestnosť oddelené 
postele)  

STRAVoVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • možnosť 
doplatenia plnej penzie

pRE DETI
detská postieľka za poplatok 13 EUR/
deň (na vyžiadanie/platba na mieste) • 
ihrisko na pláži • detský kútik 

plÁž
široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora 150 m od mora • 
plážový servis za poplatok 

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž       
pRE DETI    
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

ARGENTINA   

TripAdvisor
108 hodnotiacich3,0

GRADo – JADRAN  |  TAlIANSKo

NOVINKA

pRíKlAD uByToVANIA
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ALL INCLUSIVE

046045

TripAdvisor
97 hodnotiacich 4,0

88 eur

CENA od

na osobu/noc

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

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
Dvojlôžková izba 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 
(windsurfing, potápanie, vodné 
bicykle)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž     
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 95 %

LUNA    

TripAdvisor
140 hodnotiacich4,0

LIghT ALL INCLUSIVE

75 eur

CENA od

na osobu/noc

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

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
84 izieb • 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 (zdarma/podľa 
dostupnosti) • pes (na vyžiadanie/za 
poplatok)

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

Typy IzIEB
Dvojlôžková izba (cca 20 m2,  
s možnosťou jednej prístelky - sofa)

STRAVoVANIE
light all inclusive

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

plÁž
súkromná piesočnatá pláž • cca 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 %

MERIDIANUS    +

TAlIANSKo  |  JADRAN – lIGNANo, BIBIoNE

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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048

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 5: spálňa s manželským lôžkom 
a jedným samostatným lôžkom • 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby • Trilo 6: 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 85 %

62 eur

CENA od

za apartmán

TripAdvisor
53 hodnotiacich 3,5

REZIDENCIA ACAPULCO    +

BIBIoNE - JADRAN  |  TAlIANSKo

TripAdvisor
45 hodnotiacich4,0

047

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

uByToVANIE
kúpeľňa • SAT TV • trezor  
• klimatizácia
 
Typy IzIEB
Jednolôžková izba bez balkóna • 
Dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
prístelky, balkón • Rodinná suita 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
detská postieľka • detské stoličky 
v reštaurácii

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 %

62 eur

CENA od

na osobu/noc

OLIMPIA    +

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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ANIMÁCIE WI-FI

50 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

75 eur
CENA  

od
za apartmán

67 eur
CENA  

od
za apartmán

76 eur
CENA  

od
za apartmán

64 eur
CENA  

od
za apartmán

052051

050049

polohA
v pokojnej časti Bibione – časti Spiage 
• cca 2 km od termálnych kúpeľov • 
v okolí možností nákupov, reštaurácie 
a bary • golfové ihrisko, zábavné parky 
a aquapark v Lignane cca 13 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
recepcia • výťah • záhrada • 
parkovisko • klimatizácia (za poplatok 
35 EUR/týždeň) • malý pes  
(na vyžiadanie/za poplatok - 30 EUR/
týždeň) • detská postielka 25 EUR/
týždeň 

uByToVANIE
Trilo 5: 3 miestnosti – obývačka 
s rozťahovacím gaučom, manželská 
izba a izba s oddelenými lôžkami 

• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • trezor • telefón • Wi-Fi • 
kuchynský kút • balkón alebo terasa

STRAVoVANIE
individuálne 

plÁž
30 m od mora • plážový servis zdarma 
(slnečník a jedno ležadlo a jedna 
stolička/apartmán)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž      
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

REZIDENCIA DIANA EST ESTERNO   REZIDENCIA MARTE   

NOVINKA

polohA
v pokojnej časti Bibione – časti Spiage 
• cca 2 km od termálnych kúpeľov • 
v okolí možností nákupov, reštaurácie 
a bary • golfové ihrisko, zábavné parky 
a aquapark v Lignane cca 13 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
recepcia • výťah • záhrada • 
parkovisko • klimatizácia (za poplatok 
35 EUR/týždeň) • malý pes  
(na vyžiadanie/za poplatok - 30 EUR/
týždeň) • detská postielka 25 EUR/
týždeň • Wi-Fi (10 EUR/týždeň)

uByToVANIE
Bilo 4: 2 miestnosti – obývačka 
a manželská izba s poschodovou 
posteľou • kúpeľňa s WC • sušič na 

vlasy • SAT TV • trezor • telefón • 
Wi-Fi • kuchynský kút – mikrovlnka, 
umývačka riadu • balkón alebo terasa

STRAVoVANIE
individuálne 

plÁž
250 m od mora • plážový servis 
zdarma (slnečník a jedno ležadlo 
a jedna stolička/ apartmán)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž      
pRE DETI    
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

REZIDENCIA GINESTRA   

NOVINKA

NOVINKA

polohA
v pokojnej časti Bibione – časti 
Spiage • cca 2 km od termálnych 
kúpeľov • v okolí možností nákupov, 
reštaurácie a bary • golfové ihrisko, 
zábavné parky a aquapark v Lignane 
cca 13 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
recepcia • výťah • záhrada • 
parkovisko • klimatizácia (za 
poplatok 35 EUR/týždeň) •  
detská postielka 25 EUR/týždeň 
• Wi-Fi (10 EUR/týždeň)

uByToVANIE
Bilo 4: 2 miestnosti – obývačka 
s rozťahovacím gaučom a manželská 
izba • kúpeľňa s WC • sušič na 

vlasy • SAT TV • trezor • telefón • 
Wi-Fi • kuchynský kút – mikrovlnka, 
umývačka riadu • balkón

STRAVoVANIE
individuálne

plÁž
300 m od mora • plážový servis 
zdarma (slnečník a jedno ležadlo 
a jedna stolička/apartmán)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★+

plÁž      
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

polohA
v pokojnej časti Bibione – časti Spiage 
• cca 2 km od termálnych kúpeľov • 
v okolí možností nákupov, reštaurácie 
a bary • golfové ihrisko, zábavné parky 
a aquapark v Lignane cca 13 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
recepcia • výťah • záhrada • 
parkovisko • klimatizácia (za poplatok 
35 EUR/týždeň) • malý pes  
(na vyžiadanie/za poplatok - 30 EUR/
týždeň) • detská postielka 25 EUR/
týždeň 

uByToVANIE
Bilo 4: 2 miestnosti – obývačka 
s rozťahovacím gaučom a manželská 
izba • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy 

• SAT TV • trezor • telefón • Wi-Fi • 
kuchynský kút – mikrovlnka, umývačka 
riadu • balkón alebo terasa

STRAVoVANIE
individuálne 

plÁž
250 m od mora • plážový servis 
zdarma (slnečník a jedno ležadlo 
a jedna stolička/apartmán)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž      
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

REZIDENCIA FENIX   

TAlIANSKo  |  JADRAN – BIBIoNE

NOVINKA

pRíKlAD uByToVANIA

pRíKlAD uByToVANIA

pRíKlAD uByToVANIA

pRíKlAD uByToVANIA



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

90 eur

CENA od

na osobu/noc

Novootvorený 
komplex

V obľúbenom 
letovisku Bibione

Apartmány  
s polpenziou

Vhodné aj pre 
náročných klientov

053

polohA
vo východnej časti Bibione • v blízkosti maják • 3 km od 
termálnych kúpeľov • v okolí možností nákupov, reštaurácie a bary 
• golfové ihrisko, zábavné parky a aquapark v Lignane cca 13 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
Novootvorený komplex má 316 izieb (otvorenie máj 2019) • 
recepcia • reštaurácia • poolbar • lounge bar • Wi-Fi zdarma • 
bazén • hydromasážny bazén • detský bazén • požičanie bicyklov 
(za poplatok) • parkovanie zdarma (podľa dostupnosti)

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • trezor • 
telefón • Wi-Fi zdarma • kuchynská linka • balkón

Typy IzIEB 
Bungalov Pino Nero – (2 miestnosti – obývačka s kuchyňou 
a rozkladacím gaučom pre 2 osoby a spálňa s manželskou 
posteľou a jednolôžkovou posteľou)
Bungalov Leccio – (3 miestnosti – obývačka s kuchyňou 
a rozkladacím gaučom pre 2 osoby a 2 spálne – 1 spálňa 
s manželskou posteľou a prístelkou vo forme pevného lôžka  
a 2 spálňa s dvomi samostatnými posteľami) 

STRAVoVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu 

pRE DETI
detská postieľka (zdarma/na vyžiadanie) • bazén • miniclub  
3 -10 rokov 

plÁž
400 m od mora • plážový servis zdarma (slnečník a dve ležadlá/
bungalov) 

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž       
pRE DETI    
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

LINO DELLE FATE ECO VILLAGE RESORT     +

BIBIoNE – JADRAN  |  TAlIANSKo

NOVINKA

pRíKlAD uByToVANIA
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055054

TripAdvisor
80 hodnotiacich 4,0

50 eur

CENA od

na apartmán

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
28 apartmánov • vonkajší bazén  
13.05.-09.09. • klimatizácia • slnečná 
terasa pri bazéne • v blízkosti tenisové 
kurty (za poplatok) • parkovisko

uByToVANIE
apartmány • plne vybavený kuchynský 
kút • 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 4 (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 %

VILLAGGIO DEI FIORI    +

50 eur

CENA od

na apartmán

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  
cca 300 m od komplexu • väčšie 
nákupné centrum cca 2 km  
v stredisku Porto Santa Margherita

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
1200 apartmánov • 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 cca 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 • 
k dispozícii v rámci uzatvoreného 
areálu zdarma jedno parkovacie 
miesto na jeden apartmán

Typy ApARTmÁNoV
Bilo 4 (2-lôžková spálňa s prístelkou, 
v obývacej miestnosti rozťahovací 
gauč pre 2 osoby)
Trilo 6 (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 (windsurfing, 
potápanie, vodné bicykle)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž     
pRE DETI     
mIESTo poByTu     
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 88 %

TAlIANSKo  |  JADRAN – lIDo AlTANEA - cAoRlE, cAoRlE

TripAdvisor
39 hodnotiacich3,5

GIARDINI DI ALTEA    

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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057056

cAoRlE – JADRAN  |  TAlIANSKo

22 eur

CENA od

na apartmán
22 eur

CENA od

na apartmán

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

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
64 apartmánov • nová apartmánová 
rezidencia • recepcia • výťah • Wi-Fi za 
poplatok • vonkajší bazén (25x12 m) • 
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 • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič vlasov • práčka 
• trezor • SAT TV • balkón alebo terasa

Typy ApARTmÁNoV
Bilo 5: 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 %

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

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
nová apartmánová rezidencia • 
recepcia • výťah • Wi-Fi za poplatok 
• vonkajší bazén (25x12 m) • záhrada 
• slnečná terasa • za poplatok 
(v blízkosti): tenisové kurty, minigolf, 
požičovňa bicyklov • 1 parkovacie 
miesto/apartmán zdarma

uByToVANIE
moderne zariadené apartmány • plne 
vybavený kuchynský kút • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič vlasov • práčka 
• trezor • SAT TV • balkón alebo terasa

Typy ApARTmÁNoV
Bilo 5: 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 %

REZIDENCIA ROBERTA    REZIDENCIA GRAND MADO     +

TripAdvisor
75 hodnotiacich4,5 TripAdvisor

24 hodnotiacich 4,0

pRíKlAD uByToVANIA pRíKlAD uByToVANIA
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NOVINKANOVINKA

74 eur

CENA od

na osobu/noc

059058

 ALL INCLUSIVE

polohA
v letovisku Eraclea, ktoré sa nachádza 
medzi Caorle a Lido di Jesolo • 
pokojná lokalita cca 50 km od Benátok 
• golfový klub Jesolo cca 25 km • 
zábavný park Jesolandia cca 20 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
110 izieb • recepcia • reštaurácia • bar 
• pool bar • Wi-Fi zdarma • bazén 
na streche • detský bazén • detské 
ihrisko • herňa • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zadarmo) • wellness centrum 
(za poplatok – vstup od 16 rokov) • 
fitness • parkovanie za poplatok

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • trezor • 
minibar/chladnička • balkón

Typy IzIEB 
Suita Easy pre 2 až 5 osôb  
– 2 miestnosti (cca 35 m2, 
obývačka s rozťahovacím gaučom 
a poschodovou posteľou pre 3 osoby 
a spálňa s manželskou posteľou)

STRAVoVANIE
All inclusive 

pRE DETI
detská postieľka zadarmo (na 
vyžiadanie) • detské ihrisko • herňa 

plÁž
piesočnatá pláž vzdialená 350 m • 
plážový servis zadarmo (1 slnečník  
a 2 ležadlá/izba) • ponuka vodných 
športov za poplatok 

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž       
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

TripAdvisor
260 hodnotiacich 4,0

HOTEL ERACLEA PALACE     +

TripAdvisor
164 hodnotiacich4,0

57 eur

CENA od

na osobu/noc

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
50 izieb • 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 
Dvojlôžková izba Comfort  
s možnosťou 1 prístelky • 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) • 
detské ihrisko na pláži pred hotelom

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

STELLAMARE    +

TAlIANSKo  |  JADRAN - cAoRlE, ERAclEA

ALL INCLUSIVE raňajky formou 
švédskeho stola • obed a večera formou  
výberu z 2 – chodového menu • šalátový bufet  
• bar – nealkoholické nápoje, miestne víno a pivo 
11:00 – 21:00 h

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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hotel
Šarm

lIDo DI JESolo – JADRAN  |  TAlIANSKo

TripAdvisor
166 hodnotiacich4,5

060

polohA
v západnej časti Lido di Jesolo • 
len 50 m od hlavnej ulice Via Bafile 
• 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, slnečníky a osušky pri bazéne 
za poplatok • požičovňa bicyklov 
zdarma • biliard • stolný tenis • 
hotelové parkovisko zdarma  
(podľa dostupnosti)

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi • trezor  
• telefón
 

Typy IzIEB
Štandardná dvojlôžková izba 
- s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
(rozťahovacie lôžko) • izba  
Superior s balkónom a možnosťou  
1 – 2 prísteliek (rozťahovacie lôžko) 

STRAVoVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou bufetu • 4-chodové 
menu • možnosť bezlepkovej stravy 
(na vyžiadanie)

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 %

72 eur

CENA od

na osobu/noc

EXCELSIOR     + 061RIVAMARE     +

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
53 izieb • 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 • fitnes • 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
Stella Maris (2-lôžková izba) • 
Adriatica (priestrannejšie izby, dve 
lôžka, možnosť 1 prístelky (gauč) alebo 
2 prísteliek (poschodová posteľ)  

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

pRE DETI
bazén so šmykľavkou • miniklub • 
animácie • detské menu • postieľka 
(zdarma) • cyklosedačky • stoličky 
v jedálni 

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 (windsurfing, potápanie, 
vodné bicykle)

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž      
pRE DETI      
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 97 %

67 eur

CENA od

na osobu/noc

TripAdvisor
210 hodnotiacich 4,5

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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71 eur

CENA od

na osobu/noc

NOVINKA NOVINKA

063

TripAdvisor
652 hodnotiacich 4,0

45 eur

CENA od

na osobu/noc

TripAdvisor
131 hodnotiacich4,5

062

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
55 izieb • 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 
Dvojlôžková izba 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

MARGHERITA   

polohA
v letovisku Lido di Jesolo – v západnej 
časti • v blízkosti zábavného parku 
Aqualandia a cca 5 km od zábavného 
parku Jesolandia • v okolí možností 
nákupov, reštaurácie a bary

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
60 izieb • vstupná hala s recepciou 
• spoločenská miestnosť s TV • 
reštaurácia • bar • Wi-Fi zdarma 
v spoločenských priestoroch • bazén 
s výhľadom na more • požičovňa 
bicyklov zadarma (podľa dostupnosti) 
• parkovanie zdarma (podľa 
dostupnosti)

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • trezor • telefón • 
minichladnička

Typy IzIEB 
Dvojlôžková izba Štandard  
s balkónom s možnosťou 1 prístelky 
(rozkladacie lôžko) • Jednolôžková 
izba bez balkónu • Rodinná izba -  
2 miestnosti oddelené posuvnými 
dverami (1 miestnosť spálňa s dvomi 
lôžkami a 2 miestnosť oddelené 
postele)

STRAVoVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • možnosť 
doplatenia plnej penzie 

pRE DETI
detská postieľka za poplatok  
(na vyžiadanie) • herňa • bazén 

plÁž
priamo pri piesočnatej pláži • plážový 
servis zdarma (slnečník a dve ležadlá/
izba) • široká ponuka vodných športov 
za poplatok (windsurfing, potápanie, 
vodné bicykle) 

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž       
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

CAPITOL    

TAlIANSKo  |  JADRAN – lIDo DI JESolo 

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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064

64 eur

CENA od

na osobu/noc

TripAdvisor
217 hodnotiacich4,0

COLOMBO    

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

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
64 izieb • 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 
Dvojlôžková izba (cca 14 m2, 
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  
• možnosť bezlepkovej stravy  
(na vyžiadanie)

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 89 %

TripAdvisor
243 hodnotiacich 4,5

LUXOR & CAIRO     +

lIDo DI JESolo – JADRAN  |  TAlIANSKo

065

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
119 izieb • dva vzájomne prepojené 
hotely Luxor a Cairo • klimatizácia • 
recepcia • výťah • reštaurácia • bar 
s terasou s výhľadom na more • fitnes 
zdarma • Wi-Fi zdarma • wellness za 
poplatok: bio sauna, jacuzzi, parná 
sauna, masáže • požičovňa bicyklov 
za poplatok • fitnes • 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 
Dvojlôžková izba Charme -  
s 1 prístelkou (rozkladacia pohovka) • 
Suita Classic s 1 prístelkou

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 92 %

113 eur

CENA od

na osobu/noc

pRíKlAD uByToVANIA pRíKlAD uByToVANIA
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067066

48 eur

CENA od

na osobu/noc

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

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
82 apartmánov • vstupná hala 
s recepciou • internet (zdarma) • 
reštaurácia a pizzeria • bar • à la carte 
reštaurácia • wellness (za poplatok) • 
amfiteáter • 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
Adriatico - pre max. 4 osoby  
(36 m2 s balkónom, sú situované  

na poschodí, obývačka + spálňa) •  
Adriatico superior - pre max. 4 osoby 
(38 m2 s terasou, sú situované na 
prízemí, majú predzáhradku, obývačka 
+ spálňa) • Adriatico de luxe - pre 
max. 6 osôb (60 m2, dvojpodlažné, 
2 dvojlôžkové spálne, balkón alebo 
terasa s grilom)

STRAVoVANIE
light all inclusive, (možnosť objednania 
bez stravy/na vyžiadanie)

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 %

LIghT ALL INCLUSIVE

REZIDENCIA AIRONE BIANCO    

TripAdvisor
343 hodnotiacich 4,5

65 eur

CENA od

na osobu/noc

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 • Superior 
Bilocal (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

EDEN    

TripAdvisor
420 hodnotiacich4,5

TAlIANSKo  |  JADRAN – lIDo DI JESolo, lIDo DI NAzIoNI

NOVINKA

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

069068

56 eur

CENA od

na osobu/noc

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)

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 • 
delfinárium a aquapark v Riccione  
40 km • Italia in Miniatura 25 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy 
108 izieb • 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 za 
poplatok s bočným výhľadom na more

Typy IzIEB
Dvojlôžková izba (cca 18 m2, 
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, 2 ležadlá/
izba a plážové osušky) • vodné športy 
za poplatok

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★

plÁž      
pRE DETI     
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 87 %

LUNGOMARE   

LIghT ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
273 hodnotiacich 3,0

LONDRA    

54 eur

CENA od

na osobu/noc

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

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
55 izieb • 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
moderná Dvojlôžková izba 
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 • plážový 
servis v cene • pozvoľný vstup do 
mora • plážový klub Bagno Dario 
• fitnes • sprcha • veľké ihrisko • 
animácie • možnosť športového vyžitia 
• plážový klub Holiday Village 100 m 
od hotela – 2 bazény, vstup 8 EUR/
osoba/deň

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★★

plÁž     
pRE DETI    
mIESTo poByTu     
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 96 %

LIghT ALL INCLUSIVE

mIlANo mARRITTImA, cERVIA – JADRAN  |  TAlIANSKo

TripAdvisor
269 hodnotiacich4,5

pRíKlAD uByToVANIA pRíKlAD uByToVANIA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

071070

54 eur

CENA od

na osobu/noc

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 • delfinárium Oltremare 14 km

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
46 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou  
1 - 2 prísteliek (rozťahovacie lôžko 
alebo poschodová posteľ) 

STRAVoVANIE
light all inclusive

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 88 %

HOTEL RICCHI    +

66 eur

CENA od

na osobu/noc

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)

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)

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 • delfinárium 
Oltremare a aquapark Aquafan 21 km 

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
94 izieb • 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
Dvojlôžková izba 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 

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: ★★★S

plÁž       
pRE DETI      
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV 90 %

HOTEL EL CID CAMPEADOR    +

TAlIANSKo  |  JADRAN – RImINI - ToRRE pEDRERA

LIghT ALL INCLUSIVE LIghT ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
201 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

252 hodnotiacich 4,5

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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NOVINKA

68 eur

CENA od

na osobu/noc

072

LIghT ALL INCLUSIVE

LIghT ALL INCLUSIVE raňajky, obed 
a večera formou bufetu • šalátový bufet • bar – 
nealkoholické nápoje, miestne víno

polohA
v letovisku Rimini-Viserbella • hotel  
sa nachádza v pokojnej lokalite •  
cca 30 km od San Marino • 
zábavný park Oltemare cca 25 km 
a Mirabilandia cca 40 km 

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
53 izieb • recepcia • reštaurácia • 
bar • Wi-Fi zdarma • bazén • detský 
bazén • detské ihrisko • nádherná 
záhrada • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • wellness centrum 
(za poplatok) • fitnes (za poplatok) 
• parkovanie zdarma • malý pes 
(zdarma, na vyžiadenie) 

uByToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • trezor 
(zadarmo) • minichladnička (zadarmo) 
• Wi-Fi • balkón 

Typy IzIEB 
Dvojlôžková izba Comfort s dvomi 
prístelkami – (cca 18 m2 - prístelky  
vo forme poschodovej postele) 

STRAVoVANIE
light all inclusive

pRE DETI
detská postieľka zadarmo  
(na vyžiadanie) • detské ihrisko 

plÁž
Piesočnatá pláž vzdialená 100 m • 
plážový servis zadarmo (1slnečník 
a 2 ležadlá/izba) • ponuka vodných 
športov za poplatok 

ofIcIÁlNE hoDNoTENIE: ★★★S

plÁž       
pRE DETI    
mIESTo poByTu      
SpoKoJNoSŤ KlIENToV NoVINKA

HOTEL APOLLO    

TripAdvisor
207 hodnotiacich4,5

RImINI, mISANo ADRIATIco - JADRAN  |  TAlIANSKo

073

81 eur

CENA od

na osobu/noc

TripAdvisor
587 hodnotiacich 4,0

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

VyBAVENIE/ĎAlšIE SlužBy
136 izieb • 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
Štandardná podkrovná izba - bez 
balkóna (priestranejšia so strešným 
oknom, dve lôžka, možnosť  
1 - 2 prísteliek) • Štandardná izba 
s balkónom (dve lôžka, možnosť  
1 - 2 prísteliek, poschodová posteľ)

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    +

ALL INCLUSIVE

pRíKlAD uByToVANIApRíKlAD uByToVANIA
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Florencia

Siena

Monteverdi

PisaTirrenia

Rím

Rio Marina Marina di Grosseto

Montecatini Val 
di Cecina

taliansko  |  toskÁnsko

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

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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075

78 eur

CENA od

na apartmán

ALL incLUSiVE

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 

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 • amfiteáter • 
Wi -Fi v spoločenských priestoroch 
zdarma • parkovanie pri hoteli zdarma 
(podľa dostupnosti)

UbytoVaniE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • LCD SAT TV • telefón • trezor 
• minibar

typy iziEb
Štandardná dvojlôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky (rozťahovacie 
lôžko) • Dvojlôžková izba comfort 
s balkónom • Aparmán bilo 5 – spálňa 
s manželským lôžkom, obývacia 

miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, možnosť prístelky, kuchynský 
kút, bez klimatizácie, balkón alebo 
terasa

stRaVoVaniE
all inclusive (izby v hoteli)
bez stravy (apartmány), možnosť 
doplatku stravy na mieste

pRE dEti
detská postieľka v hoteli zdarma • 
detský bazén • ihrisko • detské menu

plÁž
piesočnatá a štrková pláž s pozvoľným 
vstupom 200 m od hotela • 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 90 %

TH ORTANO MARE VILLAGE  
& REsIdENcE    

tripadvisor
626 hodnotiacich 4,0

tiRREnia – toskÁnsko, Rio MaRina – ostRoV Elba  |  taliansko

tripadvisor
433 hodnotiacich3,5

074

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
Dvojlôžková izba 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 %

50 eur

CENA od

na osobu/noc

FATTORIA BELVEdERE    
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doprava autom

TALIANSKO  |  LAGO DI GARDA, LAGO MAGGIORE

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 22 26 28 28 24
VODA (°C) 13 18 19 20 19

LAGO DI GARDA

Lago di Garda je najväčšie, najkrajšie a najnavštevovanejšie 
talianske jazero. Napriek svojej polohe sa v poslednom 
období stáva čoraz viac letnou rodinnou dovolenkou. 
Nachádza sa medzi Alpami a Pádskou nížinou. Kontrast 
vysokých hôr a subtropickej vegetácie pôsobí jedinečným 
dojmom. Je jednou z najznámejších cyklistických 
a windsurfingových top oblastí v Európe. 

Pozdĺž pobrežie sa nachádza mnoho pôvabných mestečiek 
s jedinečnou atmosférou, voda jazera je priezračne čistá, 
pláže sú štrkovo kamienkové, na jazere funguje rozvinutá 
lodná doprava. Ak nemáte náladu na pláž ani na návštevu 
pamiatok, odporúčame návštevu niektorých zo zábavných 
parkov a aquaparkov Gardaland alebo Canewaorld, ktoré  
sa nachádzajú v juhovýchodnej časti jazera a sú lákadlom 
pre veľkých aj malých. Cesta autom zo Slovenska trvá  
len 7 hodín. 

PREčO DOvOLENKA PRI jAzERE LAGO DI GARDA? 

Jazero je malý raj na upätí Dolomitov, rozdelený do 
troch regiónov – Trentino, Verona a Lombardia. Severná 
strana zasahuje do Dolomitov a je hornatá. Okolo jazera 
sa do neba týcia pravouhlé skaliská, pripomínajúce fjord. 
Najvyššou horou je Monte Baldo (1 700 m n.m.) - lanovkou 
sa vyveziete hore za pár min a môžete si vychutnávať 
panoramatické nádherné výhľady na jazero. Naopak juh 
je rovinatý, ktorý skôr vo vás evokuje nádych prímorského 
letoviska, ale s kilometrami viníc a olivových hájov, kde sú 
roztrúsené malebné dedinky a agroturisma. Jedinečnosťou 
tejto oblasti je špecifická subtropická klíma, výborné 
podmienky na rast paliem, kvetín, citrusov a olivovníkov. 
Počas leta dosahujú najvyššie denné teploty až nad  
30 stupňov Celzia. Vďaka ľadovcovému pôvodu je voda 
v jazere priehľadne čistá. Jazero má 50 km pláží. Vo väčších 
strediskách sa tiahnu dlhé promenády s plážami a mólami, 
mimo väčších miest prírodné pláže, kde si každý nájde svoje 
súkromie. 

Jazero Lago di Garda je TOP športovou destináciou  
a TOP regiónom pre cyklistov. ,,Bikery“ tu nájdu  
nespočetné množstvo výborných trás, zjazdov pre  
všetky úrovne cestnej, či horskej cyklistiky. Dokonca  
hotely majú prispôsobené podmienky pre cyklistov. 
Z ďalších športových možností tu nájdete výborné 
podmienky na vodné športy, najmä pre windsurfing 
v severnej časti jazera, kanoe, feraty, paragliding, lezenie, 
turistiku, horolezectvo, nordic waliking, jazdu na koni 
a tenis. V poslednom období tu boli vybudované  
desiatky golfových ihrísk. 

LAGO DI MAGIORE

Lago Maggiore je v poradí druhým najväčším talianskym 
jazerom. Tak ako väčšina okolitých jazier je ľadovcového 
pôvodu a tvorí tzv. vstupnú bránu do Álp. Miestna krajina 
je plná zelene a rozkvitnutých záhrad, okolo jazera stoja 
čarovné mestečká a malebné dedinky. Vodná plocha jazera 
je posiata niekoľkými malými ostrovčekmi. Borromejské 
ostrovy sú považované za skutočný klenot jazera – sú 
oázou pokoja, unikátna atmosféra i domovom voňavých 
botanických záhrad a elegantných domov. 

Cca najmagickejším z Borromejských ostrovov je Isola 
Bella ktorý môžeme označiť i za majstrovské dielo italských 
záhradných architektov. Na takmer celom ostrove sa 
rozkladá baroková záhrada, ktorá je niekedy – vďaka svojim 
desiatim terasám – prirovnávaná k jednému zo siedmich 
divov sveta – Visutým záhradám v Babylone. Lago Maggiore 
je vhodné pre ľudí ktorý hľadajú pokojnú dovolenku 
s možnosťou navštívenia pamiatok, ale aj športových aktivít.

LAGO DI GARDA
LAGO MAGGIORE
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LAGO MAGGIORE, LAGO DI GARDA  |  TALIANSKO

TripAdvisor
260 hodnotiacich4,0

077076

POLOHA
v letovisku Stresa • v okolí 
Borromejské ostrovy 

vYBAvENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
64 izieb • recepcia • reštaurácia • 
longe bar • pool bar • Wi-Fi zdarma 
v spoločenských priestoroch • bazén 
(povinná kúpacia čapica) • požičanie 
bicyklov (za poplatok) • slnečníky,  
ležadlá a osušky pri bazéne (zdarma) 
• parkovanie zdarma (podľa 
dostupnosti)

UBYTOvANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • trezor 
• balkón

TYPY IzIEB 
dvojlôžková izba s možnosťou jednej 
prístelky • dvojlôžková izba s dvomi 
prístelkami – prístelky vo forme 
poschodovej postele 

STRAvOvANIE
polpenzia • raňajky formou 
švédskeho stola • večere formou 
výberu z 4 – chodového menu • 
šalátový bufet 

PRE DETI
detská postieľka za poplatok (na 
vyžiadanie/ platba na mieste)  

PLÁŽ
štrková pláž vzdialená 200 m • 
plážový servis za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 
(windsurfing, potápanie, vodné 
bicykle)

OfICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOv NOvINKA

POLOHA
v letovisku Malcesine • zábavný park 
Gardaland cca 50 km • 

vYBAvENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
56 izieb • recepcia • reštaurácia 
• poolbar • Wi-Fi zdarma 
v spoločenských priestoroch • 
bazén (povinná kúpacia čapica) 
• požičanie bicyklov (zadarmo 
– podľa dostupnosti) • stolný 
tenis • parkovanie zdarma (podľa 
dostupnosti) • wellness • garáž  
(za poplatok)

UBYTOvANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC •  
sušič na vlasy • SAT TV • telefón

TYPY IzIEB 
dvojlôžková izba Comfort - bez 
balkóna s možnosťou jednej prístelky 
(cca 18 m2) výhľad na okolie • Izba 
Superior - s balkónom a čiastočným 
výhľadom na jazero • rodinná izba 
s možnosťou 2 prísteliek (cca 24 m2) 
výhľad na jazero a balkón

STRAvOvANIE
all inclusive 

PRE DETI
detská postieľka (za poplatok/na 
vyžiadanie) • detský kútik • miniclub 
od 3 – 10 rokov • animačný program

PLÁŽ
štrková pláž vzdialená 30m (pláž 
dostupná podchodom) • plážový 
servis za poplatok • široká ponuka 
vodných športov za poplatok 
(windsurfing, potápanie, vodné 
bicykle) 

OfICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOv NOvINKA

all InCluSIve raňajky formou 
švédskeho stola • ľahký obed formou švédskeho 
stola (studené jedlá, šaláty, ovocie a domáce 
koláče) • večere formou švédskeho stola, 
šalátový bufet • bar – miestne víno, čapované 
pivo, minerálka, čapované nealko. 

76 eur

CENA od

na osobu/noc
56 eur

CENA od

na osobu/noc

all InCluSIvenovInKa novInKa

TripAdvisor
23 hodnotiacich 3,5

Hotel Della torre    + Hotel sole    +
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Národný park Risnjak

Umag

Poreč

Vsar

Rovnij

Rabac

Rijeka

Zaton

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
Ičići – je malebné, intímne, prímorské mestečko, nachádzajúce sa  
v najkrajšej časti Kvarnera, v krásnom prostredí neďaleko slávnej Opatije  
a Lovrana.

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 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. 
 
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“.

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
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UMaG – ISTRIa  |  CHORVÁTSKO

Tripadvisor
318 hodnotiacich4,0 Tripadvisor

166 hodnotiacich 4,0

079078

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
180 viliek • 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
162 apartmánov • 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
Apartmán pre 5 osôb • 2 spálne 
(jedna s 2 lôžkami a druhá s 1 lôžkom) 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby 

Apartmán pre 6 osôb • 2 spálne 
(každá 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
71 eur

CENA od

za apartmán

VILY MELIA ISTRIAN VILLAS     + APARTMÁNY SOL AMFORA    

PRÍKLaD UBYTOVanIa PRÍKLaD UBYTOVanIa
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CHORVÁTSKO  |  ISTRIa – UMaG

SOL SIPAR    080

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
236 izieb • 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
Štandardná dvojlôžková izba 22 m2, moderne zariadené  
s možnosťou 1 – 2 prísteliek (rozkladacie lôžko)  
• Rodinná izba 27 m2, 2 lôžka s možnosťou 2 prísteliek

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 97 %

66 eur

CENA od

na osobu/noc

Hotel ideálny  
pre rodiny

V roku 2017 
kompletne 

zrekonštruovaný 

Bohaté animácie pre 
deti aj dospelých

Športové aktivity 
v hoteli aj okolí

Tripadvisor
74 hodnotiacich 3,5

RODInnÁ IZBa
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082081 SOL AURORA    

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
306 izieb • 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) • aquagymnastika 
• joga • pilates • požičovňa bicyklov • 
jazdecké centrum (v blízkosti) • 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
Dvojlôžková izba 25 – 31 m2 
s možnosťou prístelky

STRaVOVanIe
all inclusive

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 90 %

84 eur

CENA od

na osobu/noc

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) • využívanie Aquaparku v hoteli Sol 
Garden Istra (potrebná rezervácia na recepcii 
hotela deň vopred)

58 eur

CENA od

na osobu/noc

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
308 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba 21 – 23 m2, 
niektoré s možnosťou prístelky • 
suity – dvojlôžková spálňa a obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom  
pre 2 osoby • Suita 35 m2

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 %

AMINESS MAESTRAL    

Tripadvisor
546 hodnotiacich 4,0

UMaG – ISTRIa, nOVIGRaD – ISTRIa  |  CHORVÁTSKO

ALL INcLUSIVe

Tripadvisor
440 hodnotiacich4,0

PRÍKLaD UBYTOVanIa PRÍKLaD UBYTOVanIa
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hotel
Šarm

084083

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
324 izieb • plne klimatizovaný •  
recepcia • reštaurácia • lobby bar •  
pool bar • Wi-Fi zdarma • zmenáreň 
• miestnosť na odkladanie bicyklov • 
fitnes • 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
Dvojlôžková izba 18 – 26 m2  
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 95 %

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
400 izieb • 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
Dvojlôžková izba 18 – 23 m2  
s balkónom (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 
(27.05. – 06.09.)

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 75 eur

CENA od

na osobu/noc
45 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL INcLUSIVe

LAGUNA ALBATROS    LAGUNA MATERADA    +

Tripadvisor
231 hodnotiacich4,0 Tripadvisor

413 hodnotiacich 4,0

CHORVÁTSKO  |  ISTRIa – ZeLena LaGUna, POReČ - ŠPaDIĆI

PRÍKLaD UBYTOVanIa PRÍKLaD UBYTOVanIa
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Pre 
hotel

085

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
794 izieb • 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
Jednolôžková izba 11 – 13 m2 • 
Dvojlôžková izba 13 – 17 m2, niektoré 
s možnosťou prístelky

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 %

36 eur

CENA od

na osobu/noc

DELFIN   +

 ZeLena LaGUna - POReČ - ISTRIa  |  CHORVÁTSKO

Tripadvisor
448 hodnotiacich3,0

086

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
167 izieb • 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 • 
fitnes • 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
raňajky • možnosť doplatenia 
polpenzie (raňajky a večere formou 
bufetu)

TYPY IZIeB
Dvojlôžková izba 20 – 23 m2 (niektoré 
s možnosťou prístelky) • Rodinná izba 
40 m2, 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 %

44 eur

CENA od

na osobu/noc

PETALON    

Tripadvisor
134 hodnotiacich 3,5

PRÍKLaD UBYTOVanIaCLaSSIC
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PRÍKLaD UBYTOVanIa SUPeRIOR S VÝHĽaDOM na PaRK

72

087

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

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
272 apartmánov • 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
Bungalov (izba): 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
individuálne • možnosť doplatenia 
raňajok a večerí 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 %104 eur

CENA od

za apartmán

RESORT VILLAS RUBIN   

CHORVÁTSKO  |  ISTRIa – ROVInJ, RaBaC

Tripadvisor
254 hodnotiacich3,0

088

TYPY IZIeB
Dvojlôžková izba 15 – 17 m2, niektoré 
s možnosťou prístelky • Rodinná izba 
19 m2, 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami (jedna s manželskou posteľou 
a druhá s oddelenými posteľami) •  
2 kúpeľne

STRaVOVanIe
polpenzia

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 %

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
168 izieb • 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 

40 eur

CENA od

na osobu/noc

Tripadvisor
278 hodnotiacich 3,5

ALLEGRO    
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NOVINKA

089

RaBaC – ISTRIa  |  CHORVÁTSKO

Tripadvisor
100 hodnotiacich4,0

82 eur

CENA od

na osobu/noc

POLOHa 
umiestnený v borovicovom lese • 1 km od centra mesta Rabac •  
v malebnom zálive pri očarujúcej rodinnej pláži • 1 min chôdze od 
pláže 

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY 
391 izieb • recepcia • zmenáreň • úschovňa batožiny • práčovňa 
• detský kútik • Wi-Fi zdarma • video hry • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch zdarma • detské vnútorné a vonkajšie ihrisko • vnútorné 
detské bazény so šmýkačami • vonkajšie bazény • tobogan • 
whirpool • sauna • vírivka • masáže • joga • fitnes • aerobik • 
zumba • minigolf • plážový volejbal • stolný tenis • badminton 
• tenisové kurty za poplatok • basketbal • futbal • parkovisko 
zdarma

UBYTOVanIe 
balkón • kúpeľňa a wc • klimatizácia • sušič vlasov • LCD SAT TV • 
Wi-Fi • trezor (za poplatok) • minibar 

TYPY IZIeB 
Superior dvojposteľová izba (21-30 m2, 2 lôžka, možnosť prístelky, 
kúpeľňa), Junior suita pre 2-4 osoby (36-39 m2, 2 lôžka + 
samostatná izba s 2 pohovkami, kúpeľňa)
 

STRaVOVanIe
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu • k večeri nápoje 
(nealkoholícké nápoje, miestne víno a pivo)

PLÁŽ 
upravená kamienková a piesočnatá pláž ocenená Modrou 
zástavou • ležadlá a slnečníky za poplatok • široká ponuka 
vodných športov za poplatok • plážový bar

OFICIÁLne HODnOTenIe: ★★★★
PLÁŽ       
PRe DeTI       
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJnOSŤ KLIenTOV nOVInKa

GIRANDELLA FAMILY HOTEL    

Kompletne 
zrekonštruovaný 

2017

Pre deti

Pláž ocenená  
Modrou zástavou

Hotel ideálny  
pre rodiny

ŠTanDaRDnÁ IZBa
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NOVINKA

40 eur

CENA od

na osobu/noc

LIGHT ALL INcLUSIVe

LIGHT ALL INcLUSIVe raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • k obedu a k večeri neobmedzené 
množstvo nápojov (pivo, víno, voda a ovocné šťavy z baru) • popoludňajšie občerstvenie od 15:30 do 17:00 h zmrzlina 
(sendviče, mini pizze atď.) • nealkoholické nápoje, víno a miestne alkoholické nápoje v čase od 11:00 – 22:00 h • sauna a 
turecké kúpele (v hoteli Mimosa podľa dostupnosti) • športové zariadenia podľa dostupnosti: telocvičňa, 1h tenis, 1h menej 
futbalového ihriska, 1h mini golf

POLOHa
na zalesnenom úbočí v zálive Maslinica • centrum Rabacu 500 m 
• mesto Labin 5 km

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
793 izieb • komplex kompletne zrekonštruovaných hotelov Narcis, 
Hedera, Mimosa a Lido Palace • recepcia • reštaurácia • bar • 
obchod s dennou tlačou • supermarket • požičovňa aút • na 
slnečnej terase 4 bazény so sladkou vodou • ležadlá zdarma  
a slnečníky za poplatok • 2 vnútorné bazény s morskou vodou  
(v mimosezóne) • wellness • sauna • fitnes • tenisové kurty • 
ihriská pre loptové hry • stolný tenis • minigolf • na letnej terase  
v hlavnej sezóne animácie a večery so živou hudbou v hoteli 
Hedera • parkovisko zdarma

UBYTOVanIe
Jednolôžková izba • Dvojlôžková izba a izba Superior 16 – 25 m2, 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa s WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • chladnička • telefón • trezor • Wi-Fi za 
poplatok • izby Superior majú balkón a orientované sú na morskú 
stranu • dvojlôžkové izby bez balkóna orientované na cestu 
 

STRaVOVanIe
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • k večeri 
miestny čapovaný nápoj (víno, pivo, nealko, voda) • tea time (káva 
alebo čaj a keks) • možnosť doplatenia obedov alebo light all 
inclusive (okrem hotela Hedera)  

PRe DeTI
postieľka • bazén • tobogan za poplatok • ihrisko • animácie 
pre deti 6 - 12 rokov v období 01.06. - 06.09.2019 s malým 
občerstvením

PLÁŽ
štrková pláž v zálive s pozvoľným vstupom do mora priamo pred 
hotelom • oddeľuje ju len komplex bazénov • vodné športy za 
poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok 

OFICIÁLne HODnOTenIe: ★★★★

PLÁŽ      
PRe DeTI      
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJnOSŤ KLIenTOV nOVInKa

090 NARCIS/HEDERA/MIMOSA/LIDO PALACE    

CHORVÁTSKO  |  ISTRIa – RaBaC

Tripadvisor
528 hodnotiacich 3,5

Kompletne 
zrekonštruované 

hotely

Výborna strava

celodenná zábava 
pre deti i dospelých

SUPeRIOR IZBa - HOTeL HeDeRa
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IČIČI, MaLInSKa – OSTROV KRK  |  CHORVÁTSKO

091

POLOHa
v kľudnom prostredí • centrum 
mestečka Ičići 300 m • Opatija 2,5 km  
v miernom svahu na zalesnenom 
polostrove 

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
180 izieb • 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
Dvojlôžková izba superior 27 m2  
s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladacie 
kreslo alebo pohovka) • Rodinná izba 
54 m2 – 2 dvojlôžkové izby prepojené 
dverami s možnosťou 1-2 prísteliek 
(rozkladacie kreslo alebo pohovka)

STRaVOVanIe
plná penzia (20.06. - 15.09.)

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 94 %

85 eur

CENA od

na osobu/noc

REMISENS HOTEL GIORGIO II    

Tripadvisor
85 hodnotiacich3,0

PRÍKLaD UBYTOVanIa PRÍKLaD UBYTOVanIa
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092

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
97 izieb • komplex tvoria 3 hotelové 
budovy • recepcia • klimatizácia • 
reštaurácia • lobby bar • kongresová 
miestnosť • wellness centrum: 
vnútorný bazén • fitnes • 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
Dvojlôžková izba a izba superior  
18 – 24 m2 s možnosťou 1 – 2 prísteliek
Junior suita pre 2-4 osoby 30 m2, 
dvojlôžková spálňa a obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom
Rodinná superior suita pre 4-6 osôb 
50 m2, 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 %

85 eur

CENA od

na osobu/noc

Tripadvisor
221 hodnotiacich 3,5

BLUE WAVES RESORT    
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hotel
Šarm

094093

POLOHa
neďaleko centra malebného mestečka 
Baška • s centrom Bašky je spojený 
prímorskou promenádou s množstvom 
reštaurácií, barov, obchodov a kaviarní

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
85 izieb • 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 • fitnes 
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
Dvojlôžková izba 18 m2 s možnosťou 
prístelky • Rodinná izba pre 4 - 6 
osôb 30 m2 • 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
64 izieb • 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 • fitnes 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
Dvojlôžková izba 30 – 35 m2 
s možnosťou prístelky • Apartmán 
pre 2 - 4 osoby (Superior) 47 m2 • 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
lôžkom pre 2 osoby • dvojlôžková 
spálňa • balkón orientovaný 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/noc
86 eur

CENA od

na osobu/noc

ZVONIMIR    ATRIUM REZIDENCIA BAŠKA    

CHORVÁTSKO  |  BaŠKa – OSTROV KRK

Tripadvisor
96 hodnotiacich4,0 Tripadvisor

104 hodnotiacich 4,0

SUPeRIOR IZBa CLaSSIC
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CORINTHIA BAŠKA    + 095

POLOHa
neďaleko centra malebného mestečka Baška • s centrom Bašky je 
spojený prímorskou promenádou s množstvom reštaurácií, barov, 
obchodov a kaviarní

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
431 izieb • 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 • fitnes 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
Dvojlôžková izba 19 – 37 m2, 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 95 %

49 eur

CENA od

na osobu/noc

Hotel ideálny  
pre rodiny

celodenná zábava 
pre deti i dospelých

Kvalitné wellness

Bazény s vodnými 
atrakciami

Výborna strava

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

BaŠKa – OSTROV KRK  |  CHORVÁTSKO

Tripadvisor
305 hodnotiacich3,5

SUPeRIOR IZBa
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hotel
Šarm

CHORVÁTSKO  |  OSTROV KRK – KRK, OSTROV LOŠInJ – MaLI LOŠInJ

Tripadvisor
360 hodnotiacich4,0

097096

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
194 izieb • 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 • 
fitnes 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
Dvojlôžková izba 16 – 20 m2

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
v “Slnečnej zátoke” obklopený 
mediteránskou zeleňou • v susedstve 
hotela Vespera • centrum Malého 
Lošinja vzdialené 20 min prechádzkou

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
393 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba 20 – 25 m2, niektoré 
s možnosťou prístelky (len pre dieťa) • 
Suita 30 m2, 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 %

37 eur

CENA od

na osobu/noc
61 eur

CENA od

na osobu/noc

VALAMAR KORALJ ROMANTIC    + AURORA    

Tripadvisor
477 hodnotiacich 4,0

PRÍKLaD UBYTOVanIa ŠTanDaRDnÁ IZBa
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

MaLI LOŠInJ - OSTROV LOŠInJ  |  CHORVÁTSKO

FAMILY HOTEL VESPERA    098

POLOHa
v “Slnečnej zátoke” obklopený mediteránskou zeleňou • centrum 
Malého Lošinja vzdialené 20 min. prechádzkou • nový aquapark 
„Čikat“ 3 km

VYBaVenIe/ĎaLŠIe SLUŽBY
404 izieb • recepcia • reštaurácia s oddelenou časťou pre 
mamičky s deťmi • apetitív bar • zmenáreň • konferenčná 
miestnosť • Wi-Fi zdarma • obchod s dennou tlačou a suvenírmi 
• slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi pri bazénoch zdarma • 
vonkajšie bazény s morskou vodou na ploche 3 000 m2 s vírivkou, 
vodopádmi, protiprúdom • za poplatok: masáže, solárium, 
kozmetické procedúry, manikúra, pedikúra v hoteli Aurora •  
8 tenisových kurtov • multifunkčné ihrisko pre loptové hry • stolný 
tenis • kolky • minigolf • petang • požičovňa bicyklov • denné 
a večerné animácie pre deti a dospelých • parkovisko

UBYTOVanIe
moderne zariadené izby • balkón • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • minibar • telefón • trezor • Wi-Fi • plážová taška 
s uterákom/pobyt/osoba

TYPY IZIeB
Izba štandard (20 m2, 2 lôžka, možnosť prístelky) • Rodinná izba 
(40 m2, 2 dvojlôžkové izby prepojené dverami, možnosť  
2 prísteliek pre deti do 12 rokov, 2 kúpeľne)

STRaVOVanIe
light all inclusive

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako aj menšie 
štrkové pláže vhodné pre deti priamo pred hotelom • ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma • široká ponuka vodných športov  
za poplatok

OFICIÁLne HODnOTenIe: ★★★★

PLÁŽ     
PRe DeTI      
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJnOSŤ KLIenTOV 94 %

LIGHT ALL INcLUSIVe raňajky, obedy a večere formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie (miestne 
nealkoholické nápoje, pivo, víno)

88 eur

CENA od

na osobu/noc

LIGHT ALL INcLUSIVe

Tripadvisor
330 hodnotiacich4,0

Kompletne 
zrekonštruovaný 

hotel (2016)

Hotel vhodný pre 
rodiny a mladých

Výborná strava

RODInnÁ IZBa
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Národný park Plitvička jezera

Národný park  Sjeverni Velebit

Národný park Paklenica

Národný park Krka

Park prírody Telaščica

Národný park Kornati

Diklo
Zaton

Starigrad-Paklenica

Petrčane

Sv. Filip Jakov
Biograd na Moru Pakoštane

Vodice

Primošten
Šibenik

Zadar

Trogir

PRIVLAKA
Idylická rybárska osada na Zadarskej 
riviére, leží na polostrove medzi 
Ninom a ostrovom Vir, 18 km od 
historického mesta Zadar. Z troch 
strán ju omýva more. Prekrásne 
pieskové pláže, tajomné zátoky  
a plytké, teplé more vytvárajú raj  
pre rodinnú turistiku.

ZAton
Známe turistické stredisko, obľúbené 
najmä rodinami s malými deťmi 
vďaka veľkej piesočnatej pláži 
s veľmi miernym vstupom do mora. 
Od Zadaru je vzdialené cca 15 km 
a situované v borovicovom lesíku.

PetRčAne
Malá osada cca 11 km severozápadne 
od Zadaru ponúka kvalitné ubytovanie 
v hoteloch a apartmánoch, obklopená 
je štrkovými i 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 cca 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, cca 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 cca 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 Amadria Park 
(ex. Solaris), 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 flóra 
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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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

67 eur

CENA od

za domček
34 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
47 hodnotiacich3,5

100099

tripAdvisor
366 hodnotiacich 4,0

PoLoHA
v kempe • v miernom svahu 
borovicového lesíka • v blízkosti 
mestečka Nin • 15 km od mesta Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
recepcia (trezor zdarma) • Wi-Fi  
podľa pokrytia zdarma • supermarket 
• v apartmánovej časti strediska: 
reštaurácie • pekáreň • cukráreň • 
obchodík s ovocím a zeleninou • 
ambulancia • na slnečnej terase pri 
mori komplex bazénov so sladkou 
vodou a rôznymi atrakciami • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • šport: 
aqua aerobik • fitnes • stolný tenis • 
ihriská pre loptové hry • za poplatok: 
12 tenisových kurtov • potápačské 
centrum • jazdecký klub so školou 
• minigolf • adventure golf • petang 
• požičovňa bicyklov • diskotéka 
na okraji strediska • parkovanie na 
vyhradenom mieste zdarma

uBYtoVAnIe
mobilné domčeky • klimatizácia • 
obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom (linka so základným riadom, 
plynový varič, mikrovlnná rúra, 
kávovar, malá chladnička) • spálňa • 
sprchový kút a WC • SAT TV • Wi-Fi • 
zastrešená terasa so sedením 

tYPY MoBILnÝcH doMoV
Premium 6+1 (34 m2, obývacia 
miestnosť - 1 rozkladacie lôžko,  
izba s dvojlôžkom a 2 izby  
s 2 samostatnými lôžkami,  
2x sprcha a WC) • Superior 5+2  
(34 m2, obývacia miestnosť - 
rozkladacie lôžko pre 2 osoby, izba 
s dvojlôžkom a izba s 2 samostatnými 
lôžkami a poschodovou posteľou,  
2x sprcha a WC) • Comfort 4+2  
(30 m2, obývacia miestnosť - 
rozkladacie lôžko pre 2 osoby, izba 
s dvojlôžkom a izba s 2 samostatnými 
lôžkami, 2 x sprcha a WC)

StRAVoVAnIe
individuálne • možnosť doplatenia 
raňajok a večerí v samoobslužnej 
reštaurácii „Bufet Kužina“ (k večeri 
čapovaný nápoj) 

PRe detI
detský bazén • v júli a auguste detský 
klub • ihrisko a atrakcie 

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž dlhá cca 
1 900 m, s pozvoľným vstupom do 
mora • 400 - 950 m od domčekov 
• ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy • vodné atrakcie • 
tobogan • ihriská pre deti aj dospelých 
• rôzne možnosti občerstvenia

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★
PLÁŽ     
PRe detI       
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 100 %

NOVINKA

PoLoHA
na okraji pokojného strediska Privlaka, 
cca 2 km od centra • 4 km kráľovské 
mestečko Nin • 1,5 km turistické 
stredisko Zaton • 18 km severne od 
Zadaru

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
22 izieb a 2 apatmány • 2 poschodový 
klimatizovaný hotel • výťah • recepcia 
• Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia s terasou a oddelenou 
časťou - kaviareň • malé wellness 
(sauna a masáže za poplatok) • 
športové aktivity: fitnes zdarma  
a prenájom bicyklov • parkovanie pri 
hoteli zdarma • v centre obchodíky, 
reštaurácie a kaviarne s príjemným 
posedením

uBYtoVAnIe
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • telefón • trezor a Wi-Fi 
zdarma • minibar za poplatok

tYPY IZIeB
Štandardná dvojlôžková izba na  
1. a 2. poschodí (28 m2 s možnosťou 
prístelky - rozkladanie lôžko, bez 
balkóna, orientované do okolia, 1 izba 
prispôsobená pre handicapovaných 
na prízemí)

Apartmán pre 4 - 5 osôb po jednom 
na 1. a 2. poschodí (86 m2, z toho 28 m2 

terasa s výhľadom na more, obývacia 
miestnosť, spálňa s dvojlôžkom  
a rozkladacím kreslom a dvojlôžková 
izba s dvoma oddelenými posteľami, 
každá izba má kúpeľňu)

StRAVoVAnIe
polpenzia, raňajky a večere formou 
bufetu, možnosť doobjednania obedov 
- s obsluhou, výber z 3 jedál

PLÁŽ
priamo pod hotelom upravená 
betónová pláž s pieskovým a veľmi 
pozvoľným vstupom do mora • 
oddelená len promenádou • ležadlá  
a slnečníky pre hotelových hostí 
zdarma • športové vyžitie v 1,5 km 
vzdialenom turistickom stredisku 
Zaton 

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ    
PRe detI   
MIeSto PoBYtu     
SPoKoJnoSť KLIentoV noVInKA

PRIVLAKA, ZAton – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

MOBILNÉ DOMČEKY ZATON    LAGUNA    

Národný park Plitvička jezera

Národný park  Sjeverni Velebit

Národný park Paklenica

Národný park Krka

Park prírody Telaščica

Národný park Kornati

Diklo
Zaton

Starigrad-Paklenica

Petrčane

Sv. Filip Jakov
Biograd na Moru Pakoštane

Vodice

Primošten
Šibenik

Zadar

Trogir

PRÍKLAd uBYtoVAnIA PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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45 eur

CENA od

za štúdio

101

tripAdvisor
1 257 hodnotiacich 4,0

ZATON HOLIDAY RESORT   

PoLoHA
v 100 ha borovicovom lesíku • v blízkosti mestečka Nin, známeho 
liečivým blatom • 15 km od mesta Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
159 apartmánov • 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 komplex 
bazénov so sladkou vodou a rôznymi atrakciami • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • šport: aqua aerobik • fitnes • stolný 
tenis • ihriská pre loptové hry • za poplatok: 12 tenisových kurtov • 
potápačské centrum so školou potápania • jazdecký klub so školou 
• minigolf • nový adventure golf • petang • požičovňa bicyklov  
(9 cyklistických okruhov) • diskotéka na okraji strediska • 
parkovanie na vyhradenom mieste zdarma 

uBYtoVAnIe
jednoposchodové staršie 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 s oddelenými posteľami 

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 „Bufet Kužina“ (k večeri čapovaný 
nápoj)

PRe detI
postieľka • bazén • ihriská • animácie • v sezóne 2x denne mini 
a teen klub

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž dlhá cca 1 900 m, v chránenej zátoke  
s veľmi pozvoľným vstupom do mora a plytkým dnom •  
150 – 350 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
rôzne druhy vodných športov • vodné atrakcie • tobogan • ihriská 
pre deti aj dospelých • rôzne možnosti občerstvenia

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★

PLÁŽ     
PRe detI      
MIeSto PoBYtu     
SPoKoJnoSť KLIentoV 100 %

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

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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ZAton – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

tripAdvisor
1 257 hodnotiacich4,0

102

55 eur

CENA od

za štúdio

PoLoHA
v 100 ha borovicovom lesíku • v blízkosti mestečka Nin, známeho 
liečivým blatom • 15 km od mesta Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
437 apartmánov • 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 komplex 
bazénov so sladkou vodou a rôznymi atrakciami • ležadlá  
a slnečníky za poplatok • šport: aqua aerobik • fitnes • stolný 
tenis • ihriská pre loptové hry • za poplatok: 12 tenisových kurtov 
• potápačské centrum so školou potápania • jazdecký klub so 
školou • minigolf • nový adventure golf • petang • požičovňa 
bicyklov (9 cyklistických okruhov) • diskotéka na okraji strediska • 
parkovanie na vyhradenom mieste zdarma

uBYtoVAnIe
jednoposchodové domčeky • klimatizácia • obývacia miestnosť  
s kuchynským kútom (linka so základným riadom, mikrovlnná 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 IZIeB
Štúdio pre 2 - 3 osoby (25 m2, obývacia miestnosť s 2, resp.  
3 rozkladacími lôžkami, len prízemie) • Apartmán pre 4 osoby 
(36 m2, dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s rozkladacím 

dvojlôžkom) • Apartmán pre 5 osôb (48 m2, 2 dvojlôžkové  
spálne - 1 s oddelenými posteľami a obývacia miestnosť  
s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu) • Apartmán pre 5 - 6 osôb  
(56 m2, 2 dvojlôžkové spálne - 1 s oddelenými posteľami  
a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby,  
2x SAT TV, 2 kúpeľne, jedno alebo 2 úrovňové)

StRAVoVAnIe
individuálne • možnosť doplatenia raňajok a večerí  
v samoobslužnej reštaurácii „Bufet Kužina“ (k večeri  
čapovaný nápoj)

PRe detI
detský bazén • detská postieľka za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž dlhá cca 1 900 m, v chránenej zátoke  
s veľmi pozvoľným vstupom do mora a plytkým dnom •  
150 – 350 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
rôzne druhy vodných športov • vodné atrakcie • tobogan • ihriská 
pre deti aj dospelých • rôzne možnosti občerstvenia

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ      
PRe detI       
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 93 %

ZATON HOLIDAY RESORT    

TOP stredisko  
pre rodiny s detmi

Piesočnatá pláž 
vhodná aj pre 
najmenšie deti

Kompletne vybavený 
rezort obkolesený 

mediteránskou 
zeleňou

Počas hlavnej sezóny 
– júl a august - 

detský miniklub  
od 3 r., teens club  

do 15 r., mini disco, 
mini autoškola, 
detské ihrisko  

a atrakcie, animačné 
a športové aktivity

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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103

70 eur

CENA od

na osobu/noc

Pravý FAMILY hotel

V pokojnom 
prostredí, 

obkolesený 
mediteránkou 

vegetáciou

Bohaté animácie 
najmä pre deti ale  

i dospelých

Oddelené wellness 
pre deti, bazény  

a sauny

Detský klub FALKY 
LAND – svet hier 

a zábavy pre deti od 
3 rokov, potreby pre 

bábätká, v reštaurácii 
detský bufet 

a jedálenský kútik 

LIghT ALL INCLUSIVE privitací nápoj • raňajky a večere formou bufetových stolov • ľahký obed formou bufetu 
• k hlavným jedlám miestne čapované nápoje (pivo, biele a červené víno, nealko) • animácie podľa vypísaného programu • 
sauny • fitnes • niektoré druhy športov • živá hudba 

PoLoHA
na polostrove Punta Skala • obkolesený mediteránskou zeleňou • 
2 km od centra Petrčane • 12 km Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
250 izieb • rozsiahly klimatizovaný hotel • recepcia • Wi -Fi 
zdarma • reštaurácia • lobby bar • Aquapura Spa Flora wellness 
na 2 000 m2 (vnútorný bazén prepojený s vonkajším, sauny, cardio 
fitnes) • na slnečnej terase komplex bazénov so sladkou vodou 
(tobogan a atrakcie pre deti, ležadlá a slnečníky zdarma) • šport: 
tenis • ihriská na loptové hry • potápačské centrum • požičovňa 
potrieb pre vodné športy • parkovanie povinné len v garáži za 
poplatok 9,50 EUR/noc

uBYtoVAnIe
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič vlasov • loggia • SAT TV 
• trezor • minibar (plní sa za poplatok) • telefón • prípojka na 
internet (zdarma) • orientované do okolia alebo na morskú stranu 
• taška na kúpanie (kúpací plášť, uterák a šľapky) • fľaša minerálky 
pri príchode (0,2 l)

tYPY IZIeB
Rodinná izba Superior 33 m2 a Rodinná izba deluxe 37 m2 - 2 lôžka,  
denný kútik s dvojsedačkou a písacím stolom, čiastočne oddelený  

spací kút pre deti (2 postele 180 x 80 cm) • Rodinná suita 
43 m2 a Rodinná suita superior 47 m2 - 2 lôžka, denný kútik 
s rozkladacou sedačkou (140 x 145 cm) s možnosťou spania pre  
1 dieťa a písacím stolom, čiastočne oddelený spací kút pre deti  
(2 postele 180 x 80 cm)

StRAVoVAnIe
light all inclusive

PRe detI
detská postieľka zdarma • ihrisko

PLÁŽ
skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie ako aj menšia 
piesočnatá pláž s pozvoľným štrkovo pieskovým vstupom do 
mora • ležadlá a závesné siete zdarma

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★★

PLÁŽ       
PRe detI       
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 97 %

FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA     +

LIghT ALL INCLUSIVE

cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA - PetRčAne

tripAdvisor
636 hodnotiacich 4,5

RodInnÁ IZBA
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PetRčAne – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

PINIjA    104

PoLoHA
v borovicovom lese na prírodnom skalnatom polostrove • centrum 
Petrčane cca 500 m prechádzkou popri mori • mesto Zadar 12 km

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
340 izieb • 3 navzájom spojené klimatizované krídla • recepcia • 
Wi-Fi zdarma v celom hoteli • aperitív bar • koktail bar na terase 
hotela • reštaurácia • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou 
(aj detský) • zdarma krytý bazén so sladkou vodou • za poplatok 
wellness & spa „Marea“ (sauny, masáže, jakuzzi, relaxačná 
miestnosť, vstup od 16 rokov) • letný bar priamo na pláži • v areáli: 
dalmatínska konoba • minimarket • športové aktivity: fitnes • 
plážový volejbal • za poplatok: tenis • minigolf • petang • stolný 
tenis • prenájom bicyklov • suveníry • animácie v hlavnej sezóne 
15.6. – 31.8. • parkovanie zdarma na vyhradenom mieste väčšinou 
pod stromami • v neďalekom centre možnosť občerstvenia 
a obchodíky so suvenírmi

uBYtoVAnIe
klimatizácia • malá chladnička (za poplatok sa plní minibar)  
• SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi zdarma • kúpeľňa • sušič vlasov

tYPY IZIeB
Clasic izba (19 m2, dvojlôžková s možnosťou prístelky  
- rozkladacie lôžko) • Clasic izba (25 m2, dvojlôžková  
s 2 prístelkami - rozkladacie lôžko len pre 2 deti do  
12 rokov) • obe orientované do okolia • Premium izba  
(22 m2, dvojlôžková s možnosťou prístelky - rozkladacie lôžko, 

vhodné najmä pre dieťa, balkón za doplatok, orientované do 
okolia) • Premium izba (27-29 m2, dvojlôžková s 2 prístelkami - 
rozkladacie lôžko len pre 2 deti do 12 rokov, balkón, orientované 
na morskú stranu za doplatok)

StRAVoVAnIe
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • show 
cooking počas večere • možnosť doplatenia obedov (bufetové 
stoly)

PRe detI
detská postieľka zdarma • detské ihrisko • mini klub (15.6. – 31.8.) • 
denné a večerné animačné programy • vonkajší bazén so sladkou 
vodou • detská stolička v jedálni 

PLÁŽ
štrková a 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/noc

tripAdvisor
448 hodnotiacich4,0

hotel ideálny  
pre rodiny

Príjemné prostredie 
borovicového lesa 

a čistého mora

Bohaté animácie pre 
deti aj dospelých

Moderné wellness 
centrum

Výborná kuchyňa

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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58 eur

CENA od

za apartmán
143 eur

CENA od

za apartmán

106105

PoLoHA
v tichej časti malého strediska 
Petrčane • v blízkosti centra  
• 12 km od mesta Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
recepcia v centre strediska • 
obklopený mediteránskou zeleňou 
• v miernom svahu • v záhrade gril 
s posedením • vonkajšia sprcha • 
parkovanie pri dome • v neďalekom 
centre obchodíky a reštaurácie 
a kaviarne s možnosťou príjemného 
posedenia • majiteľ nebýva v dome

uBYtoVAnIe
jednoposchodový apartmánový  
s 3 samostnými apartmánmi  
• v každom je: klimatizácia zdarma 
• obývacia miestnosť s kompletne 
vybaveným kuchynským kútom 
(sporák, chladnička, linka so 
základným riadom) • spálňa • SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • kúpelňa • 
balkón a terasa

tYPY APARtMÁnoV
dom pre ucelený kolektív – max. 
10 osôb • prízemie - 2 apartmány 
pre 2 osoby (obývacia miestnosť 
a spálňa s manželskou posteľou, 
terasa) • 1. poschodie - apartmán 
pre 6 osôb (obývacia miestnosť, 
spálňa s dvojlôžkom a 2 izby  
s 2 oddeleným posteľami, 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 %

APARTMÁNOVÝ DOM IVE   

PoLoHA
v tichej časti malého strediska 
Petrčane • medzi oblasťou Punta Skala 
a centrom strediska • 12 km od mesta 
Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
celkom 3 apartmány • recepcia 
v centre strediska • obklopený 
mediteránskou zeleňou • v záhrade 
gril s posedením • vonkajšia sprcha • 
parkovanie pri dome • v neďalekom 
centre obchodíky a reštaurácie 
a kaviarne s možnosťou príjemného 
posedenia • na prvom poschodí býva 
majiteľ

uBYtoVAnIe
dvojposchodový apartmánový dom 
• v radovej zástavbe • klimatizácia 
zdarma • obývacia miestnosť 
s kompletne vybaveným kuchynským 
kútom (sporák, chladnička, linka so 
základným riadom) • spálňa • SAT TV 
• Wi-Fi v každom apartmáne zdarma • 
kúpelňa • terasa alebo balkón

tYPY APARtMÁnoV
Prízemie: Apartmán 2+2  
(55 m2, pre 2-4 osoby, obývacia 
miestnosť s rozklacím lôžkom pre  
2 osoby a dvojlôžková spálňa, terasa) 
• Apartmán 4 (55 m2, pre 4-5 osôb, 
obývacia miestnosť, dvojlôžková  
a trojlôžková spálňa, terasa) •  
2. poschodie (podkrovie): Apartmán 
6 (110 m2, pre 6–7 osôb, obývacia 
miestnosť, 3 samostatné spálne -  
1 s manželskou posteľou, 1 dvoj  
a 1 trojlôžková, balkón s výhľadom  
na more)

StRAVoVAnIe
individuálne

PLÁŽ
skalnatá pláž s upravenými plochami 
na slnenie a vstupmi do mora je cca 
200 m od domu • lemovaná píniami  
• v stredisku aj štrková pláž  
• obe s pozvoľným vstup do mora

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★

PLÁŽ     
MIeSto PoBYtu    
SPoKoJnoSť KLIentoV 94 %

APARTMÁNOVÝ DOM IVANKA   

cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA – PetRčAne

PRÍKLAd uBYtoVAnIA PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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108107

PoLoHA
v západnej časti letoviska • 
centrum strediska Diklo cca 950 m 
• 6 km od mesta historického mesta 
Zadar

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
5 apartmánov • recepcia v centre 
strediska • jednoduchšie vybavený 
• vonkajšia sprcha • parkovanie 
pri dome • obchodíky, reštaurácie 
s príjemným posedením a športové 
možnosti cca 500 m

uBYtoVAnIe
dvojposchodový dom v radovej 
zástavbe • obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom (linka so 
základným riadom, mikrovlnná 
rúra, kávovar, malá chladnička, 
dvojplatnička) • spálňa • kúpeľňa 
• SAT TV • Wi-Fi zdarma podľa 
pokrytia • terasa na prízemí • 
na poschodí balkón orientovaný 
na morskú stranu s možnosťou 
posedenia

tYPY APARtMÁnoV
Prízemie: 2 Apartmány 3 (40 m2, 
obývacia miestnosť s možnosťou 
prístelky - rozkladacie lôžko,  
3- lôžková spálňa, terasa 
poskytujúca tieň z okolitých 
stromov) • 1. poschodie: Apartmán 3 
(40 m2, obývacia miestnosť  
s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, 3- lôžková spálňa, balkón) 
a Apartmán 5 (55 m2, obývacia 
miestnosť, 2 a 3- lôžková spálňa, 
balkón) • 2. poschodie: Apartmán 8 
(90 m2, obývacia miestnosť  
s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, 2 spálne 3- lôžkové  
a 1 dvojlôžková, 2 x kúpeľňa, balkón 
s čiastočným výhľadom na more)

StRAVoVAnIe
individuálne

PLÁŽ
prírodná neupravovaná pláž 
s betónovým okrajom, upravenými 
plochami na slnenie a vstupom 
do mora po rebríku cca 30 m pod 
apartmánovým domom • cca  
900 m štrkovo kamenistá pláž • 
rôzne možnosti občerstvenia

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★

PLÁŽ    
MIeSto PoBYtu    
SPoKoJnoSť KLIentoV 89 %

PoLoHA
apartmánové domy sa nachádzajú 
v miernom svahu letoviska Diklo •  
v časti zastavanej rodinnými 
domami • neďaleko centra • mesto 
Zadar cca 6 km

VYBAVenIe/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 • mesto 
Zadar s početnými historickými 
pamiatkami je dostupné miestnou 
dopravou

uBYtoVAnIe
každý apartmán má samostatný 
vchod • súčasťou je obývacia 
miestnosť s kompletne zariadeným 
kuchynským kútom (sporák, 
chladnička, linka so základným 
riadom) a väčšinou s rozkladacím 
lôžkom pre 1 dospelého alebo  
2 deti • podľa veľkosti príslušný 

počet spální • SAT TV • kúpeľňa 
• balkón alebo terasa • zariadené 
sú štandardným nábytkom podľa 
vkusu majiteľa, ktorý v nich zväčša 
i býva • väčšinou je pri dome  
i spoločná záhrada s grilom  
a parkovanie pre 1 auto na 
apartmán

tYPY APARtMÁnoV 
Štúdio (obývacia miestnosť 
pre max. 2 osoby) • Apartmán 
2-4 osoby (obývacia miestnosť 
a spálňa) • Apartmán 5-6 osôb 
(obývacia miestnosť a 2 spálne) 
• Apartmán 7-8 osôb (obývacia 
miestnosť a 2 - 3 spálne)

StRAVoVAnIe 
individuálne

PLÁŽ 
mestská štrková pláž • miestami 
doplnená betónovými múrikmi  
a plochami na slnenie •  
200 – 650 m od apartmánov • 
možnosť občerstvenia • vodné 
športy

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★/★★★

PLÁŽ    
MIeSto PoBYtu    
SPoKoJnoSť KLIentoV 89 %

41 eur

CENA od

za štúdio
26 eur

CENA od

za štúdio

SÚKROMNÝ APARTMÁN  /   APARTMÁNOVÝ DOM REBECA   

 dIKLo - SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo
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87



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA – ZAdAR

tripAdvisor
697 hodnotiacich 4,0

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK    109

PoLoHA
v stredisku Borik • centrum Zadaru cca 5 km • dostupné 
prechádzkou, turistickým vláčikom resp. autobusovou dopravou

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
258 izieb • 2 klimatizované hotely prepojené chodbou • recepcia 
• Wi-Fi zdarma v celom objekte • zmenáreň • aperitív bar • 
reštaurácia • na terase komplex bazénov (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • all inclusive bar Tramontana • tobogan • krytý bazén • 
spa centrum • tenisové kurty • joga • fitnes • aerobik

uBYtoVAnIe
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • minibar (zdarma sa 
dopĺňa voda a rôzne ovocné nápoje) • SAT TV • telefón • 
Wi-Fi zdarma • trezor • v rodinnej izbe a v suite v čiastočne 
oddelenom priestore bez okna rozkladací gauč alebo 
poschodová posteľ pre 2 deti do 12 r. a výšky 160 cm, balkón, 
orientované do okolia, parkovisko alebo morskú stranu)

TYPYIZIEB
Comfort (od 17 m2, 2 lôžka a možnosť prístelky pre dieťa do 6 r.) 
• Superior (od 17 m2, 2 lôžka, max. 2 osoby, balkón, morská 

strana) • Comfort rodinná (od 25 m2, 2 lôžka a 2 prístelky) • 
Superior rodinná (od 33 m2, spálňa s dvojlôžkom  
a 2 prístelky) • Superior Suita (od 38 m2, spálňa  
s dvojlôžkom, obývací priestor s rozkladacím lôžkom  
pre 1 osobu a 2 prístelky) • v ponuke aj nezrenovovaná 
Štandarná izba

StRAVoVAnIe
all inclusive

PRe detI
detská postieľka • klub FALKY LAND • 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 93 %

ALL INCLUSIVE privítací nápoj, raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • k hlavnému jedlu 
miestne čapované nápoje (neobmedzene nealko, pivo, stolové víno) • popoludní zmrzlina pre deti • v bare 
Tramontana pri bazénoch (08:00-24:00 h) miestne čapované nápoje vrátane vybraných miestnych alkoholov, 
koktaily, snack bar (11:00-24:00 h), popoludňajšia káva a čaj, polnočný snack • niektoré druhy športov • animácie 
podľa vypísaného programu

55 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL INCLUSIVE

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 
(sauny, masáže) 

a vyhrievaný krytý 
bazén prepojený 

s vonkajším

Tobogan pre deti

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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ZAdAR - SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

tripAdvisor
172 hodnotiacich3,0

DONAT   110

PoLoHA
v borovicovom parku strediska Borik • historické centrum Zadaru 
cca 5 km • dostupné prechádzkou, turistickým vláčikom alebo 
miestnou dopravou

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
240 izieb • dve samostatne stojace budovy Donat I a II • po 
čiastočnej renovácii • časť hotela bez výťahu • Wi-Fi podľa 
pokrytia zdarma v celom hoteli • v hoteli Donat I recepcia 
(trezor zdarma) • denný bar, ktorý slúži zároveň ako all 
inclusive bar • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou 
s príjemným posedením • pod bazénom v parkovej zeleni 
ohradený priestor s ležadlami zdarma • v hoteli Donat II 
reštaurácia • pred hotelmi parkovisko zdarma • možnosti 
športových aktivít v stredisku za poplatok

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 88 %

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, fitrovaná káva, čaj) • v sezóne podľa vopred vypísaného 
programu hotelové animácie pre všetky vekové skupiny

50 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL INCLUSIVE

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

Vo vedľajšom 
hoteli Falkensteiner 

Funimation za 
poplatok: Aquapura 

Thalasso Spa 
centrum (krytý 

bazén, fínska a parná 
sauna, fitnes)

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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PRÍKLAd uBYtoVAnIA

cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA - SV. FILIP A JAKoV

 HOTEL ALBA    / APARTMÁNY CROATIA   111

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
Apartmán 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

Apartmán 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 • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • piesočnatá pláž cca 500 m za 
mestečkom v kempe • vodné športy • ihrisko na plážový volejbal

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★/★★★

PLÁŽ     
PRe detI    
MIeSto PoBYtu    
SPoKoJnoSť KLIentoV 78 %

29 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
22 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  
02.06. – 30.08. 

animácie pre deti 
a dospelých podľa 
vopred vypísaného 

programu
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tripAdvisor
262 hodnotiacich3,5

113112

POLOhA
na južnom okraji strediska • 
centrum vzdialené cca 500 m • 
dostupné pešou promenádou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
149 izieb • štýlový moderný hotel 
• recepcia • Wi-Fi zdarma v celom 
hoteli • výťah • reštaurácia à la 
carte na 10. poschodí a vyhrievaný 
bazén na 9. poschodí s prekrásnym 
výhľadom na Vodice a okolité 
ostrovy a NP Kornati • aperitív  
a lobby bar s terasou • na slnečnej 
terase bazén pre dospelých  
a deti so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • uteráky  
k bazénu za poplatok • wellness  
a Spa centrum • v sezóne 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov, župan, papučky • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • trezor  
a Wi-Fi zdarma • telefón • balkón 

morská strana • varná kanvica  
• 0,75 l fľašku minerálnej vody  
v prvý deň

TYPY IZIEB 
Superior (od 26 m2, 2 lôžka, 
možnosťou prístelky, rozkladacie 
lôžko) • Deluxe Suite (od 53 m2,  
2 lôžka, gauč 160x200 cm,  
2 kúpeľne) • v ponuke ďalšie typy 
izieb – Premium Suite, grand Suite, 
Rodinná izba

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí

PRE DETI
detská postieľka (na prepotvrdenie 
8 EUR/noc) • časť bazéna pre deti 
so šmýkačkou • detské ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž cca 50 m pod hotelom 
• oddelená len promenádou • 
ležadlá za poplatok • v stredisku: 
tobogan • prenájom potrieb pre 
vodné športy (bicykle, jet ski) • 
plážový volejbal • plážové bary, 
reštaurácie a stánky s občerstvením

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ      
PRe detI     
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV noVInKA

POLOhA
na južnom okraji strediska • 
obkolesený mediteránskou 
vegetáciou • centrum vzdialené 
cca 500 m • dostupné pešou 
promenádou

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
241 izieb • 2 prepojené budovy  
• recepcia • Wi-Fi zdarma  
v celom hoteli • výťah • reštaurácia 
(podávané raňajky a večere) •  
à la carte reštaurácia • aperitív  
a lobby bar s terasou • na slnečnej 
terase bazén pre dospelých  
a deti so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • wellness  
a Spa centrum • v sezóne 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• minibar (za poplatok) • SAT TV • 
trezor a Wi-Fi zdarma • telefón

TYPY IZIEB 
Dvojlôžková (19,35 m2, s možnosťou 
prístelky, rozkladacie kreslo len pre 
dieťa do 13 r., balkón, orientované 
na park, izby na morskú stranu majú 
varnú kanvicu, župan, papučky

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí

PRE DETI
detská postieľka (na prepotvrdenie 
8 EUR/noc) • časť bazéna pre deti 
so šmýkačkou • detské ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž cca 50 m pod hotelom 
• oddelená len promenádou • 
ležadlá za poplatok • v stredisku: 
tobogan • prenájom potrieb pre 
vodné športy (bicykle, jet ski) • 
plážový volejbal • plážové bary, 
reštaurácie a stánky s občerstvením

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ     
PRe detI     
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 92 %

69 eur

CENA od

na osobu/noc
50 eur

CENA od

na osobu/noc

NOVINKA

tripAdvisor
262 hodnotiacich 3,5

OLYMPIA SKY    OLYMPIA    

VodIce - SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

PRÍKLAd uBYtoVAnIA PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA – ŠIBenIK

AMADRIA PARK IVAN     114

PoLoHA
v strede komplexu • v blízkosti „Dalmatinskeho ethno sela“ • 
obkolesený mediteránskou zeleňou

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
372 izieb • recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia • lobby 
bar Champagne bar s letnou terasou • nočný klub • ulička 
s obchodíkmi • na slnečnej terase bazén s morskou vodou 
(ležadlá zdarma) • wellness a spa prepojené s hotelom 
chodbou (bazény pre hotelových hostí zdarma, za poplatok: 
jacuzzi, sauny, masáže, fitnes) • v sezóne animácie, živá 
hudba • parkovanie na vyhradenom mieste za poplatok  
5 EUR/deň do 30.06. a od 01.09. a 8 EUR/deň od 01.07.  
do 31.08.

uBYtoVAnIe
klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor a Wi-Fi zdarma • minibar 
• kúpeľňa • sušič vlasov • francúzsky balkón alebo okno • 
orientované do okolitého lesoparku alebo parkovisko

tYPY IZIeB
Economy (2 lôžka 90x200 cm, alebo dvojlôžko 180x200 cm, 
okno, orientované do átria) • Dvojlôžková (2 lôžka 90x200 
cm, alebo dvojlôžko 180x200 cm, okno alebo francúzsky 
balkón, kúpací plášť a papučky) • Rodinná (2 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 18 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 • mini disco • za poplatok: postieľka • aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf

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 • 
En Vougue Beach Club

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ       
PRe detI       
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 92 %

50 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
517 hodnotiacich 4,0

hotel
DeLuxe

Leisure Beach hotel

hotel spojený 
s wellness

Vysoká úroveň 
elegancie a pohodlia

Výborná kuchyňa 
aj z vlastných BIO 

produktov

Vinotéka s ponukou 
miestnych 

i zahraničných vín

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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ŠIBenIK – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

jURE     115

PoLoHA
v centre komplexu Amadria Parku • obkolesený mediteránskou 
zeleňou • 6 km južne za mestom Šibenik

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
384 izieb • klimatizovaný hotel pre relax a zábavu • recepcia  
a priestranné lobby v modernom dizajne • Wi-Fi zdarma • 
tematická reštaurácia • bar s letnou terasou • zmenáreň • 
obchodík so suvenírmi • na slnečnej terase 2 bazény so sladkou 
vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • luxusné malé spa centrum, 
s bazénom 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi zdarma • minibar za poplatok

tYPY IZIeB
Economy (2 lôžka 90x210 cm, alebo dvojlôžko 180x210 cm,  
okno, orientované do átria) • Dvojlôžková (2 lôžka 90x 
210 cm, alebo dvojlôžko 180x210 cm, francúzsky balkón 
alebo balkón, orientované do okolia) • Dvojlôžková  
s 2 prístelkami (2 lôžka 90x210 cm, alebo dvojlôžko 180x  
210 cm, rozkladací gauč 140x190 cm pre 1 – 2 deti do  
12 r., francúzsky balkón, orientované do okolia) • Rodinná 
(2 dvojlôžkové izby prepojené dverami, francúzsky balkón, 

max. 2 dospelí a 2 deti do 12 r. alebo dve dvojlôžkové izby 
vedľa seba bez prepojenia, francúzsky balkón alebo balkón, 
max. 2 dospelí a 2 deti do 16 r., orientované do okolia)

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 • mini disco • za poplatok: postieľka • aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf

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 100 % 50 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
373 hodnotiacich4,5

hotel
DeLuxe

Lifestyle Beach Hotel

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

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA – ŠIBenIK

AMADRIA PARK jAKOV    116

PoLoHA
na jednom z okrajov strediska Amadria Parku • v blízkosti 
aquaparku • obkolesené mediteránskou zeleňou • 6 km južne  
za mestom Šibenik

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
326 izieb • kompletne zrekonštruovaný (2017-2018) klimatizovaný 
hotel • recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia • lobby bar s letnou  
terasou • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou pre 
dospelých a deti (ležadlá v obmedzenom počte zdarma) •  
v stredisku: wellness a spa centrum za poplatok (komplex 
bazénov • jacuzzi • sauny • masáže • fitnes) • 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi zdarma • minibar za poplatok

tYPY IZIeB
Dvojlôžková s 2 prístelkami (2 lôžka 90x210 a poschodová 
posteľ 90x190 – len pre deti do 12 r.), francúzsky balkón 
alebo balkón, orientované do átria, parku a okolia • Rodinná 
(2 prepojené dvojlôžkové izby s poschodovou posteľou, 
francúzsky balkón alebo balkón, max. 4 dospelé osoby  
a 4 deti do 12 r., 2 dospelí 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 • mini disco • za poplatok: aquapark  
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky dobrodružný 
mini golf

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 93 %

59 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
314 hodnotiacich 4,5

Kompletne 
zrenovovaný  
(2017-2018)  

hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi

Široký výber 
chutných jedál

Bohatý program 
v stredisku Amadria 

Parku

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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RodInnÁ IZBA

ŠIBenIK – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

AMADRIA PARK ANDRIjA    117

POLOhA
na jednom z okrajov strediska Amadria Park (ex. Solaris)  
• v blízkosti aquaparku • obkolesený mediteránskou zeleňou  
• 6 km od Šibeniku

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
243 izieb • klimatizovaný hotel • prezentovaný ako typický detský 
hotel • recepcia • trezor • Wi -Fi zdarma • reštaurácia s oddelenou 
časťou prispôsobenou pre deti • denný bar s letnou terasou • 
zmenáreň • obchodík so suvenírmi • na slnečnej terase bazén 
s morskou vodou • nový detský bazén • ležadlá a slnečníky 
zdarma • wellness a spa centrum vstup za poplatok • v sezóne 
animácie pre deti a dospelých • rôzne športové možnosti • aktivity 
v športovom centre – futbal • basketbal • plážový volejbal • 
stolný tenis • badminton • parkovanie na vyhradenom mieste za 
poplatok 5 EUR/deň do 30. 06. a od 01. 09. • 8 EUR/deň v hlavnej 
sezóne od 01. 07. do 31. 08.

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor 
• Wi -Fi zdarma • minibar • orientované do okolitého lesoparku 
alebo parkovisko

TYPY IZIEB
Economy izba 16 m2 (max. pre 2 osoby) – 2 postele 90x210 cm 
• Dvojlôžková izba prístelkou 21 m2 - 2 postele 90x210cm alebo 
dvojlôžko 180x210cm a rozkladacie lôžko 80x180cm pre dieťa do 

12 r. • Dvojlôžková izba s 2 prístelkami 21 m2 - 2 postele  
90x210 cm alebo dvojlôžko 180x210 cm a poschodová posteľ  
80x 180 cm pre 2 deti do 12 r., s francúzskym oknom alebo 
balkónom • Rodinná izba 2x21 m2 (2 prepojené dvojlôžkové izby  
s 2 prístelkami a balkónom, 2 dospelí zdarma)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu, možnosť doobjednania večerí formou bufetu

PRE DETI
detská postieľka zdarma • detský bazén • animácie pre rôzne 
vekové skupiny 6x týždenne • 2x denne (10:00-12:00 h a 17:00-
19:00 h) • animačný team • mini disco • zábava a kreatívne hry 
vo voľnom priestore • spievanie • tancovanie

PLÁŽ
priamo pred hotelom • oddelená parkovou zeleňou • jemno 
štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy • 
potápačské centrum • v areáli aj piesková pláž • plážový bar  
(za poplatok)

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ       
PRe detI       
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 100 % 45 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
317 hodnotiacich4,0

Typický detský hotel

Bohatá denná aj 
večerná zábava

Výborná kuchyňa 
doplnená vlastnými 

BIO produktami

Aquapark  
s toboganmi, 
šmýkačkami  

a lenivou riekou, 
pirátsky dobrodružný 

mini golf
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tripAdvisor
310 hodnotiacich4,0
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PoLoHA
v strede strediska • v bezprostrednej 
blízkosti En Vogue Beach Clubu • 
obkolesené mediteránskou zeleňou

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
218 izieb • recepcia • trezor za 
poplatok • Wi-Fi v lobby bare zdarma 
• reštaurácia • lobby bar s letnou 
terasou • na slnečnej terase bazén 
s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • časť izieb je dostupná 
bez výťahu • v stredisku wellness 
a spa centrum za poplatok (komplex 
bazénov • jacuzzi • sauny • masáže 
• fitnes) • 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • telefón • trezor • minibar 
za poplatok

tYPY IZIeB
Economy dvojlôžková (lôžko 
140x190 cm) pre 1, max. 2 osoby, 
balkón 1,5 m2 orientovaný do 
átria) • Dvojlôžková izba (2 lôžka 
90x190 cm) • Dvojlôžková s 1 - 2 

prístelkami (2 lôžka 90x190 cm  
a rozkladacie lôžko 75x190 cm 
alebo 140x190 cm pre 1 – 2 deti do 
12 r.) • Rodinná (2 dvojlôžkové izby 
prepojené dverami, max. 2 dospelí  
a 2 deti do 12 r.) • väčšina 
s balkónom • všetky orientované  
do lesoparku alebo parkovisko

StRAVoVAnIe
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatenia večerí formou bufetu

PRe detI
detská postieľka 4 EUR/noc • 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 • mini disco • 
za poplatok: aquapark s toboganmi, 
šmýkačkami a lenivou riekou • pirátsky 
dobrodružný mini golf

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 86 %

PoLoHA
roztrúsené v Solaris kempe 
a Amadria Parku • obkolesené 
mediteránskou zeleňou • 6 km 
južne za mestom Šibenik

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
recepcia • trezor zdarma • Wi-Fi za 
poplatok • v stredisku reštaurácie  
a bary • wellness a spa • bazén  
s morskou vodou a oddelenou 
časťou pre deti, ležadlá za poplatok 
• štortové vyžitie v neďalekom 
centre • supermaket • parkovanie 
na vyhradenom mieste zdarma

uBYtoVAnIe
klimatizácia • obývacia miestnosť 
s kompletne vybaveným 
kuchynským kútom • sprcha s WC  
a samostatné WC • terasa so 
stolom a 4 stoličkami

tYPY MoBILnÝcH doMoV
mobilný domček pre 4 – 6 osôb  
(32 m2, 1 izba s dvojlôžkom 140 x  
200 cm, 1 izba s 2 oddelenými 
lôžkami 70 x 190 cm, v obývacom 
priestore rozkladacie lôžko pre deti 
133 x 190 cm) 

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 reatívne hry vo voľnom priestore • 
mini disco • za poplatok: aquapark 
s toboganmi, šmýkačkami a lenivou 
riekou • pirátsky dobrodružný mini 
golf 

PLÁŽ
štrková priamo pod kempom • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy 

oFIcIÁLne HodnotenIe: ★★★★

PLÁŽ     
PRe detI     
MIeSto PoBYtu     
SPoKoJnoSť KLIentoV 72 %

45 eur

CENA od

na osobu/noc
54 eur

CENA od

za domček

NIKO   MOBILNÉ DOMČEKY    

cHoRVÁtSKo  |  SeVeRnÁ dALMÁcIA - ŠIBenIK

PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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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
Apartmán pre 2 dospelých a 2 deti do 
12 r., 30 m2 spálňa spojená s obývacou 
miestnosťou, izbička s poschodovou 
posteľou • Apartmán 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 • Apartmán 
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 %

PoLoHA
na zalesnenom polostrove • 
v bezprostrednej blízkosti Primoštenu

VYBAVenIe/ĎALŠIe SLuŽBY
324 izieb • viaceré trakty spojené 
chodbou • recepcia • Wi-Fi zdarma 
• trezor za poplatok • klimatizovaná 
reštaurácia s terasou • aperitív bar 
• Piano bar • v borovicovom lesíku 
parkovisko (5 EUR/noc) • na slnečnej 
terase krytý bazén s morskou vodou  
(na leto sa otvára) • ležadlá zdarma • 
šport: tenis • minigolf • ihriská  
na loptové hry • stolný tenis •  
fitnes • wellness • sauna • masáže

uBYtoVAnIe
klimatizácia • stropný ventilátor • 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV •  
Wi-Fi zdarma • telefón • balkón 
- comfort izby • francúzske okno - 
premier izby • izby na prízemí terasa • 
orientované na morskú stranu

tYPY IZIeB
Comfort 3*: Dvojlôžková s možnosťou 
prístelky - rozkladacie lôžko vhodné 
najmä pre dieťa do 12 r. • Rodinná 
(vstupná chodbička a dve samostatné 
dvojložkové izby) • chladnička na 
vyžiadanie (5 EUR/noc)

Premier club 4*: v oddelenej časti 
hotela • vstup na kartu • kúpací plášť 
a papuče • trezor zdarma • minibar 
• rádio a CD prehrávač • prípojka na 
internet zdarma • Dvojlôžková  
s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko vhodné najmä pre dieťa do 
12 r • Dvojlôžková s 2 prístelkami 
– poschodová posteľ len pre deti 
do 12 r., francúzske okno • Rodinná 
(vstupná chodbička a dve samostatne 
dvojložkové izby, francúzske okno)

StRAVoVAnIe
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRe detI
postieľka • bazén • miniklub • animácie

PLÁŽ
štrková pláž • ležadlá a slnečníky  
za poplatok • vodné športy

oFIcIÁLne  
HodnotenIe: ★★★/★★★★

PLÁŽ       
PRe detI     
MIeSto PoBYtu      
SPoKoJnoSť KLIentoV 77 %

59 eur

CENA od

za apartmán
45 eur

CENA od

na osobu/noc

tripAdvisor
653 hodnotiacich 3,5

VILLAS KORNATI    ZORA    /     

ŠIBenIK, PRIMoŠten – SeVeRnÁ dALMÁcIA  |  cHoRVÁtSKo

PRÍKLAd uBYtoVAnIA PRÍKLAd uBYtoVAnIA
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Národný park Mljet

Bratuš

Biograd na Moru

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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prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

Brela, Baška Voda - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

tripadvisor
330 hodnotiacich4,0

123122

poloHa
v miernom svahu na severnom 
okraji letoviska • obklopený hustým 
borovicovým lesoparkom • centrum 
mestečka Brela 400 m

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
281 izieb • viaceré navzájom spojené 
pavilóny • klimatizácia • v hlavnej časti 
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia 
• aperitív bar • lekár • parkovisko • 
šport: tenisové kurty • stolný tenis • 
minigolf • biliard • fitnes 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
klimatizácia • 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
Štandardná jednolôžková 
a dvojlôžková izba • Superior 
dvojlôžková s možnosťou prístelky 

(rozkladacie lôžko 130x200 cm pre 
1 dospelú osobu alebo 1 - 2 deti) • 
Rodinná (2 izby navzájom prepojené)

straVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov 

pre deti
postieľka 10 EUR/noc • 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 91 %

poloHa

nad prímorskou promenádou • 
obkolesený mediteránskou zeleňou 
• 200 m od centra strediska • letisko 
Split 75 km severne • Makarska 
rivijera 12 km južne

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
202 izieb • klimatizovaný  
5 poschodový hotel • recepcia (trezor 
za poplatok) • výťah • Wi-Fi zdarma 
v celom hoteli • hlavná reštaurácie •  
2 reštaurácie à la carte • lobby  
a pol bar • na slnečnej terase bazén 
a vírivka so sladkou vodou, ležadlá 
a slnečníky v obmedzenom počte 
zdarma • Spa & Wellness centrum 
na ploche 2 000 m2 (vyhrievaný 
sladkovodný bazén, vírivka, malý 
bazén s morskou vodou, rôzne sauny, 
fitnes • masáže za poplatok) • šport: 
tenisový kurt • stolný tenis • biliard • 
parkovisko za poplatok 5 EUR/noc • 
v stredisku obchodíky a reštauračné 
zariadenia s príjemným posedením

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

tYpY izieB
Economy (18 m2, dvojlôžková bez 
balkóna) • Štandardná (20 m2, 
dvojlôžková, balkón, orientované na 
park alebo morskú stranu • Superior 
(24 m2, dvojlôžková s možnosťou 
prístelky rozkladacie lôžko) • Suite 
(od 26 m2, čiastočne oddelená časť 
s dvoj- lôžkom, prístelka - rozkladacie 
lôžko pre 1-2 deti, balkón, orientované 
do okolia alebo namorskú stranu)

straVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

pláŽ
priamo pod hotelom s jemným 
štrkom • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • vodné športy s možnosťou 
zapožičania potrieb • plážový bar

pre deti
detská postieľka 5 EUR/noc

oFiciálne Hodnotenie: ★★★★

pláŽ     
pre deti    
Miesto poBYtu     
spokoJnosť klientoV 92 %

43 eur

CENA od

na osobu/noc
51 eur

CENA od

na osobu/noc

tripadvisor
227 hodnotiacich 4,5

MARINA    + HoRIzoNt    
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prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - Bratuš

VILA VISKoVIČ    124

poloHa
v tichom a príjemnom prostredí letoviska Bratuš (Krvavica) •  
v miernom svahu 20 m nad morom • medzi známymi strediskami 
Baška Voda a Makarska (cca 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) • zatvorená logia •  
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 • balkón • 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 cca 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 %

198 eur

CENA od

za štúdio

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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prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

Makarska - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

tripadvisor
35 hodnotiacich3,5

126125

poloHa
v miernom zalesnenom svahu •  
na okraji mesta Makarska • centrum 
letoviska vzdialené cca 1,5 km

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY
258 izieb • 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
Štandardná (väčšina má balkón): 
dvojlôžkové • dvojlôžkové 
s možnosťou 1-2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • 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 cca 
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 86 %

poloHa
na okraji strediska • obkolesený 
stredomorskou vegetáciou • centrum 
najznámejšieho strediska Makarskej 
cca 1,2 km

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY
hotel pozostáva z 2 prepojených 
častí • 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 • fitnes • masáže • sauna) 
• hotel vhodný pre hendykepovaných 
• 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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
SAT TV • balkón

tYpY izieB
Dvojlôžková, orientovaná na pohorie 
Biokovo • Dvojlôžková 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 %

38eur

CENA od

na osobu/noc
34 eur

CENA od

na osobu/noc

tripadvisor
58 hodnotiacich 3,0

 RIVIJERA SuNNy RESoRt by VALAMAR   bIoKoVKA   

101



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - Makarska

tripadvisor
555 hodnotiacich4,0

128127

poloHa
v jednom z najznámejších 
a najobľúbenejších letovísk Dalmácie 
• na úpätí pohoria Biokovo • čisté 
more a štrkové pláže lemované píniami 
• centrum strediska cca 500 m • 
dostupné po prímorskej promenáde

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
278 izieb • 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: fitnes 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
klimatizácia • kúpeľňa • SAT TV • 
minibar za poplatok • 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 
alebo priamo na morskú stranu

straVoVanie
polpenzia formou bufetových stolov

pre deti
postieľka 5 EUR/noc • 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 96 %

poloHa
v západnej časti strediska • na úpätí 
horského masívu Biokovo • centrum 
Makarskej cca 800 m • dostupné 
prechádzkou alebo turistickým 
vláčikom po prímorskej promenáde, 
lemovanej borovicovým porastom, 
poskytujúcim príjemný tieň

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
190 izieb • klimatizovaný hotel • 
recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma • 
zmenáreň • reštaurácia • kaviareň 
s barom • aperitív bar • predajňa 
suvenírov • kadernícky salón • na 
slnečnej terase otvorený bazén, detský 
bazén • letný bar • ležadlá a slnečníky 
zdarma • šport: neďaleké tenisové 
kurty • stolný tenis • minigolf • bowling 
• v sezóne animačné programy • 
parkovisko za poplatok 9 EUR/noc • 
pozdĺž promenády rôzne stánky so 
suvenírmi a reštauračné zariadenia 
s posedením a občerstvením

uBYtoVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • Wi-Fi zdarma • minibar za 
poplatok • balkón • orientované bočne 
na morskú stranu

tYpY izieB
Clasic dvojlôžková • Superior 
(dvojlôžková s možnosťou prístelky – 
rozkladacie lôžko vhodné najmä pre 
dieťa) • Suite (dvojlôžková spálňa 
a obývacia miestnosť s rozkladacím 
dvojlôžkom vhodným pre 1 dospelého 
alebo 2 deti)

straVoVanie
polpenzia formou bufetových stolov

pre deti
postieľka 5 EUR/noc • bazén • 
animácie

pláŽ
vlastná štrková hotelová pláž • 
ležadlá za poplatok • priamo pri 
hoteli • dostupná aj podchodom pod 
prímorskou promenádou, ktorou je 
od hotela oddelená • vodné športy 
s možnosťou zapožičania športových 
potrieb • potápačské centrum

oFiciálne  
Hodnotenie: ★★★

pláŽ     

pre deti    

Miesto poBYtu      

spokoJnosť klientoV 97 %

59 eur

CENA od

na osobu/noc
57 eur

CENA od

na osobu/noc

VALAMAR MEtEoR HotEL    DALMACIJA SuNNy HotEL  
by VALAMAR   

tripadvisor
399 hodnotiacich 4,0
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prÍklad uBYtoVania

tučepi - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

ALGA    129

poloHa
obkolesený mediteránskou zeleňou • cca 450 m od centra 
letoviska Tučepi • dostupné príjemnou prechádzkou po prímorskej 
promenáde • lemovaná obchodíkmi so suvenírmi a posedením 
s možnosťou občerstvenia

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
330 izieb • klimatizovaný hotel • recepcia • zmenáreň • reštaurácia 
• aperitív bar • internetový kútik a Wi-Fi zdarma • pizzeria • 
predajňa suvenírov • parkovisko zdarma • fitnes • 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
Štandardná jedno a dvojlôžková • Superior dvojlôžková 
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 10 EUR/noc • 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 93 %

46 eur

CENA od

na osobu/noc

tripadvisor
464 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
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hotel
DeLuxe

prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

ExKLUzíVnE LEn S CK SATUR

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - tučepi

tripadvisor
234 hodnotiacich4,5

131130

poloHa
komplex situovaný v miernom 
svahu • obkolesený upravovanou 
mediteránskou zeleňou • cca 400 m 
od centra letoviska Tučepi • dostupné 
prímorskou promenádou

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
155 izieb • komplex pozostáva z hlavnej 
budovy a viacerých dvojposchodových 
domčekov • postavené v radovej 
zástavbe • v hlavnej budove je 
recepcia • 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
Štandardná dvojlôžková izba 
• Superior dvojlôžková izba 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • Rodinná izba • pozostáva  
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 10 EUR/noc • 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 100 %

poloHa
v stredisku Tučepi • v tichom prostredí 
• v miernom svahu, nad hotelom Alga 
• cca 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 cca 
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 92 %

51 eur

CENA od

na osobu/noc
79 eur

CENA od

za apartmán

AFRoDItA    APARtMÁN MARIo   
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rodinná izBa

tučepi - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

SMARtLINE HotEL NEPtuN & DEPANDANSE MASLINIK     132

poloHa
priamo na pláži • v bujnej mediteránskej vegetácií okrasného parku 
• na okraji strediska • 4 km južne od Makarskej • 67 km od Splitu • 
centrum cca 1  200 m

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
254 izieb • klimatizovaný hotel a 5 pavilónov • v hoteli recepcia • 
reštaurácia • aperitív bar • obchod so suvenírmi • na terase veľký  
a detský bazén so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • 
Wi-Fi v celom objekte zdarma • biliard • vodný aerobik • fitnes • 
Centrum Slatina v bezprostrednej blízkosti hotela: tenisové 
kurty • ihrisko pre loptové hry • plážový volejbal • petang 
• stolný tenis • požičovňa bicyklov • vodné športy • parkovanie  
v okolí zdarma • pod hotelom promenáda s obchodíkmi, kaviarňami 
a reštauráciami s posedením

uBYtoVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • SAT TV • telefón • 
Wi -Fi zdarma • balkón

tYpY izieB
Hotel: Štandardná izba (od 21 m2, dvojlôžko) • Superior izba 
(od 21 m2, dvojlôžko a prístelka – rozkladacie lôžko) • obe 

s balkónom, orientované na okolie alebo morskú stranu 
Depandanse: Štandardná izba (od 21 m2, dvojlôžko) • Rodinná 
izba (2 x od 21 m2, dvojlôžková a trojlôžková, vstupná chodbička, 
1 kúpelňa) • obe s balkónom, orientované do parkovo upravenej 
zelene

straVoVanie
all inclusive

pláŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou • jemno 
štrková a pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy • 
plážový bar (za poplatok)

oFiciálne Hodnotenie: ★★★

pláŽ       
pre deti       
Miesto poBYtu       
spokoJnosť klientoV 98 %

57 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL inCLUSiVE

tripadvisor
834 hodnotiacich4,0

Hotel s výbornými 
službami all inclusive

ideálna pre páry  
aj rodiny s deťmi

Bohaté animácie

Pri krásnej  
štrkovej pláži

ALL inCLUSiVE privítací drink • raňajky, obedy, večere podávané formou bufetu • neskoré kontinentálne raňajky • 
rôzne snacky cez deň • čaj o piatej • domáce čapované nápoje nealkoholické (voda a rôzne ovocné nápoje) a alkoholické 
(pivo, víno, rakija) v bare pri bazéne v čase 10:00 – 12:00 h a v reštaurácii počas obeda a večere • 1x do týždňa 
dalmatínska večera • 1x do týždňa večera s prekvapením pri bazéne • polnočné snacky • 6x do týždňa zábavné a športové 
hry pre všetky vekové kategórie
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prÍklad uBYtoVania prÍklad uBYtoVania

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - podgora, ŽiVogošče

tripadvisor
38 hodnotiacich2,5

134133

poloHa
v centre strediska • priamo  
na promenáde pri pláži •  
obkolesené borovicami, píniami  
a inou stredomorskou vegetáciou

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
165 izieb • pozostáva z viacerých 
navzájom prepojených traktov 
postavených do tvaru L • vnútro 
vypĺňa záhrada s mediteránskou 
zeleňou • recepcia • Wi-Fi zdarma 
• trezor za poplatok • zmenáreň • 
klimatizovaná reštauráciu  
s terasou TV miestnosť • na pláži 
à la carte reštaurácia coctail bar • 
v stredisku tenisové kurty • wellness 
vo vedľajšom hoteli Medora Auri  
za poplatok • parkovanie v blízkosti 
hotela za poplatok (od 6 EUR/deň) 
• na promenáde vedúcej celým 
strediskom sú obchodíky a množstvo 
reštauračných zariadení s posedením 
priamo pri mori

uBYtoVanie
kúpeľňa • SAT TV • telefón • balkón 
alebo krytá lodžia s posedením • 
orientované do hotelovej záhrady,  
na morskú stranu alebo na horský 
masív Biokovo

tYpY izieB
Štandardá dvojlôžková, niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko)

straVoVanie
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí

pre deti
postieľka 6 EUR/noc

pláŽ
priamo pri hoteli • oddelená 
prímorskou promenádou • dlhá 
a úzka jemná štrková pláž • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
s možnosťou prenajatia športových 
potrieb priamo na pláži

oFiciálne Hodnotenie: ★★

pláŽ      
pre deti   
Miesto poBYtu      
spokoJnosť klientoV 73 %

poloHa
na miernej vyvýšenine • komplex 
postavený vo svahu • pod pohorím 
Biokovo • na okraji strediska • 
obkolesený mediteranskou zeleňou • 
85 km od letiska v Splite • 20 km  
od Makarskej

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
266 izieb • klimatizovaný hotel iba pre 
dospelých (od 16 r.) • hlavná budova 
a samostatné pavilóny • v hlavnej 
budove recepcia • Wi-Fi zdarma • 
rôzne reštaurácie a bary: Dalmationo 
reštaurácia so show-cookingom 
• kulinárska à la carte reštaurácia 
s talianskou kuchyňou • reštaurácia 
so špecialitami na grile • Mojito bar 
• kaviareň • lobby bar • na slnečnej 
terase bazén s morskou vodou 
a pool barom • ležadlá zdarma • spa 
a wellness (sauna, jacuzzi, masáže) • 
fitnes • parkovisko za poplatok  
(7 EUR/deň) • tenis • rôzne cvičenia • 
stolové hry

uBYtoVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
SAT TV • Wi-Fi za poplatok • trezor • 

kanvica na vodu (káva a čaj) • minibar 
• balkón alebo terasa

tYpY izieB
Štandardná dvojlôžková s balkónom - 
orientovaná do okolia alebo na morskú 
stranu • Junior Suita - prízemná 
dvojlôžková izba s malou terasou  
a priamym vstupom do bazénika pred 
izbou (bazénik je spojený pre viac 
izieb), orientovaná na morskú stranu

straVoVanie
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí alebo  
all inclusive

pláŽ
jemnoštrková pláž je priamo pod 
ubytovacím zariadením • ležadlá 
a slnečníky zdarma • vodné športy • 
prenájom športových potrieb 

oFiciálne Hodnotenie: ★★★★

pláŽ      
Miesto poBYtu     
spokoJnosť klientoV 95 %

ALL inCLUSiVE privítací nápoj, raňajky, 
obedy a večere podávané formou bufetových 
stolov v hlavnej hotelovej reštaurácii Dalmatino 
s 2 show cooking miestami (jedlá medzinárodnej 
kuchyne a tematické večere) • miestne čapované 
nápoje (nealkoholické, pivo, biele a červené víno) 
podávané v reštaurácií k hlavným jedlám a počas 
dňa v all bare a bare pri bazéne • rôzne športové 
aktivity podľa vypísaného programu

25 eur

CENA od

na osobu/noc
52 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL inCLUSiVE

tripadvisor
1 219 hodnotiacich 4,5

PoDGoRKA  SENSIMAR ADRIAtIC  
bEACH RESoRt    
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LuKAS   

poloHa
na južnom okraji strediska Gradac • v miernom svahu • 
obkolesený borovicami a stredomorskou vegetáciou •  
centrum letoviska cca 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 (otvorené len počas 
podávania stravy) • za poplatok biliard a malé fitnes • 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 19-24 m2 s možnosťou prístelky (rozkladacie  
lôžko) • Dvojlôžková 31 m2 s možnosťou 2 prísteliek  

(1 pevné a 1 rozkladacie lôžko) • Rodinná 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 8 EUR/noc • malé detské ihrisko

pláŽ
dlhá jemno štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok  
• od hotela cca 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/noc

Obľúbený hotel  
so stálou klientelou

Rodinne vedený 
hotel

Priestranné izby 
s priamym alebo 

bočným výhľadom 
na more

Výborná domáca 
kuchyňa

Možnosť využívania 
rodinného klubu 

PLAnET FUn  
s 2 slovenskými 

animátormi  
v júli a auguste  
v hoteli Sunce

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

gradac – stredná dalMácia  |  cHorVátsko

tripadvisor
1 hodnotiacich5,0

ExKLUzíVnE LEn S CK SATUR

135
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SuNCE   136

LigHT ALL inCLUSiVE privítací nápoj, raňajky (07:00-09:00 h), 
ľahký obed (12:30-13:30 h), večera (18:00-20:00 h) • podávané formou bufetu 
(2 polievky, 3 hlavné jedlá, šalát), dezert s obsluhou • 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
klimatizácia • malá chladnička • SAT TV • telefón • kúpeľňa • Wi-Fi zdarma

TYPY iziEB
Economy izba (20 m2 jednolôžková, dvojlôžková, niektoré s prístelkou - 
rozkladacie lôžko vhodné najmä pre dieťa, bez balkóna, na prízemí alebo  
1. poschodí, orientované do okolia a na parkovisko • Štandardná izba 
(od 22 m2, jedno a dvojlôžková, niektoré s prístelkou - rozkladacie 
lôžko vhodné najmä pre 1 resp. 2 deti, väčšina s balkónom – za doplatok, 
orientované do okolia alebo na morskú stranu – za doplatok) • Rodinná 
izba (38 m2 na prízemí bez balkóna, 31 m2 na druhom poschodí 
s balkónom – za doplatok, vstupná chodbička, oddelená dvojlôžková 
spálňa, obývacia izba s rozkladacím lôžkom pre 1 dospelého, resp. 2 deti, 
orientované na morskú stranu)

STRAVOVAniE
light all inclusive

OFiCiÁLnE HODnOTEniE ***

POLOHA
priamo na pláži • cca 500 m južne od centra • na okraji turistického 
strediska • medzi Makarskou (45 km) a Dubrovníkom (110 km)

VYBAVEniE/ĎALŠiE SLUŽBY
39 izieb • 3 samostatné budovy na terasách prepojených schodmi 
• 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 • počas sezóny (júl a august) animácie a na terase 
hrá niekoľkokrát do týždňa živá hudba • 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

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - gradac

tripadvisor
12 hodnotiacich 4,5

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

LigHT ALL inCLUSiVE ExKLUzíVnE LEn S CK SATUR

38 eur

CENA od

na osobu/noc
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REŠTAURÁCiE 
hotelová reštaurácia poskytuje služby len v rámci light 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 a okrúhly bazén • ležadlá a slnečníky zdarma

ŠPORT A zÁBAVA
tenisové kurty pri hoteli Laguna (cca 600 m, nutné vopred 
rezervovať) • športové aktivity (napr. aerobik, 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 so slovenskými animátormi
Obdobie: 03.07. - 26.08.
 
mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAxi klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa Nemo a kopec ďalších • kreatívny 
workshop – maľovanie tričiek a kamienkov, planet fun market, 
facepainting, modelovanie zvieratiek z balónov • (pod)vodné 
šibalstvá • hádzanie kamienkov prianí do mora a púšťanie lampiónov 
šťastia • mini disco • púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne 
turnaje a hry • pohybový workshop • spoločenské hry • náučné  
a dobrodružné výlety s animátormi po okolí • obedy a večere  
s animátormi • pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz
 
ŠPORTOVÉ AKTiViTY
bedminton • šípky • aerobik • joga • aquagym • strečing • 
rôzne športové hry a turnaje
 
vonkajší bazén so sladkou vodou • detský bazén • detská 
stolička v jedálni • detská postieľka (poplatok 8 EUR/noc)

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 rokov na lôžku rodiča so stravou -  
za paušál 15 EUR/noc

gradac - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLiEnTOV 89 %

* viď piktogram na str. 3
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cHorVátsko  |  ostroV Brač – supetar

bLuESuN RESoRt VELARIS     /   137

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 (cca 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 balkónom) • 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 %

44 eur

CENA od

na osobu/noc

tripadvisor
133 hodnotiacich 4,0

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
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prÍklad uBYtoVania

Bol - ostroV Brač - stredná dalMácia  |  cHorVátsko

bREtANIDE SPoRt & WELLNESS RESoRt    /     138

poloHa
nad prímorskou promenádou • v miernom svahu obkolesený 
mediteránskou zeleňou • cca 800 m od mestečka Bol

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY
287 izieb • dva 4* a štyri 3* pavilóny • rozložené v rôznych 
úrovniach parku poprepájaných schodmi • recepcia • Wi-Fi  
v spoločenských priestoroch zdarma • loby bar • kaviareň • 
rôzne reštaurácie • na slnečnej terase bazén (aj detský) so 
sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • uteráky za vratnú 
kauciu • fitnes • wellness Oase na ploche 600 m2 (za poplatok) 
• animácie • rôzne možnosti športového vyžitia • parkovanie na 
vyhradenom mieste zdarma

uBYtoVanie
3* pavilón: 185 izieb • klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT 
TV • telefón • trezor • chladnička • bez výťahu
4* pavilón: pavilón 6 - 27 junior suite a pavilón 1 - 75 izieb • 
klimatizácia • sprcha a samostatné WC • sušič vlasov • Wi-Fi 
zdarma • SAT TV • telefón • trezor • chladnička • výťah

tYpY izieB
3* pavilón: Štandardná (18 m2, dvojlôžková, dvojlôžková 
s prístelkou - rozkladacie lôžko pre dieťa do 16 r.) • Rodinná 
(prepojené: 36 m2 dve dvojlôžkové – jedna s možnosťou 

prístelky, balkón alebo terasa) • Economy izba (rovnaká ako 
štandard a rodinná, bez balkóna)
4* pavilón: Junior suite (34 m2, dvojlôžko a rozkladacie 
lôžko max. pre 2 deti do 16 r., balkón) • Superior (od 23 m2, 
zrenovované v r. 2018, dvojlôžková, dvojlôžková s možnosťou 
s prístelkou - rozkladacie lôžko pre dieťa do 16 r.)

straVoVanie
All inclusive

pre deti
detská postieľka 6 EUR/noc • detský bazén • destké ihrisko

PLÁŽ
hotelová štrková pláž priamo pod hotelom, oddelená len 
promenádou a dostupná po schodoch • ležadlá a slnečníky 
zdarma, uteráky za vratnú kauciu • vodné športy

oFiciálne Hodnotenie: ★★★/★★★★

pláŽ       
pre deti     
Miesto poBYtu     
spokoJnosť klientoV noVinka

ALL inCLUSiVE privítací nápoj, raňajky (7:00-10:30 h), obed (12:30-14:00 h) a večera (19:00-21:00 h) formou 
bufetových stolov • možnosť občerstvenia v pizzerii a po predchodnej rezervácii v reštaurácii Konoba a Komin • miestne 
čapované nápoje (nealko, pivo a stolové víno) • 2 fľaše vody na týždeň na izbe • animácie • rôzne športové aktivity 

64 eur

CENA od

na osobu/noc

ALL inCLUSiVEnOVinKA

tripadvisor
87 hodnotiacich4,5

Hotel ideálny pre 
rodiny s deťmi

Animácie pre deti 
aj dospelých v júli 
a auguste detský 

klub Brentinos

Rôzne reštaurácie: 
pizzeria, Konoba 

a Komin s rôznymi 
špecialitami

Športové vyžitie: 
tenis, požičovňa 
bicyklov, petang, 
lukostrelba, šípky, 
gymnastika, nordic 

wolking, vodné 
fitnes, plážový 

volejbal
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prÍklad uBYtoVania

cHorVátsko  |  stredná dalMácia - polostroV pelJešac, oreBič

HotELoVÝ KoMPLEX bELLEVuE    139

poloHa
na výbežku do mora • obkolesený mediteránskou zeleňou • cca 
600 m od Orebiču • spojenie: trajektom z prístavu  Ploče (37 km), 
resp. po pevnine cez Ploče a Ston (cca 115 km)

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY
157 izieb • hotelový komplex – hotel, vily a depandanse • v hoteli 
centrálna recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia Bellevue (pre 
hostí hotela a vily) • à 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
Vila: 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

52 eur

CENA od

na osobu/noc

LigHT ALL inCLUSiVE

tripadvisor
183 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

nOVinKA
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prÍklad uBYtoVania

VALAMAR CoLLECtIoN DubRoVNIK PRESIDENt     140

poloHa
situovaný v mediteránskej zeleni • v atraktívnej lokácii • priamo 
na úpätí polostrova Babin Kuk • cca 6 km od historického centra 
Dubrovníka • premáva mestská hromadná doprava • 22 km od 
letiska

VYBaVenie/ďalšie sluŽBY 
292 izieb • klimatizovaný hotel • recepcia • 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) • fitnes (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 dvojlôžková izba, 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 % 61 eur

CENA od

na osobu/noc

hotel
DeLuxe

Hotel vhodný  
aj pre páry

Priestranné izby 
s výhľadom na more

Balíček služieb 
pre romantickú 

dovolenku

Výborná dostupnosť 
mesta Dubrovník

Výborná kuchyňa

duBroVnÍk - JuŽná dalMácia  |  cHorVátsko

tripadvisor
1 881 hodnotiacich4,5
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cHorVátsko  |  saVudria

KEMPINSKI ADRIAtIC     141

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
186 izieb • hotel z ponuky Exclusive by Satur • 24 hodinová 
recepcia • vstupná hala • Wi-Fi zdarma • vonkajší bazén • 
vnútorný bazén • detský bazén • fitnes centrum • tenisové kurty 
• 18 jamkové golfové ihrisko • Kempinski Kid´s Club zdarma 
(4-15 rokov) • Carolea Spa centrum s rozlohou 300 m2, 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, s možnosťou 1 prístelky, výhľad do záhrady) 
• Premium room (41 m2, s možnosťou 1 prístelky, čiastočný výhľad 
na more) • Deluxe room (41 m2, s možnosťou 1 prístelky výhľad na 
more) • Junior suite (52 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, 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 94 %

73 eur

CENA od

na osobu/noc

tripadvisor
743 hodnotiacich 4,5

hotel

Hostia milujú krásne 
výhľady na more

Chef kuchár  
a jeho menu patrí  

k nezabudnuteľným 
zážitkom

Oáza luxusu

deluxe izBa
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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 cca 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 amfiteáter, miesto konania mnohých 
medzinárodných festivalov. Milovníci športu si môžu prenajať vodné lyže 
a bicykle, windsurfing, 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 cca 45 min.

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 cca 45 min.

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, 
cca 2 km od centra mesta a lemovaná je piesočnatou plážou. Transfer 
z letiska v Burgase trvá cca 30 min.

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 cca 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 Sofie. 
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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598 eur

CENA od

na osobu

Tripadvisor
164 hodnotiacich4,0

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      142

Poloha
v kľudnom prostredí • centrum letoviska Sveti Vlas je vzdialené 
len 1 km • Slnečné pobrežie cca 4 km • historický Nesebar 8 km • 
letisko v Burgase 35 km

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby
122 izieb • 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 (fitnes, 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
priestranná, moderne zariadená Dvojlôžková izba 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

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

šTaNdardNá Izba

ExKLuZÍVnE LEn S CK SATuR
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Jedinečný hotel  
v Bulharsku

Aquapark

plážový servis

Kvalitné služby

143

bulharsko  |  PoMorIE

uLTRA ALL InCLuSIVE raňajky (07:00 – 10:00 h) • obedy (12:30 – 14:00 h) a večere (18:00 – 21:00 h) formou 
bufetu • food corner (12:00 – 16:00 h) • vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 – 23:00 h)  
• minibar (doplnený v deň príchodu nealkoholickými nápojmi) 

Poloha
v stredisku Pomorie • od letiska v Burgase 15 km • nákupné 
možnosti 5,5 km Pomorie alebo 10 km Slnečné pobrežie

dĹŽka TraNsfEru 
20 min 

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby 
426 izieb • novopostavený hotel (otvorený v máji 2019)• vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie • niekoľko barov • 4 vonkajšie 
bazény • detský bazén •  
2 vnútorne bazény • aquapark • fitnes • animačný program • 
amfiteáter • minimarket • za poplatok: kaderník, lekár, procedúry 
wellness centra, požičovňa áut

ubyToVaNIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • SAT TV • minibar 
• kávový a čajový set • trezor (zdarma) • balkón 

TyPy IzIEb
Štandardná izba s výhľadom do záhrady s možnosťou jednej 
prístelky (cca 36 m2, manželská posteľ, prístelka vo forme sofa) 

• Štandardná izba s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek  
s priamym alebo bočným výhľadom na more (cca 36 m2,  
2 samostatné lôžka, prístelka – 1 pevné ložko a sofa) • Rodinná 
izba (cca 48 m2, 2 prepojené izby – izba s manželskou posteľou 
a  izba s dvomi jednolôžkovými posteľami)

sTraVoVaNIE
ultra all inclusive

PrE dETI
detský bazén • aquapark • detská postieľka • detské ihrisko

PláŽ
priamo na súkromnej piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • 
plážový bar • ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné 
športy za poplatok

ofIcIálNE hodNoTENIE: ★★★★

PláŽ       
PrE dETI       
MIEsTo PobyTu     
sPokojNosť klIENToV NoVINka

898 eur

CENA od

na osobu

wave resOrT     
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šTaNdardNá Izba
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rodINNá Izba

sVETI Vlas - slNEČNÉ PobrEŽIE  |  bulharsko

paradIse beacH     + 144

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

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby
249 izieb • hotel pozostáva z niekoľkých 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 zdarma • 
vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • bar 
pri bazéne • bar na pláži (za poplatok) • tenis • biliard • fitness 
• elektronické hry • vodné športy (za poplatok) • amfiteáter 
• večerné zábavné programy • stolný tenis • šípky • vodná 
gymnastika • boccia • šach

ubyToVaNIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón• 
chladnička • morská strana (za poplatok) • šatníková skriňa • 
pracovný stôl • uteráky

TyPy IzIEb
moderne zariadená zrekonštruovaná izba • Dvojlôžková izba 

s možnosťou jednej prístelky • Rodinná izba pozostávajúca 
z 2 miestností – samostatná spálňa dvomi lôžkami a obývacia 
miestnosť s možnosťou až troch prísteliek • balkón

sTraVoVaNIE 
all inclusive

PrE dETI 
detský klub (4 - 12 rokov) • detský bazén so šmýkačkami • detské 
diskotéky • kútik pre deti • detská postieľka (zdarma) • stolička 
v reštaurácii

PláŽ
nádherná piesočnatá pláž, označovaná aj ako rajská pláž • priamo 
pred hotelom • pozvoľný vstup do mora • slnečníky a ležadlá  
na pláži (za poplatok) • plážové osušky vratný depozit (10 EUR/
dospelá osoba) vodné športy (za poplatok)

ofIcIálNE hodNoTENIE: ★★★★

PláŽ     
PrE dETI     
MIEsTo PobyTu     
sPokojNosť klIENToV 94 %

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)

548 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVEExKLuZÍVnE LEn S CK SATuR

Tripadvisor
121 hodnotiacich3,5

Hotel ideálny pre 
rodiny s deťmi

priamo na krásnej 
piesočnatej pláži

pokojná dovolenka

Bohaté animácie

Možnosť ubytovania 
2+3
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Tripadvisor
64 hodnotiacich 3,5

bulharsko  |  slNEČNÉ PobrEŽIE

KarLOvO    +145

Poloha
priamo v centre najobľúbenejšieho bulharského letoviska •  
od letiska Burgas 30 km • v okolí je množstvo barov, reštaurácií 
a kaviarní

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby
68 izieb • 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
Dvojlôžková izba 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 cca 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 88 %

368 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

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

šTaNdardNá Izba
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Tripadvisor
32 hodnotiacich3,0

slNEČNÉ PobrEŽIE  |  bulharsko

ALL InCLuSIVE

FIesTa M    146

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
Dvojlôžková izba 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

548 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

šTaNdardNá Izba
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NOVINKA

Obľúbený hotel  
pre rodiny s detmi

Aquapark

Kvalitné služby

Množstvo atrakcií  
v okolí

598 eur

CENA od

na osobu

Tripadvisor
1657 hodnotiacich 4,0

147

ALL InCLuSIVE raňajky (7:00 – 10:00 h), obedy (12:00 – 14:00 h) a večere (18:00 – 21:00 h), 2 x do týždňa 
tematická večera, snacky (09:00 – 17:00 h), tea time (14:00 – 18:00 h), nápoje (10:00 – 23:00 h) alkoholické 
a nealkoholické miestnej produkcie 

Poloha
hotel sa nachádza v centre slnečného pobrežia • v okolí množstvo 
barov, obchodov a reštaurácií • vzdialenosť od historického mesta 
Nesebar 6 km • vzdialenosť od letiska v Burgase 30 km 

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby
365 izieb • hotel pozostáva z hlavnej a vedľajšej budovy • 
vstupná hala s recepciou • lobby bar • trezor za poplatok • 
hlavná reštaurácia • bar pri bazéne • 2 bazény - 1 vonkajší bazén 
s oddelenou detskou časťou • aquapark • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) pri bazénoch • animácie • športové aktivity – stolný 
tennis, voleyball, aerobic, šipky, vodná gymnastika • Wi–Fi  
(v priestoroch lobby zadarmo) • amfiteáter • market • zmenáreň • 
konferenčná miestnosť • požičovňa áut • doktor • parkovisko •  
za poplatok: spa centrum (sauna, masáže, turecké kúpele) fitness, 
kaderníctvo, biliard, vodné športy na pláži

ubyToVaNIE
balkón • kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom a WC • 
klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi (za poplatok) • minibar  
(za poplatok) • trezor (za poplatok) • sušič vlasov 

TyPy IzIEb
Štandardná dvojlôžková izba (28m2, s možnosťou 1 prístelky) 
• Štúdio (42 m2, s možnosť jednej alebo dvoch prísteliek - 
rozkladací gauč)

sTraVoVaNIE
all inclusive

PrE dETI
detská časť v bazéne • aquapark • aquasplash • animačné aktivity 
• detská postieľka (za poplatok) • detská stolička • baby sitter  
(za poplatok) • miniklub • minidisko • vonkajšie detské ihrisko • 

PláŽ
široká piesočnatá pláž • 300 m od hotela • ležadlá a slnečníky  
(za poplatok ) • vodné športy (za poplatok) 

ofIcIálNE hodNoTENIE: ★★★★

PláŽ      
PrE dETI      
MIEsTo PobyTu     
sPokojNosť klIENToV NoVINka

ALL InCLuSIVE

HOTeL LaGuNa parK     +

bulharsko  |  slNEČNÉ PobrEŽIE

šTaNdardNá Izba
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148

slNEČNÉ PobrEŽIE  |  bulharsko

Tripadvisor
1058 hodnotiacich3,5

Obľúbený hotel  
pre rodiny s deťmi

V blízkosti pláže

Kvalitné služby

nákupné možnosti 
priamo pri hoteli

plážový servis  
v cene

598 eur

CENA od

na osobu

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
360 izieb • 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 • fitnes • doktor • obchod • 
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 - Steak 
House

ubyToVaNIE
kúpeľňa • klimatizácia • balkón • SAT TV • telefón • sušič vlasov • 
minichladnička

TyPy IzIEb
Dvojlôžková izba 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 (zdarma)

PláŽ
100 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 %

MarveL     +

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) • zmrzlina (12:30 - 14:30 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 23:00 h)  
• popoludňajšie snacky (15:00-17:00 h)

ALL InCLuSIVE

šTaNdardNá Izba
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bulharsko  |  NEsEbar, raVda

vIeNa   149

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 cca 40 min

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
Dvojlôžková a Trojlôžková izba 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 min pešej chôdze od hotela  
(cca 60 m) • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné športy  
(za poplatok): paragliding, vodné bicykle, vodné lyže, windsurfing

ofIcIálNE hodNoTENIE: ★★

PláŽ      
PrE dETI     
MIEsTo PobyTu     
sPokojNosť klIENToV 86 %

268 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

šTaNdardNá Izba
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sozoPol  |  bulharsko

HOTeL bLue OraNGe     150

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
104 izieb • 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, fitnes, 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 (zdarma) • chladnička • trezor (za poplatok) • 
sušič vlasov • balkón

TyPy IzIEb
Štúdio a Štandardná dvojlôžková izba • možnosť jednej alebo 
dvoch prísteliek (rozkladací gauč)

sTraVoVaNIE
all inclusive

PrE dETI
detské ihrisko • detská časť v bazéne • animačné aktivity • detská 
stolička • detská postieľka (za poplatok) • miniklub • minidisko • 

PláŽ
široká piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • plážové osušky (za poplatok) • vodné športy  
(za poplatok) 

ofIcIálNE hodNoTENIE: ★★★★

PláŽ       
PrE dETI      
MIEsTo PobyTu     
sPokojNosť klIENToV 89 %

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

588 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVE

Tripadvisor
40 hodnotiacich3,5

hotel
Šarm

Rodinná dovolenka

pokojné prostredie

Kvalitné služby

V blízkosti 
historického 

Sozopolu

sTaNdardNa Izba
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bulharsko  |  PrIMorsko

QueeN NeLLY    +151

Poloha
v pokojnejšej severnej časti známeho strediska Primorsko • 
centrum mesta 5 min 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 • fitnes • menšie parkovisko • vonkajší 
bazén pre dospelých a deti s pool barom • ležadlá a slnečníky 
zdarma • detské ihrisko

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

TyPy IzIEb
Dvojlôžková izba 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 cca 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

428 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVE

Hotel ideálny  
pre rodiny

Veľmi obľúbený hotel 
so stálou klientelou

neďaleko  
nádhernej pláže

V blízkosti centra 
strediska

šTaNdardNá Izba
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268 eur

CENA od

na osobu
268 eur

CENA od

na osobu

PrIMorsko, kITEN  |  bulharsko

153152

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 cca 
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 • fitnes 
(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
Dvojlôžková izba 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 min pešej 
chôdze (pokojnejšia južná pláž  
je vzdialená cca 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  
cca 60 km

VybaVENIE/ĎalšIE sluŽby
50 izieb • 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
Dvojlôžková izba, niektoré 
s možnosťou jednej prístelky - 
rozkladacie lôžko

sTraVoVaNIE
raňajky formou bufetových stolov

PrE dETI
ihrisko • postieľka • bazén

PláŽ
pláž s jemným pieskom • pozvoľný 
vstup do mora • cca 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

IMperIaL   LOTOs   

šTaNdardNá Izba 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 cca 
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 

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI
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JUNIOR SUITA

PORTO CARRAS – CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

GRAND RESORT MELITON     154

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/ĎALŠIE SLUŽBY
480 izieb • 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: turecké kúpele, sauna • fitnes 
(za poplatok) • 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 dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky (výhľad na 
golfové ihrisko alebo na more) • Junior suita 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)

728 eur

CENA od

na osobu

LIghT ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
2 148 hodnotiacich4,5

Výnimočný hotelový 
komplex

nádherné pláže

Jedna hodina golfu  
v cene - odpalište

Ochutnávka 
vlastných  

ocenených vín

hostia milujú  
raňajky s výhľadom  

na marínu

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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SUPERIOR IZBA

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

155

ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
1 256 hodnotiacich 4,0

PORTO CARRAS SITHONIA    

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI – PORTO CARRAS

598 eur

CENA od

na osobu

POLOhA
120 km od mesta Thessaloniky (Solún) • areál s rozlohou 1763 ha 
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)

DĹŽKA TRAnSFERu 
cca 90 min

VYBAVEnIE/ĎALŠIE SLuŽBY
jedna hlavná budova • 487 izieb • súkromný jachtový prístav • 
vlastná vinica, medzinárodne ocenené vína (možnosť ochutnávky 
vín za poplatok cca 6 eur) • 18 jamkové golfové ihrisko • jazdecká 
akadémia • tenisový klub • potápačské centrum • kasíno • wellness 
centrum: fitnes (zdarma), turecké kúpele, sauna • letné kino (pri 
hoteli Grand Resort Meliton) • minimarket • bowling (v susednom 
hoteli Grand Resort Meliton) • Wi-Fi (zdarma) • supermarket  
(v prístave)

PLÁŽ
9 km vlastných pláži s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubozrnným 
pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • pláže ocenené 
„modrou vlajkou“ • vodné športy • plážový bar 

uBYTOVAnIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor • telefón • SAT TV • rádio • internet • 
minibar • individuálna klimatizácia • balkón • Wi-Fi (zdarma)

TYPY IZIEB 
Superior dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky (29 - 31 m2, výhľad 
na golfové ihrisko alebo more) • Junior suita s možnosťou dvoch prísteliek 
(30-36 m2, jedna rozkladacia pohovka, výhľad na golfové ihrisko, bazén 
alebo bočný výhľad na more)

STRAVOVAnIE
all inclusive

OFIcIÁLnE hODnOTEnIE *****

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 • voda, 
káva (automat), čaj, miestne alko (víno, pivo, ouzo, tsipouro, whiskey, brandy, 
vodka, gin, rum) a nealko nápoje podávané v bare pri bazéne (11:00 - 19:00 h),  
na pláži (10:00 - 20:00 h), v Purple bare (11:00 - 01:30 h) • 2 fľaše minerálnej 
vody na izbe za pobyt • animácie • fitnes
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CHALKIDIKI – PORTO CARRAS  |  GRÉCKO

REŠTAuRÁcIE 
Mediterraneo (hlavná reštaurácia) • White Room • Pergola 
(samoobslužná reštaurácia, možnosť obeda) • Tratttoria 
(talianska) • 3 bary

BAZÉnY
2 vonkajšie bazény s morskou vodou • vonkajšia vírivka • vnútorný 
bazén s vírivkou • detský bazén • aquapark s tromi toboganmi 

ŠPORT & ZÁBAVA
potápanie • šnorchlovanie • vodné športy (za poplatok) • požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • bežecké chodníky (28 km) • plážový 
volejbal • basketbal • stolný tenis • futbal • tenis (1 hodina využitia 
kurtu zdarma, rakety a loptičky za poplatok) • golf (za poplatok) • 
jazda na koni (za poplatok) • exkurzia po vinohradoch Porto Carras, 
vínnych pivniciach a do historickej vily Vila Galini (za poplatok)

WELLnESS & SPA
Sithonia Thalassotherapy & Spa Center s rozlohou 2 275 m2  
(za poplatok, nad 16 rokov) • vnútorný bazén s morskou vodou  
(za poplatok) • sauna (za poplatok) • fitnes (zdarma) 

TIPY nA VýLETY 
Waterland aquapark • pirátska Planet Fun plavba (júl – august)

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 – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa nemo, stavanie hradov z piesku • 
kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie 
balónov, planet fun market • tobogany • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • minidisco • obedy a večere  
s animátormi • pre dospelých rodinné Saturoviny, show Milujem 
Slovensko, večer plný aktivít a iné
 
ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania
 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • tenis • vodné pólo • šípky • joga  
• aquagym • strečing • vodné športy (za poplatok) • bicykle  
(za poplatok) • jazda na koni (za poplatok) • golf (za poplatok)
 
aquapark s 3 toboganmi • bazény a detský bazén • detské ihrisko 
• detské menu • stolička • detská postieľka • vláčik po rezorte

VýhODY PRE RODInY
2 deti do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania  
2+1, 2+2 • krátky let

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLIEnTOV 85 %
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ŠTANDARDNÁ IZBA

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI - METAMORFOSI

VILLAGE MARE     +156

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/ĎALŠIE SLUŽBY
67 izieb, 40 mezonetov a 27 apartmánov • 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) • požičovňa áut • grécky večer so živou hudbou • 
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
Štandardná izba (cca 22 m2, možnosť 1 prístelky, výhľad do 
záhrady, za doplatok bočný výhľad na more) • Mezonet  
(32-36 m2, vrchná časť 12 m2, 1 kúpeľňa s WC, poschodová posteľ 

alebo 2 oddelené lôžka, 160 cm dvojposteľ), menší typu A pre 
max 2 dospelé osoby a 3 deti • väčší typu B pre max 4 dospelé 
osoby a 1 dieťa

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 cca 100 m od hotela • ležadlá 
a slnečníky za poplatok (3 EUR/deň/set) • plážový volejbal

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL IncLuSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • počas dňa ľahké občerstvenie (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 
a nealkoholické nápoje, káva, čaj (10:00 - 23:00 h) • v reštaurácii počas podávania jedál nealkoholické nápoje, pivo a víno • 
dietný kútik vrátane bezlepkovej stravy

598 eur

CENA od

na osobu

ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
175 hodnotiacich 4,0

Klienti ocenili 
pobyt v príjemnom 
prostredí uprostred 

krásnej záhrady

Veľké rodinné izby  
aj pre rodiny  

s 3 deťmi

Výnimočne dobrá 
strava aj s dôrazom 

na diéty

Wi-Fi v izbách 
zdarma

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

Špeciálna  
teenage cena

EXKLuZíVnE LEn S cK SATuR
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TripAdvisor
634 hodnotiacich4,5

988 eur

CENA od

na osobu

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

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
234 izieb • 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 • fitnes • 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 fliaš • 
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 84 %

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

POTIDEA PALACE     

uLTRA ALL IncLuSIVE

NEA MOUDANIA – CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

ŠTANDARDNÁ IZBA
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Moderný hotel 
renovovaný v r. 2018

hostia oceňujú 
atraktívnu polohu  

v borovicovom lesíku

Možnosť aj polpenzie

nOVInKA

568 eur

CENA od

na osobu

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI – PSAKOUDIA

PHILOXENIA BUNGALOWS    

POLOHA
na začiatku polostrova Sithonia v stredisku Psakoudia • 
supermarket, obchodíky a možnosti zábavy sú dostupné
v blízkom okolí • cca 150 m od autobusovej zastávky • najbližšie 
mesto Moudania je vzdielené cca 20 km • letisko v Thessalonikách 
cca 80 km • cca 150 m od pieskovo-kamienkovej pláže

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
renovovaný v r. 2018 • 155 izieb • hlavná budova a viacero 
dvojposchodových budov • vstupná hala s recepciou •  
2 reštaurácie • pool snack bar • trezor (za poplatok) •  
internetové pripojenie v priestoroch recepcie (za poplatok) • 
Wi-Fi v reštauráciách a pri pool bare (zadarmo) • bazén • biliard 
• fitnes • stolný tenis • požičovňa áut, motocyklov a bicyklov (za 
poplatok) • vodné športy (za poplatok cca 500 m od hotela) • 
denné a večerné animácie 

UBYTOVANIE
individuálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • SAT TV 
• Wi-Fi (zadarmo) • minichladnička • set na prípravu kávy/čaju • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB 
Štandardná dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek (cca 20 m2,  
manželská posteľ, poschodová posteľ, výhľad do záhrady, 
za doplatok výhľad na bazén) • Superior dvojlôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky (cca 24 m2, manželská posteľ, rozkladacia 
pohovka, výhľad do záhrady) 

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

PRE DETI
miniklub (4 -12 rokov) • detský bazén • detské ihrisko

PLÁŽ
hotel sa nachádza cca 150 m od verejnej piesočnato-štrkovej pláže 
(odporúčame obuv do vody) • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
vodné športy a potápanie (za poplatok) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU    
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TripAdvisor
188 hodnotiacich 4,0

ŠTANDARDNÁ IZBA

ALL IncLuSIVE raňajky (07:00 - 10:30 h), obedy (13:00 - 15:00 h) a večere (18:30-21:00 h) formou bufetu • 1x za pobyt 
večera v à la carte reštaurácii (21:00 - 24:00 h) • ľahké občerstvenie, snack a zákusky (11:00 - 13:00 h a 15:30 - 17:30 h) • vybrané 
miestne nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10:00 - 01:00 h) • fľaša vody na izbe denne/osoba • Wi-Fi na izbách

ALL IncLuSIVE
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ŠTANDARDNÁ IZBA

KALIVES - CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

BLUE LAGOON PRINCESS     159

POLOHA
novší moderný hotel • cca 500 m od dedinky Kalives Poligirou • 
medzinárodné letisko Thessaloniki je vzdialené cca 65 km

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
286 izieb • 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) • Wi-Fi • internet • minimarket a butik • divadlo 
• beauty centrum (za poplatok) • bankomat • práčovňa (za 
poplatok) • joga • CX WORKS • body kombat • tanec • fitnes

UBYTOVANIE
individuálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • 
Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • trezor (zdarma) • minichladnička • set 
na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná dvojlôžková izba pre max. 3 dospelí (30 m2, 
dvojlôžko a rozkladacia pohovka, výhľad na záhradu, výhľad na 
more za doplatok) • Rodinná izba pre max. 3 dospelých  
a 1 dieťa (37 m2, 2 dvermi oddelené miestnosti, výhľad na more 
za doplatok) • Junior suita pre max. 3 dospelých a 1 dieťa 
(45 m2, 1 spálňa s manželskou posteľou a oddelená obývacia izba 

s rozkladacou dvojpohovkou, výhľad na záhradu) • Suita 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 96 %

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

1 248 eur

CENA od

na osobu

ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
905 hodnotiacich4,5

Krátky transfer

Vždy dostatok 
voľných ležadiel

hostia milujú obed 
priamo pri pláži

Výnimočný  
rodinný klub

nové typy 
športových aktivít
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DELUXE JUNIOR SUITA

GRÉCKO  |  CHALKIDIKI – KASSANDRA

IKOS OCEANIA      160

POLOHA
50 km od Thessalonik • nákupné možnosti v meste Nea Moundania 
cca 1 km • transfer cca 30 min.

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
290 izieb a suít • moderný foyer s panoramatickým výhľadom • 
hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma • 
minimarket • hl. bazén (900 m2) • Infinity bazén • terasa s ležadlami, 
slnečníkmi a osuškami zdarma • vnútorný bazén • vírivka • parný 
kúpeľ • sauna • fitnes a kardio • 2 tenisové kurty • windsurfing  
(1 hodina za pobyt zdarma) • za poplatok: wellness centrum 

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
Superior sea view (30 m2, možné len pre 2 osoby, výhľad na more) • 
Junior suita sea view (35 m2, obývacia miestnosť spojená so spálňou, 
s možnosťou 1 prístelky, výhľad na more) • Panorama Junior Suita sea 
view (35 m2, obývacia izba spojená so spálňou, výhľad na more) • Family 
room sea view (60 m2, dve spálne, výhľad na more) a ďalšie typy izieb

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 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, minibar, značkové koktajly, značkové medzinárodné a miestne alko a nealko nápoje

1 448 eur

CENA od

na osobu

uLTRA ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
3758 hodnotiacich 5,0

hotel

hotel pre náročných

2. najlepší  
all inclusive Európy  

a 3. vo svete

Stráženie detí na 
pláži 30 min. zdarma

Rozsiahla vinotéka 
v cene

Privátny transfer
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JUNIOR SUITA

GERAKINI – CHALKIDIKI  |  GRÉCKO

IKOS OLIVIA      161

POLOHA
západné pobrežie polostrova Sithonia • cca 80 km od Thessalonik 
• nákupné možnosti v meste Gerakini cca 3 km • transfer cca  
45 min. (privátny transfer v cene)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
291 izieb • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie • bary • 
dizajnová vstupná hala • Wi-Fi (zdarma) • minimarket • hl. bazén 
• bazén pre klubovú časť • fitnes a kardio • aerobik • zumba • 
pilates • 2 tenisové kurty • plážový volejbal • futbal • windsurfing 
(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 

TYPY IZIEB
Superior room (30 m2, s možnosťou jednej prístelky) • Panorama 
junior suita (35 m2, s možnosťou až 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

1 798 eur

CENA od

na osobu

uLTRA ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
2522 hodnotiacich5,0

hotel

najlepší  
all inclusive v Európe 

aj vo svete

hostia milujú raňajky 
pri pláži a nespresso 

kávovar na izbe.

Privátny transfer
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grécko  |  thassos

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 cca 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 cca 1,5 hod.

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 (cca 2 km) a Skala Rachoni (cca 4 km) Do hlavného mesta 
Thassos vzdialeného cca 16 km premáva autobus. Transfer z letiska v Kavale trvá cca 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 – windsurfing a vodné lyžovanie. 
Transfer z letiska v Kavale trvá cca 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 
cca 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 grafitmi, 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
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AlexAndrA BeAch ThAssos sPA resorT     162

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
234 izieb • 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) • ležadlá  
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • fitnes • 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
Štandardná izba (30 m2, dve pevné lôžka alebo dve oddelené 
lôžka s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek, 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 91 %

768 eur

CENA od

na osobu

LIghT ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
933 hodnotiacich4,5

hotel ideálny  
pre rodiny

Vynikajúce služby

nádherný výhľad  
na záliv Pefkari

Veľkolepé SPA 
centrum

Priamo na pláži

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 • k dispozícii základné bezlepkové 
potraviny

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR

POTOs - THAssOs  |  gRéCKO
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gRéCKO  |  THAssOs - LIMenARIA

BlUe dreAM PAlAce     +163

POLOHA
priamo na pláži Tripiti • v blízkosti mestečka Limenaria (cca 3 km) 
• vzdialený cca 40 km od hlavného mesta Thassos (Limenas) •  
25 km od Alykes • transfer z letiska v Kavale trvá cca 1 hodinu  
a 30 min

VYBAVenIe/ďALšIe sLUŽBY
71 izieb • 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: 
fitnes (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 alebo terasa

TYPY IzIeB
Štandardná izba (cca 30 m2, dve pevné lôžka s možnosťou  
1 alebo 2 prísteliek)

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 cca 4 km

OFICIÁLne HOdnOTenIe: ★★★★

PLÁŽ       
PRe deTI      
MIesTO POBYTU      
sPOKOjnOsť KLIenTOV 89 %

548 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
425 hodnotiacich 4,5

hotel ideálny  
pre páry

Rodinne  
vedený hotel

Priamo na  
nádhernej pláži

Vynikajúca strava

šTAndARdnÁ IzBA

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR
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TripAdvisor
190 hodnotiacich4,0

sKALA PRInOs – THAssOs  |  gRéCKO

ALL IncLuSIVE

748 eur

CENA od

na osobu

hotel vhodný pre 
rodiny

Možnosť ubytovania 
v izbe s privátnym 

bazénom

Priamo na dlhej pláži 

Pozvoľný vstup  
do mora

Bohatý all inclusive 
program

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 • výber 
bezlepkovej stravy

POLOHA
leží na západnom pobreží ostrova Thassos • cca 850 m od centra 
strediska Skala Prinos • od hlavného mesta Thassos 12 km • 
transfer z letiska trvá cca 1 hodinu a 15 min 

VYBAVenIe/ďALšIe sLUŽBY
140 izieb • 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: fitnes, 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
Štandardná izba (24 m2, dve pevné lôžka s možnosťou 1 prístelky 

formou rozkladacieho lôžka, výhľad do záhrady) • Junior Suita 
(28 m2, jedna miestnosť, dve pevné lôžka, s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek formou štandardného alebo rozkladacieho lôžka, 
výhľad do záhrady alebo na bazén) 

sTRAVOVAnIe
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 93 %

AleA     

šTAndARdnÁ IzBA

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR
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TripAdvisor
480 hodnotiacich 4,0

598 eur

CENA od

na osobu

Rodinná dovolenka

Pokojné prostredie 
borovicových lesov 

V blízkosti hlavného 
mesta Limenas

Priamo na nádhernej 
pláži

krátky transfer

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
206 izieb • 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
Štandardná izba (cca 26 m2, dve pevné lôžka, poschodová posteľ, 
situovaná ďalej od pláže) • Superior izba (cca 26 m2, dve pevné 
lôžka a prístelka formou pohovky, situovaná uprostred areálu) 
• Deluxe izba (cca 26 m2, dve pevné lôžka a prístelka formou 
pohovky, bočný výhľad na more, situovaná blízko pláže)

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 91 %

MAkryAMMos BUnGAloWs     +

gRéCKO  |  THAssOs – LIMenAs

šTAndARdnÁ IzBA

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR

hotel
DeLuxe
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sKALA PRInOs – THAssOs  |  gRéCKO

IlIo MAre     166

POLOHA
leží na severozápadnom pobreží ostrova Thassos • uprostred 
exotickej záhrady • v stredisku Dassilio v Skala Prinos • 1 km od 
centra • 17 km od hlavného mesta Thassos

VYBAVenIe/ďALšIe sLUŽBY
140 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi pripojenie (zdarma) 
• 2 reštaurácie • 3 bary • konferenčná miestnosť • obchodík so 
suvenírmi • minimarket • kino • kaderníctvo • bazén s vodopádmi 
• slnečníky a ležadlá (zdarma) • uteráky (zdarma) • za poplatok: 
masáže, kozmetika, fitnes, tenisový kurt

UBYTOVAnIe
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • klimatizácia • telefón • SAT TV • 
rádio - CD prehrávač • pripojenie na internet (zdarma) • minibar 
(za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa 

TYPY IzIeB
Štandardná izba (22 m2, dve pevné lôžka s možnosťou 1 prístelky, 
výhľad do záhrady) • Junior Suita (30 - 35 m2, jedna miestnosť, 
dve pevné lôžka, s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek formou 
štandardného lôžka, výhľad na bazén) 

sTRAVOVAnIe
light all inclusive

PRe deTI
detský klub (4 - 11 rokov) • bazén • ihrisko • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • postieľka (za poplatok) • stolička v reštaurácii • 
detské menu

PLÁŽ
priamo na krásnej piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • 
medzinárodné ocenenia a modrá vlajka za ekologické prostredie 
a čistotu vody • ležadlá a slnečníky (zdarma) • uteráky (zdarma)  
• plážový volejbal • šnorchľovanie • potápanie (za poplatok)

OFICIÁLne HOdnOTenIe: ★★★★★

PLÁŽ       

PRe deTI       

MIesTO POBYTU      

sPOKOjnOsť KLIenTOV 94 %

LIghT ALL IncLuSIVE raňajky a večere formou bufetu • servírované obedy • pohár vína, piva alebo 
nealkoholický nápoj k obedu a večeri

598 eur

CENA od

na osobu

Štýlový hotel  
vhodný pre rodiny 

a pre páry

Priamo na nádhernej 
pláži ocenenej 
modrou vlajkou

Pokojná dovolenka

Vynikajúci servis

Špeciálna  
teenage cena

šTAndARdnÁ IzBA

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

LIghT ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
471 hodnotiacich4,0
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PelekasGlyfada

Agios Georgios

Acharavi

Kontokali
Dassia

Kerkyra
Perama

Moraitika

Korfu

ODLETY Z BRATISLAVY

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.

AgIOS gEORgIOS
Malé pokojné letovisko na 
juhozápadnom pobreží, v blízkosti 
jazera Korission obklopené 
olivovníkmi a nádhernou piesočnatou 
plážou s dunami a pozvoľným vstupom 
do mora, ktorá patrí medzi najkrajšie 
na ostrove. Nachádza sa tu niekoľko 
taverien, reštaurácií a taverien. Je 
obľúbeným miestom pre rodiny s deťmi 
a páry, ktoré chcú prežiť pokojnú 
dovolenku v príjemnom prostredí. 
Transfer z letiska Kerkyra trvá  
cca 55 min.

MORAITIkA
Rušnejšie letovisko na východe 
ostrova, len 1 km od strediska 
Messonghi, ktoré oddeľuje rieka. 
Nachádza sa tu množstvo taverien, 

reštaurácií, diskoték a barov otvorených 
do skorých ranných hodín, ktoré sa 
nachádzajú najmä pozdĺž hlavnej ulice. 
Nájsť sa tu však dajú aj pozostatky 
antických stavieb. Piesočnatá pláž 
s kamienkami má pozvoľný vstup, 
vhodný aj pre deti a neplavcov. Transfer 
z letiska Kerkyra trvá cca 45 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.
Mesto kerkyra (korfu) – poldenný 
výlet do mesta, ktoré sa nachádza 
na východnom pobreží. Mesto Korfu 
známe aj ako Kerkyra je najväčším 
mestom na ostrove a jeho krásy 
ocenili aj v UNESCO. Mestskú časť 
Capiello vystavali Benátčania. Prejdite 
sa okolo Starej pevnosti s kostolom 
sv. Juraja, Novú pevnosť, Starý palác 
a radnicu. Priestor bude aj pre nakúp 
suvenírov alebo si vychutnávajte 
voňavú kávu v pouličných kaviarňach. 
Milovníkov podmorského života určite 
zaujme aj možnosť plaviť sa loďou 
Kalypso s preskleným dnom, kde 
uvidíte okrem iného aj hodinovú show 
s tuleňmi.
Aqualand na korfu – jeden z najväčších 
parkov v Európe, kde je najväčšie 
svetové vlnobitie na svete. Nachádza sa 
tu množstvo atrakcií pre všetky vekové 
kategórie vrátane hurikánov, čiernych 
dier pre dospelých, detské vodné 
plochy a ostrovy pirátov. Vynikajúca 
atmosféra v krásnom prostredí. Toto 
jednoducho nemôžete zmeškať. Vstup 
a všetky vodné jazdy zahrnuté v cene.

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



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

tripAdvisor
698 hodnotiacich3,0

167

ALL IncLuSIVE raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (19:00 – 21:30 h) formou bufetu • 
popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, čokoláda, koláčiky) • snacky • zmrzlina (10:00 – 18:00 h) • detský bufet (4-12 rokov,  
11:00 – 17:00) • detský bufet (11:00 – 17:00 h) • polnočný bufet • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10:00 -24:00 h)  
• neobmedzený vstup do vodného parku Hydropolis podľa prevádzkových hodín (orientačne 11:00 – 16:00, 5 dní v týždni) 

698 eur

CENA od

na osobu

pOLOHA
centrum strediska Acharavi cca 500 m • hlavné mesto Korfu - 
Kerkyra 35 km

VYbAVenIe /ĎALšIe SLUžbY
438 izieb • 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 & spa 
centrum (za poplatok) • fitness • 3 tenisové kurty • plážový 
volejbal • mini futbal • stolné hry • stolný tenis • šípky • vodné 
pólo • aerobik • biliard a stolný futbal • denné a večerné animácie

UbYtOVAnIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • individuálna klimatizácia • telefón 
• SAT TV • malá chladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB: 
Štandardná izba (28 m2, dve pevné lôžka s možnosťou 1 prístelky) 
• Rodinná izba (56 m2, dve miestnosti) 

StRAVOVAnIe
all inclusive

pRe DetI
detské bazény • aquapark • mini klub a mini bufet (4 - 12 rokov) •  
ihrisko • detská stolička • detská postieľka (zdarma) • vybavenie 
pre bábätká (ohrievač na fľaše, detská strava, prebaľovací pult)

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 76 %

GELINA VILLAGE & AquApArk      

ALL IncLuSIVE

ACHARAVI – KORFU  |  GRÉCKO

ExkLuZíVnE LEn S ck SATuR

Hotel pod 
manažmentom 
renomovanej 

hotelovej siete 
gREcOTEL

Vhodné pre všetky 
vekové kategórie

Priamo pri krásnej 
pláži

Slnečníky a ležadlá 
na pláži zdarma

Výborná strava

Aquapark  
priamo v rezorte  

v cene

štAnDARDná IzbA
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698 eur

CENA od

na osobu

nOVInkA

169168

tripAdvisor
299 hodnotiacich 4,0

pOLOHA
príjemný rodinný hotel • v tichom 
prostredí • areál obklopený exotickou 
záhradou a olivovým hájom • centrum 
strediska Moraitika s množstvom 
obchodov, barov, reštaurácii a taverien 
vzdialené cca 200 m • 20 km od 
mesta Kerkyra 

VYBAVEnIE/ ĎALŠIE SLuŽBY
185 izieb • hlavná budova a dve 
poschodové budovy • vstupná hala 
s recepciou • konferenčná miestnosť 
• TV miestnosť • hlavná reštaurácia • 
taverna • lobby bar • Wi-Fi (zdarma) • 
bar na pláži • vonkajší bazén • vírivka 
• slnečníky a ležadlá (zdarma) • tenis 
• joga • fitnes • stolný tenis • šachy • 
biliard • animácie • večerné programy 
so živou hudbou a tancom 

UbYtOVAnIe
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
klimatizácia • telefón • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • minichladnička • trezor (za 
poplatok) • balkón alebo terasa

tYpY IzIeb
Štandardná izba (22 m2, dve pevné 
lôžka s možnosťou 1 prístelky) • 
Superior izba (trochu väčšia izba, dve 
pevné lôžka s možnosťou 1 prístelky) 

StRAVOVAnIe
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

pRe DetI
bazén • ihrisko • miniklub (2 – 6 rokov) 
• video hry • postieľka • stolička 

pLáž
piesočnato-kamienková pláž • priamo 
pred hotelom • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• plážové uteráky za depozit • vodné 
športy za poplatok

OFICIáLne HODnOtenIe: ★★★★

pLáž     
pRe DetI     
MIeStO pObYtU     
SpOKOjnOSť KLIentOV nOVInKA

DELFINIA    

tripAdvisor
1738 hodnotiacich4,0

ALL IncLuSIVE raňajky (7:00 - 10:00 h), 
obedy (12:00 - 15:00 h) a večere (18:45 - 21:45 h)  
formou bufetu • kontinentálne raňajky (10:00 
- 10:30 h) • teplé a studené snacky počas dňa 
(11:30 – 16:00 h) • káva • čaj • koláče • zmrzlina  
• vybrané miestne nealko a alko nápoje  
(7:00 - 23:00 h) • večera v à la carte reštaurácii 
(raz za pobyt, rezervácia vopred)

828 eur

CENA od

na osobu

pOLOHA
zrekonštruovaný hotel v krásnom 
zelenom prostredí • rušnejšie stredisko 
Benitses s obchodmi, reštauráciami 
a barmi cca 3 km • letisko 8 km od 
hotela • 10 km od hlavného mesta 
Kerkyra 

VYbAVenIe /ĎALšIe SLUžbY
333 izieb • hlavná budova a 
poschodové bungalovy • vstupná 
hala s recepciou • minimarket • 
lobby bar • hlavná reštaurácia • 
talianska reštaurácia na pláži • à la 
carte reštaurácia • Wi-Fi (zdarma) • 
4 bary • 2 vonkajšie bazény • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • 
fitnes • sauna • wellness za poplatok: 
masáže, rôzne procedúry • volejbal • 
tenis • vodné pólo • aerobik • šípky 
• stolný tenis • denné a večerné 
animácie 

UbYtOVAnIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • 
klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) 
• mini chladnička (pri príchode 
naplnená vodou) • kávový a čajový  
set • trezor (zdarma) • balkón  
alebo terasa

tYpY IzIeb
Štandardná izba (20 m2, dve pevné 
lôžka s možnosťou 1 prístelky, v hlavnej  
budove alebo v bungalovoch) • 
Rodinná izba v bungalovoch (25 m2, 
dve pevné lôžka, s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek, prístelky sú oddelené 
posuvnými dverami) 

StRAVOVAnIe
all inclusive

pRe DetI
bazén • ihrisko • miniklub (4-12 rokov) 
• postieľka • stolička • detský bufet 
v hlavnej reštaurácii • animácie

pLáž
piesočnato-kamienková pláž • 100 m  
od hotela • dostupná podchodom 
z areálu hotela • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážové uteráky za depozit

OFICIáLne HODnOtenIe: ★★★★

pLáž      
pRe DetI     
MIeStO pObYtU     
SpOKOjnOSť KLIentOV nOVInKA

AEOLOS BEACH rESOrT    

ALL IncLuSIVE

GRÉCKO  |  KORFU – peRAMA, MORAItIKA

nOVInkA

štAnDARDná IzbA štAnDARDná IzbA
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170

tripAdvisor
683 hodnotiacich5,0

1 468 eur

CENA od

na osobu

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 • 7 à la carte reštaurácií • 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 • minibar

pOLOHA
luxusný rezort otvorený 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 • reštaurácie Flavours 
(hlavná bufetová reštaurácia) • 7 à la carte reštaurácií • hlavný 
bazén so sladkou vodou • detský bazén so sladkou vodou • 
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • Wi -Fi zdarma • fitnes • 
basketbal, požičovňa bicyklov • Spa centrum 

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, výhľad do záhrady alebo na 
more za príplatok) • Superior (25 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
s výhľadom do záhrady alebo na more za príplatok) • Junior 
suite (35 m2, s možnosťou 1 prístelky, oddelená obývacia časť, 

výhľad do záhrady alebo na more za príplatok) • Panorama junior 
suite (35 m2, s možnosťou až dvoch prísteliek, 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 99 %

hotel

Otvorený od  
mája 2018

najluxusnejší hotel 
na korfu

Tento hotel bude 
čoskoro celkom 

vypredaný

IkOS DASSIA       

DASSIA – KORFU  |  GRÉCKO

uLTRA ALL IncLuSIVE

jUnIOR SUItA  
S VýHĽADOM nA MORe
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NOVINKA

948 eur

CENA od

na osobu

171

tripAdvisor
153 hodnotiacich 4,5

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

uLTRA ALL IncLuSIVE

uLTRA ALL IncLuSIVE raňajky (7:00 – 10:30 h), neskoré raňajky (10:30 – 11:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h)  
a večere (18:30 – 21:30 h) formou bohatých bufetových stolov v hlavnej reštaurácii Ermis • Medusa lobby bar  
(10:00 – 02:00 h) • Oasis pool bar (10:00 – 24:00 h) • Kyma beach bar (10:00 – 01:00 h) • občerstvenie, koláčiky,  
káva, nealkoholické a alkoholické miestnej výroby • slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne aj na pláži.

novootvorený hotel

Hotel len pre 
dospelých 

Slnečníky, ležadlá  
a osušky zdarma

Private transfer

Izby s bazénom

pOLOHA
Hotelový komplex ležiaci v juhozápadnej časti ostrova,  
v letovisku Agios Georgios • priamo na širokej piesočnatej pláži • 
obchodíky, reštaurácie, bary a taverny sa nachádzajú cca 200 m 
od hotelového komplexu smerom do centra letoviska • hlavné 
mesto je vzdialené cca 39 km (autobusová zastávka v letovisku)  
• vzdialenosť od letiska je cca 45 min.

VYbAVenIe/ĎALšIe SLUžbY
94 izieb a suít • hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná 
hala s 24 hodinovou recepciou • Wi-Fi (zdarma) • Ermis hlavná 
reštaurácia (bufetová) • Medusa Lobby bar • Oasis bar pri 
bazéne • Kyma plážový bar • 2 hlavné bazény so sladkou vodou 
• slnečníky, ležadlá, osušky (zdarma) • stolný tenis • fitnes 
• tenisové kurty • aerobik • vodné športy za poplatok • Spa 
centrum: sauna, masáže, rôzne skrášľovacie procedúry  
za poplatok

UbYtOVAnIe
balkón alebo terasa • klimatizácia • Wi-Fi (zdarma) • LCD TV • 
kúpeľňa so sprchovým kútom • sušič vlasov • minibar (zdarma 
nealko nápoje) • trezor (zdarma) • telefón • dlažba • servis na 
prípravu kávy a čaju

tYpY IzIeb
Standard room (25 m2, typ mezonet, len pre 2 osoby) • Superior 
room pool view (45 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na 
bazén) • Superior swim up ( 45 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
terasa s priamym vstupom do bazéna) • One bedroom suite 
pool view (65 m2, spálňa s 2 lôžkami oddelená od obývačky, 
s možnosťou až 2 prísteliek, 2 kúpeľne, výhľad na bazén) a iné 
typy suít 

STRAVOVAnIE
ultra all inclusive

PLÁŽ 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá na pláži (zdarma) • bar na pláži zdarma • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIáLne HODnOtenIe: ★★★★★

pLáž       
MIeStO pObYtU      
SpOKOjnOSť KLIentOV nOVInKA

GRÉCKO  |  KORFU – AGIOS GeORGIOS

kAIrABA SANDY VILLAS     

hotel

DeLUxe IzbA 
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štAnDARDná IzbA  
S VýHĽADOM nA MORe

LTI LOuIS GrAND HOTEL GLYFADA     + 172

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
247 izieb • 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 • 
fitnes 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 room (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 97 %

ALL IncLuSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h) • neskoré raňajky (10:00 - 12:15 h) • obedy (12:30 - 15:30 h) • večere  
(18:30 - 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)

938 eur

CENA od

na osobu

hotel

Pokojná dovolenka 
pre rodiny s deťmi

Exkluzívne miesto 
- pláž obklopená 

borovicovými horami

Pozvoľný vstup  
do mora

Privátny transfer
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Myrtos

Assos

Fiscardo

Antisamos

Argostoli

Lixouri

Xi
Kefalónia

Ithaka

Skala

Tento prekrásny ostrov očaril aj režisérov 
slávneho hollywoodskeho filmu 
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 min 
(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. 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. 

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.

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

XI
Malé príjemné letovisko, o ktorého vznik 
sa postarala krásna pláž, ktorá láka 
priaznivcov kúpania svojou nádhernou 
farbou piesku.

SKALA
Príjemné stredisko v najjužnejšom 
cípe ostrova, kde nájdete niekoľko 
kilometrov dlhú piesočnatú pláž  
s tyrkysovou farbou mora ocenenú 
Modrou vlajkou.

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. 

ANTISAMOS
Hollywoodom preslávená pláž 
s nádhernou scenériou, ktorá odzbrojí 
každého svojho návštevníka. 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, Efimia. 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.
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XXX ALL IncLuSIVEnOVInKA

998 eur

CENA od

na osobu

Myrtos

Assos

Fiscardo

Antisamos

Argostoli
Lixouri

Xi
Kefalónia

Ithaka

5 deň
Dnes sa vyberieme za krásami ostrova Lefkada, 
ktorý očaruje návštevníkov tými najkrajšími plážami 
a zároveň je aj nádhernou stredomorskou záhradou. 
Za kráľovnú pláží sa považuje Porto Katsiki.  Taktiež 
výhľady na biele ostrovné skaly sú jednoducho úžasné 
a dramatické. Svoju históriu ukrýva aj mestečko Nidri, 
ktorému dominuje aj socha slávneho Onasisa. Ten 
si kedysi kúpil len pár metrov od Nidri malý ostrov 
Scorpios, ktorý bol v tej dobe synonymom luxusu.  
Po návrate si užijeme individuálne voľno na 
spoznávanie mesta, či relax na pláži. 

106 deň–
Raňajky, individuálne voľno a oddych pri mori, služby 
all inclusive v hoteli. Kto bude mať chuť možnosť 
zakúpiť si ďalšie fakultatívne výlety. 

11 deň
Raňajky, doobeda odubytovanie a podľa letových 
časoch odlet do Bratislavy. 

1 deň
Odlet z Bratislavy na Kefalóniu. transfer na hotel, 
večera a ubytovanie. 

2 deň
Kalimera Kefalonia!. Ešte svieže ráno nás stihne 
v hlavnom meste Argostoli, kde kedysi stálo antické 
mesto Krani i obrovské kyklopské hradby. Na 
kopci Livathos pyšne stojí byzantský hrad Agios 
Georgios, ktorý chránil ostrov pred pirátmi. Krásny 
je romantický maják Agioi Theodori nesúci pečať 
britskej elegancie. Kefalónsku záhadu sa nám podarí 
rozlúštiť v Katovothres, kde voda náhle zmizne 
pod povrchom a vynorí sa po 17-tich kilometroch 
na opačnej strane ostrova. Cestou ku kláštoru 
Agios Gerasimos si povieme príbeh o bohatom 
aristokratovi, ktorý sa stal mníchom na posvätnej 
hore Athos a po svojej životnej púti sa vrátil späť 
na ostrov, aby tu založil kláštor. Neobídeme ani 150 
miliónov rokov starú jaskyňu „koncertov“ Drogorati 
a jaskyňu „nýmf“ Melissani, kde sa mieša sladká voda 
so slanou. Cestu si spestríme ochutnávkou miestneho 
vína Robola a popoludní na krásnej pláži Antisamos, 
ktorá je známa z rovnomenného filmu „Mandolína 
kapitána Corelliho“, kde sa natáčala dráma s Nicolas 
Cage a s krásnou Penelope Cruz. Večera.

3 deň
Raňajky, dnes sa zastavíme na vyhliadke, z ktorej je 
výhľad na jednu z najkrajších pláži sveta – Myrtos. 
Budeme pokračovať cez zelené cyprusové stromy 
a sa nám zjaví malebná dedinka Assos, kde existujú 
len dva druhy zvuku - vietor a morské vlny. Na 
tomto pokojnom mieste si dáme obed a ochutnáme 
mäsové guľky „keftade“ alebo v peci pečené sardinky 
a povieme si o záhadnej gigantickej skale, ktorá od 

nepamäti tancuje v Iónskom mori, čím  sa zaručene 
postarala o rozruch vedcov. Po obede sa vrátime na 
hotel, voľný program, večera. 

4 deň
Skoré raňajky. Aby sme sa dozvedeli o osude Odyssea 
a jeho vernej manželky Penelope, musíme sa vydať 
do jeho vlasti, na ostrov Ithaka. Ostrov má necelých 
100 km2 a aj Homérovi sa zdal príliš malý. Pochádza 
z neho prešibaný trójsky hrdina. Tu ho celé roky čakala 
Penolepa a kým plietla rubáš, odháňala od seba 108 
nápadníkov, lebo viera v návrat jej muža a láska boli 
silnejšie než čokoľvek. Ithaka bola príťažlivá aj pre 
Dianu, ktorá tu s Charlesom strávila medové týždne. 
Ostrov má veľa malebných prístavov a zálivov, a vraj 
sa tu stále v jaskyni Nýmf ukrýva Odysseov poklad. 
V hlavnom meste Vathi nás očarí príjemná ostrovná 
atmosféra a krásne výhľady do okolia. Po opätovnom 
vylodení na Kefalónii sa ešte budeme túlať mestečkom 
Fiskardo, ktoré ako jedno z mála miest nebolo zničené 
pri zemetrasení v roku 1953.

11-dňový letecký zájazd

kefalónia A JEJ  
50 ODTIEŇOV MODREJ

173

Novinka – all inclusive 
počas pobytu pri mori
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ALL IncLuSIVE

TripAdvisor
243 hodnotiacich 4,0

GRÉCKO  |  KEFALÓNIA - LIXOURI

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 Argostoli cca 45 km

DĹŽKA TRAnSFERu
80 min (kombinácia lodnej a autobusovej dopravy)
 
VYBAVEnIE/ĎALŠIE SLuŽBY
87 izieb • bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných viliek umiestnených v rozkvitnutej záhrade • 
vstupná hala s recepciou • trezor (na recepcii, za poplatok )  
• Wi-Fi (zdarma) • mini market • obchodík so suvenírmi •  
detské ihrisko • športové ihrisko

uBYTOVAnIE
klimatizácia • kúpeľňa • sprcha • sušič vlasov • mini chladnička • telefón • 
SAT TV • rýchlo-varná kanvica • Wi-Fi • balkón alebo terasa
 
TYPY IzIEB
Štandardná izba (20 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky pre dieťa, výhľad
do záhrady) • Štandardná štvorlôžková izba (25 m2, priestrannejšia, 2 lôžka,
možnosť 2 prísteliek pre 2 deti alebo 1 dieťa a 1 dospelú osobu, výhľad do
záhrady) • Maisonette (34 m2, dvojpodlažná izba, 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

PLÁŽ
100 m od užšej piesočnatej pláže obklopenej vápencovými skalami  
• pozvoľný, piesočnato-kamienkový vstup do mora • slnečníky, ležadlá  
a plážové uteráky, vodné športy na pláži (za poplatok) • plážový bar  
(za poplatok)

OFIcIÁLnE HODnOTEnIE ****

ALL IncLuSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h)  
a večere (19:00- 21:30 h) formou bufetových stolov • možnosť výberu vegetariánskej  
či bezlepkovej stravy (na vyžiadanie) • detské menu • zmrzlina (12:30 – 14:00 h, 
19:00 – 21:30 h), sladké snacky a sezónne ovocie počas dňa (10:00 – 18:00 h) • káva, 
čaj, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 23:00 h)

548 eur

CENA od

na osobu

IONIAN SEA    

ŠTANDARDNÁ IZBA
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RODINNÝ KLUB 
S DvOmI SLOveNSKÝmI aNImátORmI

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

LIXOURI - KEFALÓNIA  |  GRÉCKO

REŠTAuRÁcIE
hlavná reštaurácia • 2 bary (konzumácia v Captain Hook bare  
v aquaparku za poplatok) • bary 

BAzÉnY
2 vonkajšie bazény • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • 
tobogany • detský bazén 

ŠPORT A zÁBAVA
tenis • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • aerobik • bazény so 
šmýkačkami • detský bazén • kurz gréckeho tanca • kurz gréčtiny

TIPY nA VÝLETY
výlet do mestečka Lixouri • lodný výlet na okolité pláže, okruh 
ostrovom: Kefalonia Adventure • lodný výlet na ostrov Ithaka

PRE DETI

Rodinný klub PLAnET Fun so slovenskými animátormi
Obdobie: 22.06. - 07.09.
(1 animátor: 22.06. - 07.09. a 2 animátori: 03.07. - 28.08.) 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa nemo • kreatívny workshop – 
maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie balónov • šantenie 
v aquaparku a na toboganoch • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy  
a večere s animátormi • pohybový workshop • planet fun 
market • rodinné Saturoviny • escape game • skúšky odvahy

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
tenis • futbal • vodné pólo • aquasplash • stolný tenis • volejbal 
• zumba • strečing • šípky • aquagym

bazény so šmýkačkami • detská postieľka • detský kočík • 
detský bazén • detské ihrisko

VÝHODY PRE RODInY

3 deti do 13 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+ 2 a 2+3 • 
pozvoľný vstup do mora • aquapark priamo pri hoteli (zdarma) 
• pokojné prostredie • transfer z letiska priamo na hotel a spať

* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
cELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLIEnTOV 89 %
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BRATISLAVA • BUDAPEŠŤ • ČILISTOV • ČUNOVO • 

DEVÍN • DÜRNSTEIN • GABČÍKOVO • HAINBURG • 

KOMÁRNO • KREMS • MELK • OSTRIHOM • SPITZ • 

ŠTÚROVO • TULLN • VIEDEŇ • VYŠEHRAD

SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY – LODNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, A.S.
FAJNOROVO NÁBREŽIE 2, 811 02 BRATISLAVA, +421 2 529 32 224, TRAVEL@LOD.SK

Krems

Devín

Spitz

Vyšehrad

Melk
Dürnstein

Budapešť
Čunovo
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hotel
PRE DOSPELÝCH

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA

TripAdvisor
3 hodnotiacich5,0

176175

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Xi 
s obľúbenou plážou Xi • cca 8 km  
od mestečka Lixouri • v blízkosti 
taverny a baru vzdialených len 
príjemnou prechádzkou •  
s krásnym výhľadom na more 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
17 izieb • apartmánový komplex • 
recepcia • wellness, sauna a masáže 
(za poplatok) • vonkajší bazén 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
• tenis • volejbal • stolný tenis • 
animácie

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

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek - sofa, výhľad na more) 

STRAVOVANIE
raňajky (07:00 – 09:45 h) formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • ihrisko • miniklub • 
stolička • minidisko 

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž • priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok • vodné športy (za 
poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
luxusný hotelový komplex „len  
pre dospelých“ • 1,5 km od 
obľúbeného strediska Skala  
v juhovýchodnej časti ostrova  
• 50 m od autobusovej zastávky •  
40 km od hlavného mesta Argostoli 
• 37 km od medzinárodného letiska 
Kefalónia

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
92 izieb • vstupná hala s 24 
hodinovou recepciou • klimatizácia • 
hlavná reštaurácia Piacere (bufetová) 
• Azzurro (à la carte stredomorská) 
• Wi-Fi (zdarma) • White bar • Black 
bar • 2 bazény • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma • fitnes •biliard 
(za poplatok) • Spa centrum: vírivka, 
vnútorný vyhrievaný bazén • masáže, 
skrášľovacie procedúry za poplatok • 
živá hudba • tematické večery 

uBYTOVAnIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC • sušič 
vlasov • minibar (za poplatok) • 
LCD TV • trezor (zdarma) • Wi-Fi 
(zdarma) • servis na prípravu kávy 
a čaju • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná izba (28 - 30 m2, 
manželská posteľ, čiastočný výhľad 
na more)

STRAVOVAnIE
polpenzia formou bufetových stolov

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • oddelená od 
hotela len miestnou komunikáciou 
• slnečníky a ležadlá za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

528 eur

CENA od

na osobu
848 eur

CENA od

na osobu

nOVInKA nOVInKA

TripAdvisor
1 039 hodnotiacich 4,5

xI vIllAgE    + TESORO BlU HOTEl & SPA     +

XI, SKALA - KEFALÓNIA  |  GRÉCKO
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Kalamaki

TsiliviTragaki

Zakyntos

Laganas
Vassilikos

GRÉCKO  |  ZAKYNTOS

ODLETY Z BRATISLAVY

Na Zakyntose je všetko na dosah ruky 
– rozloha cca 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 cca 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 flóru. 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 cca 25 min.

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
Pašeráci (Smugglers) – 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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VASSILIKOS, LAGANAS – ZAKYNTOS  |  GRÉCKO

TripAdvisor
113 hodnotiacich3,5

178177

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
štúdio 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 cca 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
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 min

VYbAVENIE/ĎALšIE SLUŽbY
268 izieb • 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 • fitnes 
• 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
Standard room (21 m2, s možnosťou 
jednej prístelky, s výhľadom na do 
záhrady alebo na more za príplatok)  
• Superior bungalow (28 m2,  
2 samostatné lôžka, s možnosťou až  
2 prísteliek, s výhľadom do záhrady) 

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 97 %

198 eur

CENA od

na osobu
928 eur

CENA od

za vilu a deň

APARTMÁNOVÝ DOM  
CHRISTINA   

LOUIS ZANTE BEACH HOTEL    

šTÚdIO šTANdARdNá IZbA

TripAdvisor
2018 hodnotiacich 4,5

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

ALL InCLuSIVE
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hotel

Hotel pre hostí 18+

Luxus priamo  
na pláži

Izby so zdieľaným 
bazénom

Blízkosť centra 
letoviska s obchodmi 

a reštauráciami

Privátny transfer

GRÉCKO  |  ZAKYNTOS – TSILIVI

TUI SENSIMAR CARAVEL RESORT & SPA     179

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
238 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • hlavná 
bufetová reštaurácia Sens Gourmet • Flame a Culinarium 
reštaurácie à 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) • fitnes • 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
Deluxe room (26 - 32 m2, na 1. poschodí, výhľad do záhrady alebo 
na more za príplatok) • 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 %

ALL InCLuSIVE skoré raňajky • raňajky • obedy (set menu) • patiseria (15:00 - 17:00 h) • večere • polnočné 
občerstvenie • 1x za pobyt večera v à 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 h) • 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
724 hodnotiacich 4,5

dELUxE IZbA
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180

TripAdvisor
648 hodnotiacich4,5

TSILIVI – ZAKYNTOS  |  GRÉCKO

SENTIDO ALEXANDRA BEACH     

698 eur

CENA od

na osobu

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

Joga vo vybraných 
termínoch

Špeciálna  
teenage cena

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
159 izieb • CK SATUR má vyhradené izby vo vlastnom pavilóne 
• vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • bar pri bazéne 
Blue bar na streche s výhľadom na more • bar na pláži (za 
poplatok) • lobby bar • à la carte reštaurácia (za poplatok) • 
vonkajší bazén a detský bazén so sladkou vodou • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na terasách zdarma • uteráky za depozit 
10 EUR (vymieňajú sa vo welness centre) • mini market • 
biliard • Wi-Fi (zdarma) • fitnes • animačný program • aerobik 
a aquaerobik • cvičenie jogy vo vybraných termínoch • SPA 
centrum ( sauna, vnútorný bazén zdarma) • masáže a rôzne 
druhy procedúr za poplatok 

UbYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič vlasov • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • trezor (zdarma), LCD SAT TV • set na prípravu kávy 
a čaju • chladnička • balkón alebo terasa

TYpY IZIEb
Deluxe room (20-30 m2, s možnosťou až 2 prísteliek s výhľadom do 
záhrady, izby s čiastočným výhľadom na more za doplatok) • Deluxe 
swim up suite ( 25–30 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, terasa s priamym 
vstupom do bazéna)

STRAVOVANIE
all inclusive

pRE dETI
detský bazén • opatrovanie detí (za poplatok)

pLáŽ
piesočnatá pláž s jemným pieskom • 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 %

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

ALL InCLuSIVE

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

ExKLuZíVnE LEn S CK SATuR

šTANdARdNá IZbA
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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  
cca 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 min.

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 cca 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 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
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hotel
DeLuxe

182

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
537 izieb • 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 • amfiteáter • 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 • animačný program

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • telefón • minibar • Wi-Fi 
(zdarma) • čajový a kávový set • trezor 
• balkón alebo terasa

TYPY IzIEB
Štandardná izba s možnosťou jednej 
prístelky (rozkladacie lôžko) • Rodinná 
izba 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 • 
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

998 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
3 037 hodnotiacich 4,5

PRINCESS ANDRIANA  
RESORT AND SPA     

PEFKOS, KIOTARI – RODOS  |  GRéCKO

181

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
143 izieb • 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) • amfiteáter • 
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
Štandardná izba (s možnosťou jednej 
prístelky) • Rodinná izba (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 89 %

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) 

698 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVE

SUNRISE    

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

šTANDARDNÁ IzBA

TripAdvisor
382 hodnotiacich3,5

šTANDARDNÁ IzBA
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183 lINDOS PRINCESS     

GRéCKO  |  RODOS – LARDOS

848 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
2 393 hodnotiacich 4,5

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

POLOHA
priamo pri pláži • neďaleko dedinky Lardos • cca 7 km od 
historického mesta Lindos • od hlavného mesta Rodos a letiska 
cca 55 km • obchodíky a reštaurácie priamo pri hoteli 

DĹŽKA TRANSFERu
65 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLuŽBY
575 izieb • bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných budov (bungalovy) • vstupná hala s recepciou 
• internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • amfiteáter • 
detské ihrisko • raz za týždeň grécky večer so živou hudbou

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

TYPY IZIEB
Štandardná izba (28 m2, 2 lôžka, možnosť 2 prísteliek, hlavná budova, 
výhľad do záhrady) • Bungalov (30 m2, 2 lôžka, možnosť 2 prísteliek,  
výhľad do záhrady, dvojpodlažné budovy v záhrade) • Rodinná izba  
(31 m2, miestnosť predelená posuvnými dverami, manželská posteľ, možnosť 
až 3 prísteliek: 2 pevné lôžka, 1 rozkladacie lôžko, výhľad do záhrady) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na pláži • piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora  
• slnečníky, ležadlá a plážové uteráky (zdarma) • vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE ****

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)

ALL INCLuSIVE

RODINNÁ IzBA
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LARDOS – RODOS  |  GRéCKO

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie – talianska, 
stredomorská • reštaurácia pri pláži • bary 

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá zdarma) • vnútorný bazén 
• 2 bazény pre deti aj so šmýkačkami

ŠPORT A ZÁBAVA
plážový volejbal • tenis • minigolf • basketbal • futbal • stolný tenis 
• šípky • lukostreľba • joga • aerobik • aquagym • pilates • strečing 
• zumba • kurzy baletu • vodné športy (za poplatok) • bazény  
so šmýkačkami • detské ihrisko • video hry 

WELLNESS A SPA
wellness centrum • sauna • masáže a procedúry SPA a kozmetické 
centrum (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY
výlet do mestečka Lindos a údolia motýľov • plavba loďou  
s animátormi

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FuN so slovenskými animátormi
Obdobie: 21.06. - 06.09.  
(1 animátor: 21.06. - 06.09. a 3 animátori: 28.06. - 30.08.)

mini a mAxI klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni - zlatá 
horúčka, kovboji vs indiáni, mini a maxi olympiáda, stavanie hradov 
z piesku, hľadá sa Nemo a kopec ďalších • kreatívny workshop – 
maľovanie tričiek, planet fun market, facepainting, modelovanie 
zvieratiek z balónov • (pod)vodné šibalstvá • hádzanie kamienkov 
prianí do mora a púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • 
púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne turnaje a hry • pohybový 
workshop • spoločenské hry • obedy a večere s animátormi • 
tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • minigolf, chill out zóna • 
rôzne turnaje a hry • teenage zoznamka • teenage párty • večer 
plný aktivít • pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • tenis • minigolf • vodné pólo • petang • basketbal 
• futbal • stolný tenis • šípky • joga • aerobik • aquagym • pilates • 
strečing • zumba • 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* • špeciálna teenage cena • možnosť 
ubytovania 2 + 2 a v rodinnej izbe 2+3 • pozvoľný vstup do mora • 
transfer z letiska priamo na hotel a späť

RODINNÝ KlUB 
S TROmI SlOvENSKÝmI ANImáTORmI

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

* viď piktogram na str. 3
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RODINNÁ IzBA

GRéCKO  |  RODOS – STEGNA

PORTO ANGElI     184

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
256 izieb • 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) • amfiteáter • tenis • futbal 
• basketbal • volejbal • aerobik • fitnes • 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
Štandardná izba (21-24 m2, s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, izba s výhľadom na more za doplatok) • Rodinná izba  
(26-28 m2, s možnosťou 2 prísteliek, 1 miestnosť)

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 piesočnato-kamienková 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

748 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
553 hodnotiacich 4,0

Pri jednej  
z najkrajších pláží 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
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PRE SENIOROV

55+

FALIRAKI – RODOS  |  GRéCKO

AmADA COlOSSOS RESORT     185

POLOHA
príjemný 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
699 izieb • 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) • fitnes • volejbal • tenis • denné a večerné 
animácie • zóna pre dospelých: vyhradená časť v hlavnej 
reštaurácii a gréckej 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
Štandardná izba (s možnosťou prístelky, výhľad do okolia) • Izba 
s výhľadom na more (s možnosťou prístelky) • Rodinná izba (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

998 eur

CENA od

na osobu

uLTRA ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
435 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

RODINNÁ IzBA
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948 eur

CENA od

na osobu

187

ALL INCLuSIVE

ALL INCLuSIVE raňajky (07:00-10:00 
h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:30-21:30 
h) formou bufetu • vybrané miestne nealko 
a alko nápoje (10:00-02:00 h), káva, čaj v hlavnej 
reštaurácii a baroch • teplé a studené snacky 
(10:00-17:00 h) • sendviče • zmrzlina • koláče 
• raz za pobyt večera  v à la carte reštaurácii 
(rezervácia vopred) • tematické večere (grécka, 
talianska, rybia)

POLOHA
priamo na pláži • cca 2 km od centra 
Faliraki • 12 km od hlavného mesta 
Rodos 

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
323 izieb • vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • detská stolička v 
reštaurácii • konferenčná miestnosť 
• internetový kútik (za poplatok) • 
Wi-Fi (zdarma) • hlavný bar • snack 
bar • bar pri bazéne • vonkajší bazén 
s tobogánom • ležadlá a slnečníky 
zdarma • telocvičňa • tenisový kurt • 
volejbalové a basketbalové ihrisko • 
šípky • stolný tenis • minigolf • biliard 
• sauna • masáže (za poplatok) • 
animácie počas dňa i večer • živá 
hudba niekoľkokrát do týždňa

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia (jún - 
september) • kúpeľňa • SAT TV • 
trezor • telefón • rádio • chladnička • 
Wi-Fi • sušič vlasov • balkón  

TYPY IzIEB
Štandardná izba (24 m2, dve lôžka, 
možnosť 2 prísteliek, výhľad na krajinu) 
• Izba s výhľadom na more (24 m2, 
dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, výhľad 
na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI 
detský mini klub pre deti 4 – 12 rokov • 
denné a večerné animácie 6 dní  
v týždni • rôzne súťaže • kreslenie • 
aktivity pri bazéne 

PLÁŽ
priamo na širokej piesočnatej pláži • 
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV 95 %

TripAdvisor
594 hodnotiacich 4,5

CAlYPSO BEACH    

hotel
PRE DOSPELÝCH

TripAdvisor
1 283 hodnotiacich4,5

186

POLOHA
v centre pokojného letoviska Kolymbia 
• hlavné mesto Rodos a historické 
mestečko Lindos 25 km

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
202 izieb • 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, fitnes, 
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
Štandardná izba (s možnosťou 
prístelky, s bočným a priamym 
výhľadom na more) • Suita 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 94 %

798 eur

CENA od

na osobu

PORT ROYAl vIllAS AND SPA     

SUITA šTANDARDNÁ IzBA

GRéCKO  |  RODOS – KOLYMBIA, FALIRAKI
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898 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
1 285 hodnotiacich4,5

188

POLOHA
v pokojnom prostredí 500 m od 
aquaparku vo Faliraki • cca 3 km od 
centra Faliraki • hlavné mesto Rodos 
13 km 

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
566 izieb • hlavná a dve vedľajšie 
budovy • recepcia • minimarket • 
trezor za poplatok • reštaurácia • bary 
• internetový kútik a Wi-Fi v lobby 
bare za poplatok • sauna • masáže 
(za poplatok) • 2 vonkajšie bazény 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma • 
tenisové kurty • volejbal • biliard (za 
poplatok) • počas dňa a večer bohatý 
animačný program • raz za týždeň 
grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
klimatizácia (jún - september) • 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
telefón • chladnička • Wi-Fi • balkón 
alebo terasa 

TYPY IzIEB
Štandardná izba (22 m2, dve lôžka, 
možnosť 1 prístelky, hlavná budova, 
výhľad do krajiny) • Izba s výhľadom 
na more (22 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Rodinná 

izba (28 m2, manželská posteľ, 
možnosť 2 prísteliek – poschodová 
posteľ, oddelená posuvnými dverami, 
výhľad do záhrady)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský miniklub pre deti od  
4 – 14 rokov • mini disco • šmýkačky 
a tobogány • bazén aj pre najmenšie 
deti do 2 rokov • nafukovací hrad • 
detský kolotoč • detské ihrisko • herňa 
• detská stolička v reštaurácii • detská 
postieľka • detský kočík • opatrovanie 
detí (za poplatok)

PLÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž 
• ocenená Modrou vlajkou za čistotu 
• priamo pred hotelom • ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky (zdarma) • 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV 95 %

ALL INCLuSIVE

ESPERIDES BEACH    

ALL INCLuSIVE raňajky (07:00-10:00 
h), obedy (12:30-14:30 h) a večere (18:00-
21:15 h) formou bufetových stolov • neskoré 
kontinentálne raňajky (10:00-11:00 h) • káva, čaj, 
pečivo (16:00- 18:00 h) • zmrzlina (10:00-22:00 
h) • vybrané miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10:00-24:00 h) • snacky

šTANDARDNÁ IzBA

189

TYPY IzIEB
Štandardná izba (dvojlôžková izba 
s možnosťou jednej prístelky, bočný 
výhľad na more)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatého bufetu • možnosť doplatku 
za all inclusive

PRE DETI
bazén • postieľka • stolička • ihrisko 
s preliezačkami • opatrovanie detí za 
poplatok

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • plážové uteráky zdarma • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI      
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
priamo na pláži • v pokojnejšej časti 
strediska Faliraki • hlavné mesto 
Rodos 14 km • letisko 17 km • zastávka 
autobusu 500 m od hotela

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
300 izieb • dve budovy • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi (za poplatok) 
• spoločenská miestnosť s TV • 
reštaurácia • taverna • hlavný bar • 
snack bar • kaderníctvo • mini market 
• sauna • masáže (za poplatok) • veľký 
olympijský bazén s barom • terasa 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• tenis • stolný tenis (za poplatok) 
• wellness centrum a fitness vo 
vedľajšom hoteli Sentido Apollo Blue 
dostupnom cez hotelovú záhradu • 
amfi teáter • zábavné večery • raz do 
týždňa grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.06. – 30.09.) • kúpeľňa 
• sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
rádio • trezor (za poplatok) • Wi-Fi (za 
poplatok) • chladnička • balkón

948 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
322 hodnotiacich 4,0

APOllO BEACH    

FALIRAKI – RODOS  |  GRéCKO

šTANDARDNÁ IzBA
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NOVINKA

748 eur

CENA od

na osobu

190

POLOHA
na vyvýšenine s krásnym výhľadom 
na more • medzi strediskami Rodos 
mesto a Faliraki • cca 3 km od centra 
Kokinou 

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
285 izieb • 4 trojposchodové budovy 
• recepcia • minimarket • hlavná 
reštaurácia • plážová reštaurácia • bary 
• à la carte taverna • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi vo verejných 
priestoroch • wellness, sauna a masáže 
(za poplatok) • 2 vonkajšie bazény  
(1 detský bazén) s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • fitnes • tenis 
• volejbal • stolný tenis • minigolf • 
počas dňa a večer bohatý animačný 
program • folklórne večery

UBYTOVANIE
klimatizácia (jún - september) • 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
trezor •  telefón • chladnička • Wi-Fi • 
balkón alebo terasa 

TYPY IzIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad do krajiny) • Izba 

s výhľadom na more (dve lôžka, 
možnosť 1 prístelky, výhľad na more) 
• Rodinná izba (manželská posteľ, 
možnosť 2 prísteliek možno oddelená 
posuvnými dverami, výhľad do 
záhrady)

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky (07:00 – 09:45 h)  
a večere (18:30 – 21:30 h) formou 
bufetových stolov.

PRE DETI
Detský bazén • ihrisko • stolička  
v reštaurácii

PLÁŽ
piesočnato - kamienková pláž • priamo 
pred hotelom • ležadlá, slnečníky 
a plážové uteráky (zdarma) • vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

KRESTEN PAlACE    

TripAdvisor
806 hodnotiacich3,5

GRéCKO  |  RODOS – KALITHEA, RODOS
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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
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • rádio • minibar (za poplatok) 
• SAT TV • Wi-Fi (za poplatok) • 
balkón alebo terasa 

TYPY IzIEB
Štandardná izba (s možnosťou 
prístelky) • Izba s výhľadom na more

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 %

798 eur

CENA od

na osobu

mEDITERRANEAN HOTEl    

TripAdvisor
1 197 hodnotiacich 4,0

šTANDARDNÁ IzBARODINNÁ IzBA
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648 eur

CENA od

na osobu

192

TripAdvisor
344 hodnotiacich4,0

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
222 izieb • hlavná budova a priľahlé 
bungalovy • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi (za poplatok) • 2 bary, hlavný 
bar a bar na pláži • reštaurácia • 
minimarket • bazén pre dospelých • 
detský bazén • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • mini klub • detské 
ihrisko • stolný tenis • tenis • volejbal 
• basketbal • windsurfing • animačný 
program 

UBYTOVANIE
klimatizácia od 01/06 - 30/09 • 
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • 
trezor (za poplatok) • mini bar (za 
poplatok) • SAT TV • balkón alebo 
terasa

TYPY IzIEB
Štandardná izba (dvojlôžkové izby 
2 + 1 s možnosťou prístelky formou 
rozkladacej pohovky, s výhľadom na 
more alebo do záhrady • Bungalov pre 
max. 3 osoby

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov, možnosť 
doplatku za plnú penziu

PRE DETI
Bazén, miniklub

PLÁŽ
priamo na štrkovo – piesočnatej 
pláži • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • plážové uteráky (za 
depozit) • vo vybraných termínoch 
(jún a júl) kurzy windsurfingu so 
slovenským inštruktorom

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU     
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV 91 %

BlUE HORIZON    

IALYSSOS – RODOS  |  GRéCKO
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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
405 izieb • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi (za poplatok) • bary • 
reštaurácia • reštaurácia à la carte 
• mini market • vonkajšie bazény • 
detské bazény • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • mini golf • aerobic 
• fitnes • stolný tenis • tenis • volejbal 
• masáže a sauna (za poplatok) • 
amfiteáter • v blízkosti hotela zástavka 
autobusu, cca 700 m • 1 x za týždeň 
grécky večer • 2 x za týždeň živá 
hudba • večerné animácie

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • trezor • minibar (za poplatok) 
• SAT TV • balkón

UBYTOVANIE
Štandardná izba (s možnosťou 
prístelky)

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) • windsurfing  
a vodné športy (za poplatok) •  
vo vybraných termínoch (jún a júl) 
kurzy windsurfingu so slovenským 
inštruktorom 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI      
MIESTO POBYTU     
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV 92 %

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)

748 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
912 hodnotiacich 3,5

SUNSHINE RHODES    

šTANDARDNÁ IzBAšTANDARDNÁ IzBA
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POLOHA
novootvorený hotelový komplex od augusta 2018 • situovaný 
v malom letovisku Kiotari • 20 min do mestečka Lindos • privátny 
transfer z letiska trvá cca 60 min • 55 km od hlavného mesta 
Rodos

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
248 izieb • 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 • fitnes 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, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na 
more) • Premier room (26 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
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, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more, priamy 
vstup do bazéna) • Junior suite (34 m2, s možnosťou jednej 
prístelky, výhľad na more) • junior suite swim up (34 m2,  
s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more) a iné typy suít

STRAVOVANIE
ultra 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 95 %

uLTRA 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)

1 488 eur

CENA od

na osobu

uLTRA ALL INCLuSIVE

hotel

moderný dizajn hotel

Exkluzívna oáza pre 
dospelých vo veku 

nad 16 rokov 

À la carte reštaurácie 
v cene

Privátny transfer

TripAdvisor
91 hodnotiacich 4,5

DELUxE BUNGALOw SwIM UP
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698 eur

CENA od

na osobu

195

uLTRA ALL INCLuSIVE

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 -10:30h. ),  neskoré raňajky (10:30-11:00) obedy (12:30 -14:30h)  
a večere (19:00 - 21:30 h. formou bohatých bufetových stolov v hlavnej reštaurácii Filoxenia alebo v jednej z à la carte reštaurácií 
• snaky 11:30-17:30 h • grécke špeciality pri bazéne Ouzeri (12:30 – 16:30 h.) • vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje, koktejly 
(10.00 – 01.30 h) • káva, čaj, zmrzlina a občerstvenie (10.00 – 01.30 h) • bezlepková , bezlaktózna diéta možná 

POLOHA
Luxusný novo otvorený hotelový rezort sa nachádza 19 km od 
mestečka Lindos s jeho akropolou • najbližšie nákupné možnosti 
cca 1 km od dedinky (Gennadi) • 63 km od hlavného mesta Rodos 
• vzdialenosť od letiska cca. 90 min.

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
300 izieb • hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala  
s 24 hodinovou recepciou • Filoxenia (hlavná reštaurácia) •  
Edesma (grécka, morské špeciality) • Steak House (grill) • Ten2One  
(à la carte) • Ouzeri taverna (grécka) • Agati (plážová) • Level 
2 (raňajková à la carte) • Ble ( pri bazéne) • 3 bary • 3 vonkajšie 
bazény so sladkou vodou • slnečníky, ležadlá zdarma • plážové 
uteráky (vratná kaucia) • detský bazén • Spa centrum: sauna, 
bazén, vírivka • za poplatok: masáže a rôzne skrášľovacie procedúry

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa s oddeleným WC • 
sušič vlasov •  LCD smart TV •  Wi-Fi (zdarma) •   trezor (zdarma) 
• rádio • chladnička • servis na prípravu čaju a kávy

TYPY IzIEB
Double Room (30 m2, pre 2 osoby, balkón alebo terasa, výhľad 
do záhrady, izby s bazénom za príplatok)  • Double room with 

sea view and private pool (30 m2, pre 2 osoby, terasa, výhľad na 
more, súkromný bazén) • Junior suites (42 m2, s možnosťou až  
2 prísteliek, open plan, balkón alebo terasa, výhľad do záhrady, na 
more za príplatok) • Junior Suites  with garden view and private 
pool (40 m2, s možnosťou jednej prístelky, open plan, terasa, 
výhľad do záhrady, súkromný bazén) a iné typy suít

STRAVOVANIE
raňajky, za doplatok polpenzia alebo ultra all inclusive 

PRE DETI
detský bazén • detský klub • detské ihrisko • detská postieľka • 
animácie • opatrovanie detí (za poplatok )

PLÁŽ
500 m dlhá piesočnato kamienková pláž • slnečníky, ležadlá a 
plážové uteráky zdarma • plážový bar •  vodné športy za poplatok  

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GENNADI GRAND RESORT     

GENNADI – RODOS  |  GRéCKO

TripAdvisor
109 hodnotiacich4,5

hotel

Novootvorený 
luxusný Eco friendly 

rezort

Priamo na pláži

Priestranné suity 
s vlastným bazénom

Privátny transfer

Kulinársky zážitok

možnosť výmeny 
večerí za obedy

jUNIOR SUITA
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798 eur

CENA od

na osobu

196

All inclusive služby 
počas pobytu pri mori

Symi
Rodos

Rodos

Lindos

Údolie
Motýľov

8 deň
Raňajky, doobeda odubytovanie a podľa letových 
časov odlet do Bratislavy/Košíc. 

Vedeli ste, že 
Symi je jeden z najmalebnejších gréckych 
ostrovčekov ležiaci 30 kilometrov od brehu ostrova 
Rhodos a len 3 km od pobrežia Turecka. Hlavnými 
turistickými lákadlami ostrova sú nádherné pláže  
v romantických zátokách a jeden z najmalebnejších 
prístavov Grécka a zároveň aj hlavné mesto ostrova. 
Ostrov, pôvodne známy ako rodisko Troch Grácií, 
dnešné meno je odvodené od nymfy Syme, ktorá bola 
Poseidonovou manželkou, je len riedko porastený. 
Veľkú časť ostrova tvoria holé skaly, ktoré nedokážu 
zadržať aj tak slabé zrážky a pitná voda musí byť 
nákladne dovážaná v cisternových lodiach. Pobrežie 
je veľmi členité s dĺžkou 11,5 km, vnútrozemie je 
hornaté a najvyššia hora ostrova meria až 617 m.  
Takmer všetkých 2 500 miestnych obyvateľov žije 
v rovnomennom hlavnom meste Symi, ktoré je 
rozdelené do charakteristických oblastí - Yialos, 
hlavný prístav (Dolné mesto) a Chorio, „dedina“, je 
Horné mesto. Pod Chorio, južne od Yialos, je údolie 
Pedi Bay a na sever Yialos, zátoka Nimborios. Okolo 
hlavného mesta sa nachádza ešte niekoľko ďalších 
malých dedín, zvyšok ostrova je takmer neobývaný. 
V minulosti sa tu darilo námornému obchodu, 
stavbe lodí a lovu morských húb. Pokles stavby 
parníkov ako aj pokles záujmu o morské huby viedol 
k hospodárskemu úpadku ostrova. Teraz je ostrov 
opäť na vzostupe a to vďaka turistickému ruchu. Symi 
bol osídlený už v predhistorickej dobe a v priebehu 
storočí sa tu vystriedali mnohé národy ako napr. 
Rimania, Byzantínci, Johaniti, Turci, Taliani, Briti a až 
po roku 1948 sa stal súčasťou Grécka. Na ostrove 
funguje autobusová doprava len medzi prístavom 
Yialos do dediny Choria a údolia Pedi Bay.

1 deň
Odlet z Bratislavy/Košíc na Rodos, transfer na hotel, 
večera a ubytovanie. 

2 deň
Kalimera Rodos! Raňajky, dnes nás čaká 
nezabudnuteľný deň v Lindose, ktorý 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. Na západnom 
pobreží vás očarí stredoveký hrad Monolithos, ktorý 
stojí medzi borovicami na veľkej vysunutej izolovanej 
skale. Z nej je aj odvodený názov Monolithos 
(Osamelá skala). Tu nás čaká  ešte desať min chôdze, 
kým prídeme až na vrchol, kde budú našimi jedinými 
spoločníkmi more a vôňa divokých bylín. Vo vnútri 
hradieb stojí kostol Agios Panteleimon. Neobídeme 
ani známu vinársku oblasť Embona s vinárňou, 
kde môžeme ochutnať a zakúpiť si vína a destiláty 
miestnej výroby. Na záver dňa navštívime Údolie 
motýľov - prírodnú rezerváciu, kde môžete v letných 
mesiacoch obdivovať tisíce motýľov.

3 deň
Raňajky, doobeda all inclusive v hoteli a voľný 
program na pláži a poobedie strávime v hlavnom 
meste Rodos. Dozvieme sa viac o akropole 
s Apolónovým chrámom, divadlom a štadiónom 
a množstve iných pamiatok stredovekého mesta. 
Pozrieme si miesto, kde pôvodne stál Ródsky Kolos. 
Zastavíme sa na hore Monte Smith s akropolou mesta 
Rodos, kde sa nachádzajú vykopávky z dôb antického 

Grécka: Apollónov chrám, štadión a divadlo. Celé 
to ukončíme prechádzkou historickým centrom 
mesta cez známu uličku Rytierov. Do varu nákupov 
vás stiahnu miestne obchodíky a už si necháme 
individuálne voľno na príjemné túlanie sa po meste 
počas rozchodu na Hipokratovom námestí. Večer 
návrat do hotela. 

4 deň
Raňajky, dnes nás čaká ďalší klenot Stredomoria, 
celodenný výlet loďou na rozprávkový ostrov 
Symi. Je to jeden z najmalebnejších ostrovov 
v Egejskom mori. Hlavné mestečko Symi ponúka 
rozprávkovú architektúru, pravé morské špongie, 
koreniny a veľa dobrých reštaurácií s rybími a inými 
špecialitami gréckej kuchyne. V zátoke na juhu 
ostrova navštívime miesto Panormitis - putovné 
miesto Grékov, kde sa nachádza kláštor a kostol so 
vzácnou ikonou archanjela Michaela. Hneď vedľa sa 
nachádza pekáreň, ktorá piekla ešte pre turecký dvor 
a samotného sultána. Počas individuálneho voľna 
budeme mať možnosť sa okúpať na niektorej z pláží.

75 deň–
Raňajky, individuálne voľno a oddych pri mori, služby 
all inclusive v hoteli. Kto bude mať chuť može si 
zakúpiť ďalšie fakultatívne výlety. 

8-dňový letecký zájazd

Slnečný RODOS  & rozprávkový  
ostrov sYMI 

NOVINKA
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XXX All INclusIVeNOVINKA

898 eur

CENA od

na osobu

Heraklion

Spinalonga

Santorini

Agios Nikolaos

Irapetra
Myrtos

Matala
Preveli monastery

Kissamos

Chania

Moni
Ioannou
Ermitou

Rethymno
GortynaKréta

6 deň
Ráno vyrážame smerom na juh ostrova a čaká nás 
skutočne panoramatická jazda s množstvom krásnych 
výhľadov. Našou prvou zastávkou bude minojský 
palác Phaestos. Pokračovať budeme do historického 
mesta Gortys, odkiaľ pochádza prvý grécky zákon  
z 5. st. p.n.l. a obed si vychutnáme v tradičnej dedinke 
sivas. Dnešný deň zakončíme v letovisku Matala, 
ktoré ponúka nádhernú pláž, ale aj známe jaskyne 
vytesané do skaly na severnej strane zátoky.

7 deň
V tento deň sa scénickou cestou po južnom  
pobreží presunieme do rybárskej dediny Myrtos  
a následne pokračujeme až do najjužnejšieho mesta 
Európy, ierapetri. Tu si doprajeme vynikajúci obed, 
navštívime archeologické múzeum a Benátsku 
pevnosť. Dnešným cieľom bude mesto Agios 
Nikolaos. Priamo v historickej časti sa nachádza 
jazero Voulismeni, v ktorom sa podľa legendy zvykli 
kúpať bohyne Aténa a Artemis.

8 deň
Posledný deň nášho krétskeho dobrodružstva sa 
presunieme naspäť do hlavného mesta, odkiaľ nás 
bude čakať spiatočný let do Bratislavy / Košíc.

1 deň
Odlet z Bratislavy / Košíc a prílet do hlavného mesta 
ostrova, Heraklion. Po prílete nás bude čakať transfer  
a ubytovanie v hoteli. Vychutnáme si prechádzku 
týmto čarovným mestom, ktoré miloval aj známy 
básnik a nositeľ Nobelovej ceny, Odysseas elytis.

2 deň
Dnes nás čaká prehliadka jedinečného minojského 
paláca Knossos, kde podľa legendy sídlil Kráľ Minos. 
Zastavíme sa tiež vo významnej dedinke Archanes,  
v ktorej sa vyrábalo víno už pred štyritisíc rokmi a nás 
tu čaká vynikajúca degustácia. Po prípadnom obede 
preskúmame významné archeologické múzeum 
v Heraklione a neskôr navštívime krásne mesto 
Rethymno, v ktorom sa kombinujú orientálne črty  
z tureckého obdobia s renesančným štýlom benátskej 
architektúry.

3 deň
Začneme prehliadkou historicky najvýznamnejšieho 
kláštora na ostrove. Kláštor Arkadi predstavuje pre 
Krétu symbol slobody. Pokračovať budeme ďalej až 
do izolovaného kláštora Praveli. Po jeho prehliadke 
nás čaká krátky oddych na nádhernej rovnomennej 
pláži Praveli, ktorá je prezývaná aj „Palm Beach“. 
Na obed sa zastavíme v dedinke spili, kde nás bude 
čakať 25 jedinečných fontán v tvare levích hláv. 
Podvečerný príchod do prístavného mesta Chania.

4 deň
Našou prvou dnešnou zastávkou bude významný 
kláštor Gouvermento, postavený počas benátskej 
nadvlády v roku 1548. Neďaleko Koumares navštívime 
grécky ortodoxný kláštor Agia triada a pokračovať 

budeme až k nádhernému sladkovodnému jazeru 
Kournas. Krátku prechádzku a čerstvú pomarančovú 
šťavu si vychutnáme v dedinke Fodele, ktorá je 
rodiskom známeho El Greca. Podvečerný príchod do 
Heraklionu.

5 deň
Raňajky, individuálne voľno pri mori alebo 
fakultatívny výlet na ostrov santorini, ktorý určite 
patrí medzi najväčšie klenoty v Stredomorí.  
Aj on v sebe ukrýva poklady starého minojského 
národa. Je to presne ten grécky ostrov, kde  
uvidíte biele domčeky a modré kupoly, nádherné  
a neopakovateľné výhľady na tmavé sopečné útesy  
a nekonečné modré more všade navôkol! Po príchode 
na Santorini prehliadka mestečka Oia a Fira, kde sa 
prejdeme malebným úzkymi uličkami. Večerná plavba 
späť na Krétu. 

8-dňový letecký zájazd

GRanD tOuR KRétOu
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
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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 cca 2 hodiny 20 min.

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 min.

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 cca 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       198

POLOHA
priamo na pláži • v pokojnom prostredí letoviska Kato Gouves • 
20 km od hlavného mesta Heraklion • 15 km od letiska 
 
VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
306 izieb a 90 bungalovov • 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 • fitnes • aerobic • plážový volejbal, tenis, futbal • boccia 
• šípky • amfiteáter • denný animačný program 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT TV • 
telefón • chladnička • trezor • kávový a čajový set • balkón/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 so šmýkačkami 
pre deti • detský bufet a stolička • detská postieľka • ihrisko • 
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 93 %

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

848 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVE

TripAdvisor
212 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

EXKLuZÍVnE LEn S CK SATuR
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TripAdvisor
956 hodnotiacich 4,5

199

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 - 18:00 h) • káva • čaj • koláče • 
zmrzlina • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00 - 24:00 h) 
• vybrané importované alkoholické nápoje

POLOHA
v udržiavanej záhrade plnej zelene • neďaleko živého letoviska 
Hersonissos • 20 km od hlavného mesta Heraklion • 5 km od  
18 - jamkového golfového ihriska

DĹŽKA TRAnSFERu
40 min

VYBAVEnIE/ĎALŠIE SLuŽBY
427 izieb • hlavná budova a viacero poschodových budov • 
vstupná hala s recepciou • mini market • Wi-Fi (zdarma) • 
internetový kútik • fitnes amfiteáter • detské ihrisko •  
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
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad do záhrady) 
• Izba s výhľadom na more (23 m2, dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad 
na more) • Rodinná izba (29 m2, manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek, 
oddelené posuvnými dverami, výhľad do záhrady) • možnosť ubytovania  
v rodinnej izbe 2 + 3

STRAVOVAnIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži ocenenej Modrou vlajkou • pozvoľný vstup  
do mora • ležadlá, slnečníky, plážové uteráky (zdarma) • vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

OFICIÁLnE HODnOTEnIE ****

LYttoS BeaCh     

EXKLuZÍVnE LEn S CK SATuR ALL InCLuSIVE

948 eur

CENA od

na osobu
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* viď piktogram na str. 3

roDinnÝ KLuB 
S DvoMi SLovenSKÝMi aniMátorMi

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre dospelých • kútik  
s bezlepkovou stravou • možnosť vegetariánskej stravy • detský 
bufet a detská stolička (v reštaurácii) • tematická taverna Kalypso 
(grécky, krétsky, mexický, ázijský, taliansky večer) • ázijská 
reštaurácia • bary • rýchle občerstvenie

BAZÉnY
3 vonkajšie bazény • bazén s toboganmi a vodnými atrakciami • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • minifutbal • šípky • lukostreľba • boccia • basketbal • stolný 
tenis • volejbal • aerobik • zumba • joga • biliard (za poplatok) • 
fitnes • požičovňa bicyklov 

WELLnESS A SPA
sauna • masáže a procedúry SPA a kozmetické centrum (za poplatok)

TIPY nA VÝLETY
výlet pre deti Aqua plus – kúpanie v aquaparku • prehliadka 
ostrova Spinalonga • Knossos

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 - zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa 
Nemo a kopec ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek 
a kamienkov, planet fun market, facepainting, modelovanie 
zvieratiek z balónov • (pod)vodné šibalstvá • hádzanie kamienkov 
prianí do mora a púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • 
púšťanie šarkanov • plážový tenis • rôzne turnaje a hry • pohybový 
workshop • spoločenské hry • obedy a večere s animátormi  
• pre dospelých • rodinné Saturoviny • slovenský kvíz

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
tenis • futbal • minifutbal • stolný tenis • volejbal • basketbal • 
šípky • streľba z luku • vodné pólo • joga • aerobik • pilates • 
zumba • aquagym • biliard (za poplatok) • požičovňa bicyklov

vonkajšie bazény • detský bazén s toboganmi a vodnými 
atrakciami • detský bufet a detská stolička (v reštaurácií) • 
detská postieľka • detské ihrisko

VÝHODY PRE RODInY
2 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách 2+2, 2+3, 4+2, krátky transfer • pozvoľný vstup do mora

RODINNÁ IZBA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLIEnTOV 98 %

novinKa
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uLTRA 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) • bohatý  
výber vybraných importovaných nápojov • studené a teplé snacky • polnočný snack • zmrzlina • káva • čaj

1 098 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
680 izieb • 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 bazénov • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • tenis • minigolf • stolný tenis • minifutbal 
• plážový volejbal • biliard (za poplatok) • wellness centrum (za 
poplatok) • fitnes • 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
Štandardná izba deluxe (27 m2, 2 lôžka, možnosť 1 prístelky, 
výhľad do záhrady alebo do okolia) • k dispozícii izby s výhľadom 
na more • Bungalov • Rodinná izba (33m2, manželská posteľ  
a 2 prístelky) • Suita s dvomi prístelkami

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
6 detských bazénov (bazén so šmýkačkami) • novopostavený 
aquapark so šmýkačkami a toboganmi • 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
3 905 hodnotiacich 4,5

200

EXKLuZÍVnE LEn S CK SATuR

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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ŠTANDARDNÁ IZBA

GRÉCKO  |  KRÉTA – HERSONISSOS

inFinitY BLue    201

POLOHA
neďaleko centra rušného strediska Hersonissos • v blízkosti hotela 
mnoho obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov • od letiska  
v Heraklione vzdialený 22 km, cca 40 min • autobusová zastávka 
pri hoteli

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
72 zieb • butikový hotel • poschodová budova • vstupná hala  
s recepciou • Wi-Fi • reštaurácia a bar na poschodí s výhľadom 
na more • á la carte reštaurácia • hlavný bar • bar pri bazéne • 
vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • herňa  
(za poplatok) • wellness za poplatok – masáže, vírivka, sauna, 
rôzne procedúry

UBYTOVANIE 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • telefón • trezor • 
čajový a kávový set • Wi-Fi • chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná izba (2 lôžka, s možnosťou prístelky) • Izba s bočným 
výhľadom na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • počas 
raňajok – káva, čaj, mlieko, džús • skoré raňajky

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž 30 m od hotela • ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu • v blízkosti nuda pláž • ležadlá a slnečníky  
na pláži za poplatok • plážové uteráky za depozit • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

598 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
370 hodnotiacich 4,5

Hotel pre dospelých 
16+

Wellness

Wi-Fi zdarma

Blízka dostupnosť 
centra

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

hotel
PRE DOSPELÝCH
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ŠTANDARDNÁ IZBA

202

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
320 izieb • 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) • amfiteáter • TV miestnosť • minifutbal • 
tenis • stolný tenis • minigolf • aerobik • gymnastika • vodné pólo 
• fitnes • 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
Štandardná izba (možnosť 2 prísteliek) • Izba s bočným 
výhľadom na more (možnosť 1 prístelky) • Rodinná izba (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 91 %

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)

898 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVE

TripAdvisor
602 hodnotiacich4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Priamo na krásnej 
dlhej piesočnatej 

pláži

Príjemný areál 
v rozľahlej záhrade

Výborná dostupnosť 
strediska Malia
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RODINNÁ IZBARODINNÁ IZBA

GRÉCKO  |  KRÉTA - GEORGIOUPOLIS

eDen viLLaGe KournaS    203

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
134 izieb • 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) • amfiteáter • 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
Štandardná izba (možnosť 2 prísteliek) • Izba s výhľadom na 
more (možnosť 1 prístelky) • Rodinná izba (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 93 %

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
769 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný  
najmä pre rodiny 

Priamo na dlhej pláži

Pozvoľný vstup  
do mora

Bohatý animačný 
program a športové 

aktivity

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

EXKLuZÍVnE LEn S CK SATuR
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APARTMÁN

AGHIA MARINA – KRÉTA  |  GRÉCKO

aPartMánY anna 2    + 204

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
10 apartmánov • 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
Apartmán pre 2 - 5 osôb (2 priestranné 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

DO 18 R.
ZDARMA

EXKLuZÍVnE LEn S CK SATuR

hotel
Šarm

Vhodné pre všetky 
vekové kategórie 

Výborná poloha

Pri krásnej pláži

Pobyt pre 3 deti 
zdarma
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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) • hlavný 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      205

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
131 izieb • 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, windsurfing • 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)

TYPY IZIEB
Junior suita island view (35-40 m2 s možnosťou jednej prístelky, 
výhľad na hory) • Junior suita sea view (35 – 40 m2 s možnosťou 
jednej prístelky, výhľad na more) • Junior Suita Water Front  
(38 m2 s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more) • a ďalšie 
typy suít a bungalovov

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 90 %

798 eur

CENA od

na osobu

ALL InCLuSIVE

TripAdvisor
1069 hodnotiacich 4,0

hotel

Izby v druhej rade 
majú plážovú kabanu 

zdarma

Priamo pri malom 
piesočnatom zálive 

Michelinská  
reštaurácia 

Privátny transfer

Hostia milujú 
atmosféru gréckej 

dedinky

SUPERIOR BUNGALOw
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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     206

POLOHA
cca 8,5 km od centra Rethymna • priamo na pláži • privátny 
transfer cca 60 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
333 izieb a bungalovov • vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • 
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) • fitnes 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

TYPY IZIEB
Double room (27 m2, s možnosťou jednej prístelky, 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, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more) • 
Prestige Bungalow Sea View (35 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
výhľad na more, na prízemí) • Swim up Bungalow Sharing Pool 
(35 m2, s možnosťou jednej prístelky, terasa na slnenie so vstupom 
do bazéna, výhľad na more) • Family Room (37 m2, s možnosťou 
až 2 prísteliek, výhľad na hory alebo okolie) a iné typy suít

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 95 %

898 eur

CENA od

na osobu

uLTRA ALL InCLuSIVE

hotel

Ideálne pre rodiny  
s deťmi 

Luxusný hotelový 
komplex s moderným 
dizajnom a vynikajúci 

výber jedál

Gurmánske zážitky

Deti milujú hotelovú 
zmrzlináreň

Privátny transfer

TripAdvisor
1170 hodnotiacich4,5

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

the charming way to fly

Premium 
Economy Class

NOVINKA
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GEORGOPOLIS – KRÉTA  |  GRÉCKO

aneMoS LuxurY GranD reSort     207

POLOHA  
V severozápadnej časti ostrova Kréta v stredisku Georgopolis  
• cca 20 km od Rethymna • cca 36 km od mestečka Chania •  
105 km od letiska v Heraklione • privátny transfer cca 90 min.

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
270 izieb • hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná hala 
s  recepciou • Wi-Fi (zdarma) • 6 reštaurácií: MELTEMI (hlavná 
bufetová), OSTRIA (à la carte, talianska), LEVANTES (à la carte, 
grécka), BRASSERIE (mediteránska), SIROCCO (à la carte morské 
plody), KAZE (à la carte, ázijská) • 4 bary ( Aeolus – lobby bar, 
Zephyrus – pool bar, SIROCCO – beach bar, NOTOS - koktajl 
bar • 2 vonkajšie bazény • jeden vnútorný vyhrievaný bazén 
• detský bazén so šmýkačkami • slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazéne aj na pláži zdarma • tenisový kurt • fitnes • stolný 
tenis • Spa centrum AURA: zdarma: sauna, vírivka, za poplatok: 
hammam, rôzne masáže, manikúra, pedikúra, kaderníctvo a rôzne 
skrášľovacie procedúry ) • požičovňa áut • požičovňa bicyklov  
(za poplatok) • biliard (za poplatok) • vodné športy za poplatok 

uBYTOVAnIE 
balkón alebo terasa • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou • Wi-Fi (zdarma) • sušič vlasov • župan 
a papuče • LCD TV • minibar (za poplatok) • trezor • servis na 
prípravu čaju a kávy.

TYPY IZIEB 
Deluxe Room (30 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na 
hory, bazén a more za príplatok) • Deluxe room Sharing Pool 

(30 m2, s možnosťou jednej prístelky, priamy vstup do bazéna) • 
Deluxe Suita (60 m2, s možnosťou až dvoch prísteliek, výhľadom 
do záhrady, výhľad na more a suita s vlastným bazénom za 
príplatok) • Deluxe Family Room (65 m2, 2 oddelené spálne, 
výhľad do záhrady, výhľad na more a izby s privátnym bazénom 
za príplatok) • Deluxe Maisonette Sea View (65 m2, mezonet, 
spálňa s 2 lôžkami a 2 lôžka na poschodí, výhľad na more). 

STRAVOVAnIE
polpenzia • raňajky (07:30 – 10:30 h.) a večere (18:30 – 21:30) 
formou bohatých bufetových stolov • za doplatok plná penzia  
s 1 nápojom (nealko alebo voda)

PRE DETI
detský bazén so šmykľavkami (sladká voda) • detské ihrisko  
s mini vodným svetom • mini klub • opatrovanie detí (za poplatok) 
• animačné programy • mini club (4-13 r.) • detské animácie

PLÁŽ
Cca 150m od pláže s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom 
do mora (cez podchod pod komunikáciou ) • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 % 988 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
678 hodnotiacich4,5

hotel

Hostia milujú výber 
z jedál v à la carte 

reštauráciách

Luxusná dovolenka 
pre celú rodinu

neďaleko letoviska 
s obchodmi  

a reštauráciami

Privátny transfer

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

the charming way to fly

Premium 
Economy Class

NOVINKA

1210-009221_OS_SK_PremiumEconomy_MyGemütlichkeit_210x280mm_Slowakisch.indd   1 27.07.18   09:20
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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 fotografií, 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 amfiteátra. 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 figuríny 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 cca 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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14-dňový lodno-pobytový zájazd 208

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

209

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
45 izieb • 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 • 
fitnes 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 (za 
poplatok) • 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 98 %

TripAdvisor
433 hodnotiacich 4,5

gréCKo  |  KYKLAdsKé osTrovY - sAnTorInI
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ŠTAndArdnÁ IzBA

190



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

568 eur

CENA od

na osobu

211210

TripAdvisor
133 hodnotiacich 4,0

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
11 štúdií alebo apartmánov • 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 studio pre 2 osoby 
v kykladskom štýle Executive a grand 
apartman (s možnosťou až 2 prísteliek 
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 84 %

TripAdvisor
200 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
38 izieb • 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 room: 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

sUPerIor IzBA sTUdIo
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568 eur

CENA od

na osobu
718 eur

CENA od

na osobu

213212

TripAdvisor
110 hodnotiacich4,5 TripAdvisor

246 hodnotiacich 4,5

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
10 izieb • 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 (s možnosťou 
jednej prístelky, 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 97 %

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
16 izieb • 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, s možnosťou 
jednej prístelky, s výhľadom na more 
za doplatok) • Apartmán suite ( 34 m2, 
s možnosťou až 2 prísteliek, s bočným 
výhľadom na more za doplatok) • 
VIP apartman 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 95 %

gréCKo  |  KYKLAdsKé osTrovY – sAnTorInI

sTUdIo ŠTAndArdnÁ IzBA
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558 eur

CENA od

na osobu

215214

TripAdvisor
319 hodnotiacich 4,5TripAdvisor

54 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 • fitnes 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 Dvojlôžková 
izba s možnosťou jednej prístelky • 
k dispozícii aj priestrannejšia Suita

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 94 %

sAnTorInI – KYKLAdsKé osTrovY  |  gréCKo

cliFF side sUites    

PoLohA
butikový hotel, ktorý prešiel v rokoch 
2013-14 kompletnou rekonštrukciou 
• nachádza sa 2 min chôdze od 
vulkanickej pláže • 750 m od centra 
nákupných možností, kaviarní 
a reštaurácií • medzinárodné letisko  
je vzdialené cca 15 min

vYBAvenIe/ĎALŠIe sLUžBY
14 izieb • 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,  
s možnosťou jednej prístelky, výhľad 
do záhrady) • Superior double room 
(28 m2, s možnosťou jednej prístelky, 
vírivka s výhľadom do záhrady) • Suite 
(40 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, 
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 83 %

atlas boUtiqUe Hotel   

ŠTAndArdnÁ IzBA ŠTAndArdnÁ IzBA
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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 cca 45 min a do strediska Bafra cca 90 min.

Ayia Napa – Najobľúbenejšie turistické stredisko vzdialené cca 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 
delfinárium a vodný park, ktoré sú lákadlami najmä pre rodiny s deťmi.

Protaras –Moderné letovisko, leží cca 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 – surfingu, 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 cca 3 hodiny a 40 min. Transfer do strediska Bafra trvá  
cca 60 min.

Famagusta – Letovisko Famagusta sa nachádza na juhovýchodnom 
pobreží ostrova Cyprus, cca 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 filmových 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 Paffo, 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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998 eur

CENA od

na osobu

Cyprus Protaras 

Larnaca Agia Napa

DeryneiaAvgoruPolis

Coral Bay

Paphos Amathus
Kolossi

Nikózia

Limasol

Kykkos

5 deň
Raňajky, cesta horským masívom Trodos 
s panoramatickými scenériami a malebnými 
dedinkami, s výhľadom na najvyššiu horu Cypru, 
Olymp. Príchod k najväčšiemu cyperskému 
kláštoru Kykkos, obklopeného stredomorskými 
vysokohorskými lesmi. S prehliadkou kláštora 
je spojená i návšteva hrobky prvého prezidenta 
Cyperskej republiky a arcibiskupa Makaria III.  
Prejazd tradičnou dedinkou Kakopetria 
a pokračovanie do hlavného mesta Nikózie. 
Ubytovanie, večera.

6 deň
Po raňajkách prehliadka historického centra mesta 
Nikózia – Benátske opevnenie, brána Famagusta, 
katedrála St. Johns, archeologické múzeum, voľno 
na Laiki Geitonia a ulici Ledra, pokračovanie pešo 
do Tureckej časti mesta. Prehliadka výstavnej 
korunovačnej katedrály Agia Sofia, následne 
návšteva Veľkého hostinca (The Great Inn – 
karavansaray) zo 16. storočia, ktorý bol neskôr 
využívaný Britmi ako väznica. Odchod na ubytovanie, 
večera.

7 deň
Raňajky. Voľno na kúpanie a oddych. Večera.

8 deň
Raňajky, transfer na letisko, odlet na Slovensko.

1 deň
Odlet na Cyprus, po prílete transfer do hotela. 
Ubytovanie, podľa časových možností individuálne 
voľno, večera.

2 deň
Po raňajkách odchod na celodenný výlet na 
juhovýchod ostrova po pobrežnej ceste. Prvou 
zastávkou bude letovisko Agia Napa s idylickým 
prístavom plným farebných rybárskych plavidiel 
a malebným starobylým centrom, ktorému dominuje 
kláštor s rovnomerným názvom slúžiaci ako 
pútnické miesto. Pobrežie Agia Napa je preslávené 
rozsiahlymi, striebristými plážami – najznámejšia je 
Nissi, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných 
miestach v rebríčkoch mapujúcich najkrajšie pláže 
sveta. Presun do národného parku Capo Greco, 
známeho najväčšími a najzaujímavejšími skalnými 
útvarmi a jaskyňami na Cypre. Odchod do Protarasu, 
zastávka na pláži Fig Tree Bay so zlatým pieskom, 
azúrovou vodou a množstvom plážových barov, 
ktoré ponúkajú pravé cyperské frappé. Presun do 
osady Dherynia, návšteva kultúrneho centra, odkiaľ 
je možno vidieť „mesto duchov“ Famagustu. Deň 
ukončíme prehliadkou záhrad CyHerbia v Avgorou 
s bludiskom z liečivých kríkov a rastlín. Návrat do 
hotela, večera.

3 deň
Raňajky. Odchod na prehliadku Chirokitie –  
8 500 rokov starého osídlenia zapísaného na zoznam 
svetového dedičstva UNESCO. Následne presun do 
Limassolu – jedného z najstarších pobrežných miest, 
kde okrem úchvatnej prímorskej scenérie možno 
obdivovať aj viaceré historické pamiatky – stredoveký 
hrad, mešity, či byzantské kostoly. Pokračovanie 
k legendárnemu hradu Kolossi, následne návšteva 
Kourionu – Eustoliova vila s antickými kúpeľmi, 
grécko-rímskym divadlom, odkiaľ je úchvatný výhľad 
na more. Zastávka pri Afroditinej skale - miesta, 
kde sa podľa legendy z morskej peny zrodila bohyňa 

plodnosti a lásky, Afrodita. Odchod do ďalšieho 
pobrežného mesta Pafos (UNESCO). Po návšteve 
archeologického parku s preslávenými mozaikami so 
scénami z gréckej mytológie a prechádzke v prístave, 
ubytovanie v Paphose, večera.

4 deň
Po raňajkách návšteva miesta, kde bol v roku 45 svätý 
Pavol bičovaný vtedajším rímskym guvernérom, 
keď na ostrove hlásal křesťanstvo v doprovode sv. 
Barnabáša. Následne presun do archeologického 
areálu s „Kráľovskými hrobkami“ vytesanými 
z kameňa. Pokračovanie ku kláštoru Agios 
Neophytos, založeným cyperským pustovníkom 
Neophytosom v 12. storočí a rybárskej štvrte mesta 
Polis – Lakki. Zastávka pri Afroditiných kúpeľoch 
- idylickom jazierku s nádherným výhľadom na záliv. 
Presun do vinárskej oblasti paphoského regiónu, 
ochutnávka vína a pokračovanie k mysu Drepano.  
Po návšteve kostola sv. Juraja v dedine Pegeia 
uvidíme krásne prírodné scenérie polostrova 
Akamas. Cez pobrežnú oblasť Coral Bay obkolesenú 
banánovými plantážami a vinohradmi, návrat na 
hotel v Paphose, večera.

8-dňový letecký zájazd

Cyprus afroditin
ostrov
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Ostrov lásky s pobytom pri mori 
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ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

898 eur

CENA od

na osobu

LIMAK CYPRUS      +

CYPRuS - SEVER  |  bafRa

tripadvisor
267 hodnotiacich 4,5

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 • 170 m dlhé mólo

uBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • plazma TV • trezor 
(zdarma) • kanvica • kávový a čajový set • minibar: nealkoholické nápoje, 
pivo, voda (dopĺňaný raz denne zdarma) • Wi ‑Fi (zdarma) • balkón
 
TYPY IZIEB
Štandardná izba (24 - 32 m2, 1 miestnosť, dvojlôžková izba s možnosťou  
1‑2 prístelok: štandardné lôžko alebo sofa, rôzne dekoratívne prevedenie 
izieb: zlaté prevedenie alebo mediteriánsky štýl, umiestnenie izieb  
v centrálnej časti aj v krídlach hotela, max. 2 dospelé osoby a 2 deti)  
• Rodinná izba (48 m2, 2 oddelené miestnosti, zariadená v mediteriánskom 
štýle, umiestnenie izieb je v krídlach hotela, 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 min z letiska Larnaka alebo cca 70 min z letiska Ercan 
(priamy transfer)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLuŽBY
hotel má 599 izieb • recepcia • Wi ‑Fi (zdarma) • denné a večerné 
animácie • obchody • wellness centrum • amfiteáter • late check 
out miestnosti (toaletné stolíky, sušič vlasov, sprchy, odkladací 
priestor) • kasíno • prenájom áut

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: 
gözleme, pizza, hamburgery, kebab, cestoviny, ovocie, dezerty, zmrzlina 
(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

PRíklad ubYtOVania
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RODINNÝ KLUB 
SO šIeStIMI SLOveNSKÝMI ANIMátORMI

bafRa  |  SEVER - CYPRuS

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FuN so slovenskými animátormi
Obdobie: 19.06. - 11.09.  
(2 animátori: 19.06. ‑ 11.09. a 6 animátori: 23.06. ‑ 04.09.) 

Mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, mini 
a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku • kreatívny workshop 
• vodné šibalstvá • púšťanie lampiónov šťastia, šarkanov a lodičiek 
prianí • mini disco • obedy a večere s animátormi • Tínejdž klub pre 
deti od 13 – 19 rokov • geocaching • skúmanie vraku lode • chill out 
zóna • skúšky odvahy • escape game • teenage zoznamka • neón 
párty na pláži • show Milujem Slovensko • rodinné Saturoviny & 
slovenská diskotéka • ranný strečing na móle • penová párty

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy futbalu • kurzy plávania • fitnes a joga pre 16+

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • ranné 
cvičenie • joga • aquagym • fitnes • vodné športy (za poplatok) 

bazénový komplex • 3 detské bazény • aquapark so 7 tobogánmi  
• ihrisko • detský kútik v hlavnej reštaurácii • stolička • postieľka 

VýHODY PRE RODINY
3 deti do 13 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • možnosť 
ubytovania 1+1, 1+2, 2+ 2 a 2+3 • pozvoľný vstup do mora • aquapark 
priamo pri hoteli v cene • možnosť priamych letov • transfer z letiska 
priamo na hotel a späť

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie:talianska‑raz za pobyt 
zdarma, turecká, ázijská (za poplatok)• lobby bar • snack bar • 
bazénový bar • plážový bar • disco bar • cukráreň (za poplatok)  
• 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) • 2 tenisové kurty • hodiny tenisu 
a vybavenie na tenis (za poplatok) • plážový volejbal • stolný futbal 
• stolný tenis • minigolf • herňa fitnes centrum • fitness kurzy  
s trénerom

WELLNESS & SPA
sauna • turecké kúpele • parná miestnosť • 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 kryštálovým morom

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

* viď piktogram na str. 3

NOvINKA
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218

748 eur

CENA od

na osobu

KAYA ARteMIS ReSORt & CASINO     

tripadvisor
2 525 hodnotiacich 4,5

• baldachýny na pláži a na móle (za poplatok) • motorizované vodné športy  
(za poplatok) • plážový bar

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 prístelok - 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. 3 deti, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

POLOHA
na severnom pobreží Cypru v obľúbenom stredisku Bafra •  
40 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 min z letiska Ercan • cca 90 min z letiska Larnaca  
(priamy transfer)

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLuŽBY
hotel má 739 izieb • komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle 
antického paláca a krásna záhrada s vilkami • recepcia • Wi‑Fi v celom 
areáli (zdarma) • kasíno (od 25 rokov) • amfiteáter • 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)  

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 • miestne 
a vybrané importované nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v lobby 
bare (08:00 - 24:00 h), v bare na pláži (09:00 - 19:00 h) a pri bazéne (09:00 - 
24:00 h) • miešané nápoje • káva a čaj • snacky: cestoviny, šaláty, pizza, kebab 
(12:00 - 16:00 h) • zmrzlina (16:00 - 18:00 h) • zákusky (16:30-18:30 h) • nočný 
bufet (23:30 - 02:30 h)

uLTRA ALL INCLuSIVE EXKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

CYPRuS - SEVER  |  bafRa
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RODINNÝ KLUB 
SO štYRMI SLOveNSKÝMI ANIMátORMI

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre klientov 16+ • 3 à la carte 
reštaurácie za poplatok (turecká, talianska, morské plody) • lobby bar • 
bar 16+ • bar pri bazéne • plážový bar • snack bar • nočný klub • cukráreň

BAZÉNY
hlavný bazén • bazén 16+ • vnútorné bazény • aquapark • vodný park • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma)

ŠPORT & ZÁBAVA
aquapark • šípky • minifutbal • stolný tenis • aerobik • plážový volejbal  
• vodná gymnastika • basketbal • vodné pólo • plážový futbal • tenis  
• biliard • fitnes • živá hudba • diskotéka na pláži • vodné športy  
(za poplatok)

WELLNESS & SPA
SPA centrum • 2 vnútorné bazény • fitnes • sauna • turecké kúpele • 
parná miestnosť • masáže a procedúry (za poplatok)

TIPY NA VýLETY
starobylé mesto Famagusta • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej 
lodi • hlavné mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • 
polostrov Karpaz s prekrásnymi plážami a kryštálovým morom

PRE DETI
Rodinný klub PLANET FuN so slovenskými animátormi
Obdobie: 19.06. - 11.09. 
(2 animátori: 19.06. ‑ 11.09. a 4 animátori: 23.06. ‑ 04.09.) 

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAXI klub pre deti od 9 – 12 
rokov tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, mini a maxi 
olympiáda • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov, planet fun market • vodné šibalstvá • púšťanie 
lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy a večere  
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • geocaching, 
skákanie z móla • skúmanie vraku lode • chill out zóna • neón párty 
na pláži • teenage zoznamka • pool games • rodinné Saturoviny • 
show Milujem Slovensko • pool games • open air disco Temple (18+)

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania • kurzy futbalu 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • futbal • 
petang • strečing • joga • aquagym • pool games • dekobal

detské ihrisko • herňa s video hrami (za poplatok) • skákacie hrady  
• detské menu v à la carte reštaurácii • stolička a postieľka 

VýHODY PRE RODINY
3 deti do 12 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • možnosť 
ubytovania 2+ 2 a 2+3 • pozvoľný vstup do mora • aquapark priamo  
pri hoteli v cene • možnosť priamych letov • transfer z letiska priamo 
na hotel a späť (s max. 1 zastávkou)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

bafRa  |  SEVER - CYPRuS

* viď piktogram na str. 3
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ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

219

898 eur

CENA od

na osobu

NOAH´S ARK DeLUXe HOteL      +

tripadvisor
1 309 hodnotiacich 4,0

CYPRuS - SEVER  |  bafRa

uLTRA ALL INCLuSIVE EXKLuZÍVNE LEN S CK SATuRNOVINKA

POLOHA
na severnom pobreží Cypru v obľúbenom stredisku Bafra •  
40 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
90 min z letiska Larnaca a 70 min z letiska Ercan

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLuŽBY
hotel má 616 izieb • hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy 
a záhradných viliek • recepcia • Wi‑Fi (zdarma) • diskotéka • 
profesionálne javisko • open air kino • animácie • minimarket  
• kasíno (od 25 rokov)

uBYTOVANIE
kúpeľňa s WC (v hlavnej budove vaňa a sprchový kút s masážnou 
sprchou) • sušič vlasov • telefón • LCD TV • minibar ‑ nealkoholické 
nápoje a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor (zdarma) • 
Wi‑Fi (zdarma) • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Rodinná izba vo vilke (2 miestnosti prepojené dverami, v jednej je 
manželská posteľ a v druhej 2 samostatné lôžka) • Štandardná izba  
vo vilke (32 m2 izba pre 2 osoby má manželskú posteľ alebo dve lôžka, izba 
pre 3-4 osoby má manželskou posteľ 160x200cm a 1,5 lôžko 110x200 cm 
pre jednu dospelú osobu resp. 2 deti) • Štandardná izba v hlavnej budove 
(37 m2, priestranné izby pre 2 alebo 3 dospelé osoby, bočný alebo priamy 
výhľad na more)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
široká 1,3 km dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • drevené 
mólo s ležadlami • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové osušky na kartu 
(zdarma) • motorizované vodné športy na pláži pri hoteli Kaya Artemis  
(za poplatok) • plážový bar a plážová reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky (07:00-11:00 h), obedy  
(12:00-14:30 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • 
polnočný bufet (24:00-01:30 h) • teplé nápoje (káva z automatu a čaj)  
a miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v plážovom snack  
bare (11:00-16:00 h), v cukrárni (10:00-20:00 h), v bare pri bazéne a pri 
záhradných vilkách (10:00-19:00 h) a v plážovom bare (10:00-01:00 h) •  
v bare pri aquaparku (10:00-17:00 h len nealkoholické nápoje) • občerstvenie 
formou bufetu v plážovom snack bare (11:00-16:30 h) • sladké pečivo  
v plážovom bare (17:00-18:00 h)

štandaRdná izba
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bafRa  |  SEVER - CYPRuS

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia s oddelenou časťou pre dospelých • 2 à la carte 
reštaurácie (za poplatok) • reštaurácia na pláži • bary • cukráreň  
• detský bufet

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • aquapark • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch (zdarma) • plážové osušky na kartu 
(zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • basketbal • futbal • stolný tenis • fitnes (od 16 rokov)  
• biliard (za poplatok) • šípky • plážový volejbal 

WELLNESS A SPA
wellness centrum (od 12 rokov) • turecké kúpele, sauna, parná 
sauna • masáže (za poplatok)

TIPY NA VýLETY
starobylé mesto Famagusta • prístavné mesto Kyrenia s vrakom antickej 
lodi • hlavné mesto Nikózia ako jediné mesto rozdelené hranicou • 
polostrov Karpaz s prekrásnymi plážami a kryštálovým morom

PRE DETI

Animačné aktivity
2 slovenskí animátori (júl – august) • mini a MAXI klub pre deti 
4 ‑ 12 rokov • tematické dni ‑ zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku a kopec 
ďalších • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie zvieratiek z balónov • šantenie v bazéne a na 
toboganoch • púšťanie lodičiek prianí • mini disco
 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • lukostreľba • 
badminton • basketbal • šípky • spoločenské hry
 
aquapark s toboganmi a šmýkačkami • detské ihrisko • detský 
bazén • kino • detská stolička a postieľka

VýHODY PRE RODINY

pokojná rodinná dovolenka • pozvoľný vstup do mora • 2 deti 
do 12 rokov zdarma* • možnosť ubytovania 2+2 • akvapark 
priamo pri hoteli zdarma • možnosť priamych letov • transfer  
z letiska priamo na hotel a späť (s max. 1 zastávkou)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

* viď piktogram na str. 3
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NOVINKA

1 148 eur

CENA od

na osobu

220 221

POlOha
pri jednej z najkrajších pláží Grecian 
Bay • 500 m od centra Ayia Napa • 
45 min od letiska Larnaca
 
VYbaVEniE/ĎalšiE SlužbY
175 izieb • recepcia • hlavná a à la 
carte reštaurácia • bary • Wi‑Fi • 
minimarket • bazénový komplex • 
bazén len pre dospelých so swim‑up 
barom • slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazéne (zdarma) • vnútorný bazén 
• fitness • tenisový kurt • stolný tenis 
• plážový volejbal • aquaaerobic • 
sauna • parný kúpel • kaderníctvo 
• animačný program pre deti aj 
dospelých

ubYtOVaniE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV  
• individuálna klimatizácia • 
rýchlovarná kanvica • Wi‑Fi • 
minichladnička • trezor (za poplatok) 
• balkón

tYPY iziEb
Superior izba (26 m2, dvojlôžková  
izba s možnosťou dvoch prísteliek – sofa, 
max. 3 osoby alebo 2 dospelí a 2 deti) • 
výhľad na more za doplatok

StRaVOVaniE
polpenzia • all inclusive (za doplatok)

PRE dEti
miniklub (4 ‑ 10 rokov) • postieľka • 
stolička • bazén • ihrisko • detská izba 
• animácie

Pláž
dlhá pláž s jemným pieskom • priamo 
pred hotelovým komplexom • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok)

OfiCiálnE 
hOdnOtEniE: ★★★★

Pláž      
PRE dEti     
miEStO PObYtu      
SPOkOjnOSŤ kliEntOV 86 % 

ALL INCLuSIVE (za doplatok) raňajky 
(07:00 ‑ 10:00 h), obedy (13:00 ‑ 14:30 h) 
a večere (19:00 ‑ 21:30 h) formou bufetu • 
tematické večere (grécka, talianska, BBQ) • 
snacky (11:00‑12:30 a 15:00 ‑ 17:00 h) • studené 
snacky (18:00‑23:00 h) • zmrzlina (10:00‑21:30 h) 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 ‑ 24:00 h) • večera počas pobytu  
v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred)

898 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVE

MeLISSI BeACH    

ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 ‑ 10:30 h), 
 neskoré raňajky (11.00 ‑ 12:30h), obedy  
(12:30 ‑ 14:30 h) a večere (18:45 ‑ 21:00 h)  
formou bufetových stolov • tematické večere 
(cyperská, talianska, mexická, ázijská noc) • 
snacky: šaláty, sendviče, donuty, pop corn, 
jogurty, waffle, palacinky, pizza, nugetky, 
hranolky, rybie prsty, zmrzlina (15:00 ‑ 17:30 h)  
• miestne pivo, nealkoholické nápoje, káva, 
vybrané koktejly v bazénovom bare (10:00 ‑ 
18:00 h) a v Dionysos bare (17:00 ‑ 24:00 h)

POlOha
55 km od letiska Larnaka • 200 metrov 
od centra Protarasu s reštauráciami, 
barmi a obchodmi • 1km vodný park

VYbaVEniE/ĎalšiE SlužbY
150 izieb • vstupná hala s recepciou 
• Wi‑Fi pripojenie na izbách a na 
recepcii (zdarma) • internetový 
kútik (zdarma) • prenájom bicyklov 
a motoriek • zmenáreň • reštaurácia 
• bar • snackbar • 2 bazény • 1 detský 
bazén • hracia miestnosť • fitness 
• sauna (za poplatok) • masáže 
(za poplatok) • tenis • biliard (za 
poplatok) • volejbal • aerobic •  
detské ihrisko • miniklub • detský 
bufet • animácie 

uBYTOVANIE 
klimatizácia • kúpeľňa s WC a sprchou 
• sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
trezor (zdarma) • minichladnička 
(zdarma) • kuchynský kútik • kávový 
a čajový set • balkón alebo terasa

tYPY iziEb
Štúdio s výhľadom do záhrady/ 
s výhľadom na more (32 m2, dvojlôžková  
izba s možnosťou jednej prístelky – sofa, 
max. 3 osoby) • Suita s výhľadom do 
záhrady/s výhľadom na more (42 m2,  
2 miestnosti oddelené dverami, 
dvojlôžko v spálni a sofa v obývacej 
časti, max. 4 osoby)

StRaVOVaniE
all inclusive

Pláž
piesočnatá pláž priamo pred hotelom 
• pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá (v areáli zdarma, na pláži za 
poplatok) • plážové osušky (zdarma) 

OfiCiálnE hOdnOtEniE: ★★★★

Pláž      
PRE dEti      
miEStO PObYtu     
SPOkOjnOSŤ kliEntOV nOVinka

ALL INCLuSIVE

tripadvisor
287 hodnotiacich4,5

CYPRuS  |  CYPRuS juh – PROtaRaS

LOUIS ALtHeA BeACH    

tripadvisor
383 hodnotiacich 4,5

štúdiO SuPERiOR izba
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698 eur

CENA od

na osobu

222

V stredisku  
Ayia Napa 

s obchodmi, barmi 
a reštauráciami 

V blízkosti 
zábavného parku

Možnosť bezlepkovej 
stravy

Krásna piesočnatá 
pláž

Moderné izby

ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 ‑ 10:00 h), obedy (12:30 ‑ 14:30 h) a večere (18:15 ‑ 21:30 h) formou bufetových 
stolov, obedy a večere sa podávajú v hlavnej reštaurácii hotela Nelia Beach • tematické večere (BBQ, grécka, cyperská 
noc) • à la carte snacky: sendviče, hamburgery, cestoviny, šaláty, hranolky (10:30 ‑ 12:00 h a 15:00 ‑ 17:00 h) a studené 
snacky (21:00 ‑ 22:00h) • zmrzlina (počas obeda a večere a 10:30 ‑ 12:00 h a 15:00 ‑ 17:00 h) • pivo, víno, miestne vybrané 
alkoholické nápoje, vybrané kokteily, instantná káva, čaj, nealkoholické nápoje a džúsy (10:00 ‑ 23:00 h)

POlOha
neďaleko centra rušného strediska Ayia Napa • v blízkosti je 
prístav, obchody, bary, reštaurácie, múzeum, vodný park • 50 km 
od letiska Larnaka

VYbaVEniE/ĎalšiE SlužbY
78 izeb • vstupná hala s recepciou • supermarket • Wi‑Fi zdarma • 
bar • reštaurácia • bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) 
• fitnes • sauna • stolný tenis • zmenáreň • hostia tiež môžu 
využívať zariadenie sesterského hotela Nelia Beach, ktorý  
sa nachádza hneď vedľa hotela Nelia Garden

uBYTOVANIE 
klimatizácia • kúpeľňa s WC (sprcha v štandardnej izbe, sprcha aj 
vaňa v superior izbe) • sušič vlasov • LED TV • telefón • trezor  
(za poplatok) • minichladnička (za poplatok) • Wi‑Fi zdarma • 
balkón alebo terasa

tYPY iziEb
Štandardná izba (20 m2, dvojlôžková izba s možnosťou dvoch 
prísteliek – sofa alebo rozkladacie lôžko, max. 3 dospelé osoby 

alebo 2 dospelé osoby a 2 deti) • Superior izba  
(24 m2, dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek –  
sofa alebo rozkladacie lôžko, max. 4 dospelé osoby)

StRaVOVaniE
all inclusive

PRE dEti
detský bazén • detské ihrisko • detský bufet v reštaurácii 

Pláž
široká piesočnatá pláž cca 150 m od hotela • pozvoľný vstup  
do mora • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • vodné športy  
(za poplatok) 

OfiCiálnE hOdnOtEniE: ★★★

Pláž      
PRE dEti      
miEStO PObYtu      
SPOkOjnOSŤ kliEntOV nOVinka

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

NeLIA GARDeN    

NOVINKA EXKLuZÍVNE S CK SATuR

tripadvisor
104 hodnotiacich4,0

aYia naPa – CYPRuS juh  |  CYPRuS

ALL INCLuSIVE

štandaRdná izba
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NOVINKA

1 328 eur

CENA od

na osobu

223

POLOHA  
hotelový komplex s jedinečnou architektúrou na nachádza  
cca 5 km od historického prístavu mestečka Kyrenia • množstvo 
reštaurácií, obchodov, barov a kaviarní • privátny transfer  
cca 90 min z letiska Larnaka

VYbaVEniE/ĎalšiE SlužbY
261 izieb • hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná hala  
s 24 hodinovou recepciou • Wi‑Fi zdarma • Palazzo (hlavná 
bufetová reštaurácia) • za poplatok 20 EUR/os. : DEVELI (à la 
carte, turecká), MEZZO (à la carte, mediteránska), DRAGON  
(à la carte, ázijská), PALAZZO POOL RESTAURANT (à la carte) 
• 4 bary • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazéne aj na pláži zdarma • tenisový kurt • fitnes • 
stolný tenis • hotelové Casíno v štýle Las Vegas (5 000 m2) • Spa 
centrum: sauna, vírivka, vnútorný vyhrievaný bazén, za poplatok: 
hammam, rôzne masáže, manikúra, pedikúra, kaderníctvo a rôzne 
skrášľovacie procedúry) • vodné športy za poplatok 

uBYTOVANIE  
balkón alebo terasa • individuálna klimatizácia • kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou • Wi‑Fi zdarma • sušič vlasov • župan 
a papuče • LCD TV • minibar (za poplatok) • trezor • servis  
na prípravu čaju a kávy

tYPY iziEb 
Deluxe Room (30 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad na 
hory, bazén a more za príplatok) • Deluxe room Sharing Pool 
(30 m2, s možnosťou jednej prístelky, priamy vstup do bazéna) 

• Deluxe Suita (60 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, výhľad do 
záhrady, výhľad na more a suita s vlastným bazénom za príplatok) 
• Deluxe Family room (65 m2, 2 oddelené spálne, výhľad do 
záhrady, výhľad na more a izby s privátnym bazénom za príplatok) 
• Deluxe maisonette Sea View (65 m2, typ mezonet, spálňa  
s dvoma lôžkami a dve lôžka na poschodí, výhľad na more) 

STRAVOVANIE
plná penzia plus • raňajky (07:00 – 10:00 h) • obedy (12:00 –  
14:30 h) • večere (19:00 – 21:30 h) formou bohatých bufetových 
stolov vrátane alkoholických alebo nealkoholických nápojov 
k jedlu  

PRE dEti
detský bazén • detské menu • Mini klub a Junior klub • 
opatrovanie detí (za poplatok) • animačné programy 

Pláž
priamo na vlastnej piesočnatej pláži • slnečníky ležadlá a osušky 
na terasách zdarma • mólo so sedením a vstupom do mora

OfiCiálnE hOdnOtEniE: ★★★★★

Pláž       
PRE dEti       
miEStO PObYtu      
SPOkOjnOSŤ kliEntOV nOVinka 

KAYA PALAZZO ReSORt & CASINO     

PLNÁ PENZIA PLuS

CYPRuS - SEVER  |  kYREnia

tripadvisor
96 hodnotiacich 4,5

Hostia milujú výber 
z jedál v à la carte 

reštauráciách

Luxusná dovolenka 
pre celú rodinu

Neďaleko Kyrenie 
s obchodmi a 
reštauráciami

Privátny transfer

hotel

dEluxE izba S VýhĽadOm na mORE
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PROtaRaS  |  CYPRuS – juh

SUNRISe PeARL ReSORt & SPA      + 224

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
146 izieb • 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 • fitnes 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

tripadvisor
1484 hodnotiacich5,0

dEluxE izba
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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 cca 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 cca 2 hodiny a 30 min.

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 cca  
60 min.

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 cca 30 min.

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 cca 45 min.

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 cca 1 hodinu a 15 min.

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  
oplatí: odmenou je nezabudnuteľný výhľad na mesto, 

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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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 cca 2 hodiny  
a 30 min.

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 amfiteátrom 
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.
Delfinárium – 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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608 eur

CENA od

na osobu

226

TripAdvisor
1941 hodnotiacich 4,5

uLTRA ALL INCLuSIVE

CRYSTAL FLORA  
BEACH RESORT     

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky 
(7:00 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere 
(18:30 – 21:00 h) formou bufetu • neskoré raňajky 
• polnočný snack (23:30 – 00:30 h) • nočný 
snack (01:00 – 07:00 h) • snack počas dňa • 
káva, čaj, koláče a zmrzlina vo vyhradených 
časoch • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 h), vybrané importované alkoholické 
nápoje (10:00 – 01:00 h) • 3 à la carte reštaurácia, 
každá raz za pobyt zdarma  

poLohA
v turistickej oblasti Beldibi, 10 km od 
Kemeru • centrum Antalye 35 km • 
od letiska v Antalyi 40 km • nákupné 
možnosti v okolí hotela

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
521 izieb • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi v spoločných priestoroch 
(zdarma) • hlavná reštaurácia •  
3 à la carte reštaurácie • rybia  
à la carte reštaurácia za poplatok • 
niekoľko barov • Gozleme stánok • 
hlavný bazén • turecké kúpele • sauna 
• jacuzzi • amfiteáter • za poplatok: 
herňa, bowling, biliard, stolný futbal, 
prenájom tenisových rakiet, osvetlenie 
tenisových kurtov, motorizované 
a niektoré nemotorizované športy 
na pláži, masáže a procedúry v SPA 
centre • fitnes, tenisové kurty, šípky, 
boccia, plážový volejbal, stolný tenis 

UBYToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou 
a WC • sušič vlasov • LCD SAT TV • 
telefón • trezor (zdarma) • minibar 
(denne dopĺňané nealkoholické 
nápoje) • balkón • laminátová podlaha

TYpY IzIEB
Štandardná izba s možnosťou jednej 
prístelky (21 - 26 m2, manželská posteľ, 
samostatné lôžko, rozkladacie lôžko 
alebo poschodová posteľ) • Rodinná 
izba (37 m2, dve miestnosti oddelené 
dverami, jedna kúpeľňa, manželská 
posteľ a 2 oddelené lôžka)

pRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • detské 
bazény • aquapark • aquasplash • 
detské ihrisko • detské bufet 

pLÁž
priamo pri hoteli • piesočnato – 
kamienková pláž • pozvoľný vstup 
do mora a mólo • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma • bar na pláži

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★★

pLÁž      
pRE DETI       
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV NoVINKA

225

628 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

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 
815 izieb • 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 • 
fitnes • basketbal • plážový volejbal • 
aerobik • denné a večerné animácie

UBYToVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa •  
sušič vlasov • SAT TV • trezor 
• minibar (denne dopĺňaný 
nealkoholickými nápojmi a pivom) 
• možnosť rodinnej izby s dvomi 
miestnosťami

TYpY IzIEB
Dvojlôžková izba 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 %

LIMAK LIMRA     

uLTRA ALL INCLuSIVE

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA - KEMER, ANTALYA - KEMER

TripAdvisor
3168 hodnotiacich4,5

šTANDARDNÁ IzBA šTANDARDNÁ IzBA

NOVINKA
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hotel
DeLuxe

228227

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 • fitnes • 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
998 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 • amfiteáter • za poplatok: 
herňa • bowling • obchodné centrum 
• internetová kaviareň • masáže 
a procedúry v SPA centre • šport: 
tenisové kurty • stolný tenis • futbal • 
fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou 
prísteliek (28 - 32 m2, za doplatok 
výhľad na more) • Rodinná izba  
(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
482 izieb • 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 • 
amfiteáter • herňa, bowling a biliard 
(za poplatok) • obchodíky • masáže 
a procedúry v SPA centre (za poplatok) 
• kaderníctvo • tenis • stolný tenis • 
stolný futbal • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou dvoch 
prísteliek (26 - 30 m2, pevné  
a rozkladacie lôžko) • Rodinná izba  
(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 99 %

DELPHIN DIVA  
PREMIERE      +

uLTRA ALL INCLuSIVEuLTRA ALL INCLuSIVE

ANTALYA-LARA – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

DELPHIN PALACE      +

TripAdvisor
1495 hodnotiacich4,5 TripAdvisor

1874 hodnotiacich 4,5

šTANDARDNÁ IzBA šTANDARDNÁ IzBA
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848 eur

CENA od

na osobu

229

TripAdvisor
1282 hodnotiacich 4,0

Hotel vhodný pre 
rodiny s deťmi

Nákupné možnosti 
v blízkosti hotela

priamy transfer

Slovenský animátor 

uLTRA ALL INCLuSIVE

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky • rôzne 
snacky a zmrzlina počas  dňa • polnočný snack (24:00 - 06:00 h) • miestne a vybrané importované alko a nealko nápoje 
(10:00 - 02:00 h) 

poLohA
v Antalyi časť Lara • 11 km od centra mesta Antalya • od letiska  
v Antalyi vzdialený 15 km • nákupné možnosti v hoteli

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
692 izieb • hotel pozostávajúci z hlavnej 9 poschodovej budovy 
• hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie (za poplatok) • 
Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • niekoľko barov 
• obchody • kino • vonkajšie bazény • detský bazén • vodné 
šmýkačky • wellness a masáže za poplatok, turecké kúpele  
a sauna zdarma • fitnes • basketbal • tenis • plážový volejbal • 
minigolf • denné a večerné animácie

UBYToVANIE
centrálna klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne) • SAT TV • 
kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič vlasov • telefón • balkón • Wi-Fi 
(zdarma)

TYpY IzIEB
Štandardná izba (30 m2, možnosť 2 prísteliek, možnosť výhľadu 
na more za poplatok) • Rodinná izba (60 m2, 2 štandardné izby 
prepojené dverami • maximálne obsadenie 2+3)

pRE DETI
slovenský animátor (júl – august) • miniklub (4 – 12 r.) • aquapark • 
detské ihrisko a bazény

pLÁž
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky zdarma • vodné 
športy (za poplatok) • plážový bar

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★★

pLÁž       
pRE DETI       
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV 92 %

MIRACLE RESORT     

TURECKo  |  ANTALYA - LARA

šTANDARDNÁ IzBA

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR
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230

TripAdvisor
3103 hodnotiacich4,5

898 eur

CENA od

na osobu

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 • fitnes • sauna • turecké kúpele • boccia

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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek (26 m2, za 
doplatok výhľad na more) • Rodinná izba (39 m2, dve dverami 
oddelené miestnosti, manželská posteľ a rozkladacia sofa alebo 
poschodová posteľ)

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 %

TITANIC BEACH LARA      +

LARA - ANTALYA – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

uLTRA ALL INCLuSIVE

Hotel vhodný pre 
rodiny aj pre páry

Výnimočná 
architektúra  
v tvare lode

Nákupné možnosti 
v blízkosti hotela

Minibar v cene

Krátky transfer

hotel
DeLuxe

šTANDARDNÁ IzBA
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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, wafle 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 cca 15 km •  
v blízkosti nákupných pasáží • dobrá dostupnosť do centra 
Antalye mestskou dopravou

DĹŽKA TRANSFERu
15 min

VYBAVENIE/ďALŠIE SLuŽBY
606 izieb • 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 • fitnes • 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
Štandardná dvojlôžková izba (38 m2, manželská posteľ, možnosť dvoch 
prísteliek - jednolôžková posteľ, rozkladacie lôžko, za doplatok možnosť 
bočného alebo priameho výhľadu na more) • Rodinná izba (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
1158 hodnotiacich 4,5

848 eur

CENA od

na osobu
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REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií (zdarma, nutná 
rezervácia vopred) • niekoľko barov • gözleme stánok • wafle 
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 • fitnes • 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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SpOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

pRE DETI
Rodinný klub pLANET FuN so slovenskými animátormi
Obdobie: od 27.06. do 08.09.  
(1 animátor: 27.06. - 05.09. a 3 animátori: 30.06. - 08.09.)

mini klub pre deti od 4 – 8 rokov • MAxI klub pre deti od  
9 – 12 rokov • tematické dni – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, hľadá sa Nemo • planet fun market • 
kreatívny workshop - maľovanie tričiek, facepainting, modelovanie 
balónov • pohybový workshop • šantenie na toboganoch • vodné 
šibalstvá • púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí • skákanie 
z móla • mini disco • obedy a večere s animátormi • chill out zóna

ŠpORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania • kurzy tanca

ŠpORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • tenis • stolný tenis • 
petang • joga • aquagym • za poplatok: vodné športy, herňa, 
biliard, bowling, videohry, stolný futbal

vonkajší a vnútorný detský bazén • bazén s umelými vlnami • 
aquapark s toboganmi • penová párty • lunapark s cukrovou 
vatou • trampolína • herňa • stolička • postieľka • wafle • pozvoľný 
vstup do mora • profesionálne večerné show

VÝHODY pRE RODINY
2 deti do 12 rokov zdarma* • aquapark zdarma • možnosť 
ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej alebo v rodinnej izbe  
s 2 miestnosťami • krátky transfer 

NOVINKA

* viď piktogram na str. 3
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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 • fitnes • sauna • turecké kúpele • stolný 
tenis • boccia • šípky • kanoe • surfovanie

988 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/ĎALšIE SLUžBY 
446 izieb • 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 • fitnes • sauna • jacuzzi a turecké kúpele (zdarma) 
• za poplatok: masáže • služby wellness centra • squash • biliard • 
minigolf • bowling • v záhrade 3 vonkajšie bazény • aquapark so 
šmýkačkami • amfiteáter • tenisové kurty

UBYToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • trezor • minibar (denne 
dopĺňaný vodou, pivom a nealko nápojmi) • LCD SAT TV • telefón 
• balkón

TYpY IzIEB
Dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek (32 m2, výhľad 
na more) • Rodinná izba (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

LIMAK LARA     

uLTRA ALL INCLuSIVE

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA - ANTALYA – LARA

TripAdvisor
3253 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

šTANDARDNÁ IzBA
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NOVINKA

1 128 eur

CENA od

na osobu

Obľúbený hotel pre 
rodiny s deťmi

Obrovský aquapark

Vo vyhľadávanom 
letovisku Belek

233

TripAdvisor
982 hodnotiacich4,5

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 – 11:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (19:00 – 21:30 h) formou 
bufetu • à la carte večera (19:00 – 23:00 h) • snack 24 h • káva, čaj, koláče a zmrzlina vo vyhradených časoch • miestne  
a importované alkoholické a nealkoholické nápoje 24 h • à la carte reštaurácie zdarma 

uLTRA ALL INCLuSIVE

poLohA
v turistickej oblasti Belek • centrum Antalye 35 km •  
od letiska v Antalyi 27 km • nákupné možnosti v centre  
Beleku vzdialenom 4 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
300 izieb • kompletne zrekonštruovaný v roku 2018 • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch a na izbách 
(zdarma) • 2 hlavné reštaurácie • 5 à la carte reštaurácií (zdarma) 
• 8 barov • vináreň • sushi bar • hlavný bazén • detské bazény • 
vnútorný bazén • aquapark • sauna • jacuzzi • kino • disco •  
fi tnes • wellness • tenisové kurty

UBYToVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchovacím kútom alebo 
vaňou • LCD SAT TV • trezor • minibar (nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a snack dopĺňaný každý deň) • Wi-Fi (zdarma) • sušič 
vlasov • kávový a čajový set • playstation 4 (v rodinných izbách) • 
papuče a župan

TYpY IzIEB
izba Luxury s možnosťou jednej prístelky (45 m2, manželská 
posteľ, rozkladacie lôžko, výhľad na more za doplatok) •  

Rodinná izba s možnosťou dvoch prísteliek (37 m2, dve oddelené 
miestnosti, manželská posteľ, dve samostatné lôžka)

pRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • súťaže • tematické večere • koncert 
a večerné show • detské bazény • aquapark • detské ihrisko • 
detské kino • reštaurácia Family Club • detská herňa • detský 
kočík • playstation 4 v rodinných izbách • detské sedačky na 
rodinných izbách

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

SELECTUM LUXURY RESORT     

LARA – ANTALYA  |  TURECKo

šTANDARDNÁ IzBA
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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 • fitnes • nemotorizované vodné športy na pláži

1 028 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
583 izieb • 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 • fitnes • 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
Štandardná dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek 
(35 - 42 m2, manželská posteľ a rozkladacie lôžka) • Rodinná 
izba Duplex s možnosťou troch prísteliek (65 - 75 m2, manželská 
posteľ, dve oddelené lôžka) • Vilka

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

uLTRA ALL INCLuSIVE

ELA QUALITY & SPA      +

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA - BELEK

TripAdvisor
2887 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

šTANDARDNÁ IzBA
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998 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 • fitnes

Hotel vhodný  
pre rodiny s deťmi  

aj pre páry

Kvalitný ultra all 
inclusive

Vynikajúca kuchyňa

Aquapark v cene

Minibar v cene

poLohA
cca 2 km od centra Beleku • letisko 35 km • centrum Antalye 40 
km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
387 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek (40 m2, rozkladacie 
lôžko) • Rodinná izba 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 amfiteáter • 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 %

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 cca  
1 km • letisko v Antalyi 35 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY 
528 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek (32-37m2, 
manželská posteľ, jednolôžková posteľ a rozkladacie lôžko) • 
Rodinná izba 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 89 %

GURAL PREMIER BELEK     

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA - BELEK

TripAdvisor
835 hodnotiacich 4,5

hotel
DeLuxe

šTANDARDNÁ IzBA
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998 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) • fitnes • 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 
236 • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba (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 92 %

Menši hotelový 
komplex pre hostí 

18+

pokojná dovolenka

Minibar v cene

hotel
PRE DOSPELÝCH

SENSIMAR SIDE RESORT & SPA     

SIDE - EVRENSEKI – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

TripAdvisor
362 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

698 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 
259 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky (17 m2, prístelka 
formou rozkladacieho lôžka) • Rodinná izba (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

IZ FLOWER    

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
95 hodnotiacich 4,0

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA – SIDE - KUMKoY

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA
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648 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

V pešej dostupnosti 
do Side

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 
280 izieb • 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) • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky (23 m2, prístelka 
formou rozkladacieho lôžka) • Rodinná izba (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 %

SANDY BEACH    

ALL INCLuSIVE

SIDE - KUMKoY – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

TripAdvisor
78 hodnotiacich4,0

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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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) • wafle 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 min

VYBAVENIE/ďALŠIE SLuŽBY
463 izieb • vstupná hala s recepciou • obchody • disco • Wi-Fi na 
recepcii a v okolí bazéna (zdarma) • fitnes • 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
Štandardná izba (24 m2, možnosť prístelky, možnosť doplatku za výhľad 
na more) • Štandardná izba s poschodovou posteľou (24 m2, 2 prístelky 
riešené poschodovou posteľou len pre deti) • Rodinná izba (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
1851 hodnotiacich 4,5

TURECKo  |  SIDE

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

848 eur

CENA od

na osobu
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RODINNÝ KLUB 
S TROMI SLOVENSKÝMI ANIMáTORMI

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 • 
fitnes • 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

* viď piktogram na str. 3

pRE DETI
Rodinný klub pLANET FuN so slovenskými animátormi
Obdobie: od 27.06. do 08.09.  
(1 animátor: 27.06. - 08.09. a 3 animátori: 30.06. - 05.09.)

mini a MAxI klub pre deti od 4 – 12 rokov • tematické dni – zlatá 
horúčka, kovboji vs indiáni, mini olympiáda, stavanie hradov  
z piesku • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie  
s pieskom, facepainting, modelovanie balónov • planet fun 
market • tobogany • (pod)vodné šibalstvá • púšťanie lampiónov 
šťastia a lodičiek prianí • mini disco • obedy a večere s animátormi 
• pohybový workshop • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov 
• streľba z luku • skákanie z móla • šach • rôzne turnaje a hry, 
geocaching • teenage party na pláži • teenage zoznamka  
• pre dospelých rodinné Saturoviny • show Milujem Slovensko

ŠpORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy tanca

ŠpORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • basketbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis 
• bedminton • lukostreľba • aerobik • joga • aquagym • šach • 
petang • vodné športy (za poplatok)

bazén so šmýkačkami a toboganmi • detský bazén • detské 
ihrisko • detský kútik v reštaurácii • zmrzlina • wafle • popcorn 

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

NOVINKA
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848 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 
462 izieb • 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 • fitnes • 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
Dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek (29 m2, prístelky 
formou rozkladacieho lôžka) • Rodinná izba (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

Špeciálna  
teenage cena

SIDE STAR RESORT     

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
448 hodnotiacich 4,0

turecko  |  tureckÁ rIVIÉrA – SIDe - GuNDoGDu

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA
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948 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 
399 izieb • 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 • fitnes • 
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
Dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky (22-28 m2,  
prístelka formou rozkladacieho lôžka) • Rodinná izba (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 %

SIDE STAR ELEGANCE     

uLTRA ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
945 hodnotiacich4,5

SIDE - KUMKoY – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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TripAdvisor
209 hodnotiacich 4,0

šTANDARDNÁ IzBA

SEASHELL RESORT & SPA     

uLTRA ALL INCLuSIVE

243

uLTRA ALL INCLuSIVE skoré raňajky, raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov • popoludní snack, káva, čaj, koláče, 
zmrzlina, wafle, gözleme • nočný bufet (21:00 – 06:00 h) • miestne alkoholické, 
nealkoholické a niektoré importované nápoje v určenom čase, v niektorom 
z barov 24 h.

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
Štandardná dvojlôžková izba (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) • Rodinná izba (47 m2, dve miestnosti, manželská posteľ,  
dve jednolôžkové postele, max. obsadenosť 2+2, 2+3 alebo 4+0)
 
STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

pOLOHA
v stredisku Side, časť Evrenseki • od letiska v Antalyi vzdialený 
cca 55 km • historické centrum mesta Side cca 8 km • nákupné 
možnosti priamo v hoteli i okolí • v blízkosti promenády

DĹŽKA TRANSFERu
60 min

VYBAVENIE/ďALŠIE SLuŽBY
283 izieb • 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 • 
fitnes • 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

TURECKo  |  SIDE - EVRENSEKI

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

848 eur

CENA od

na osobu
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REŠTAuRÁCIE 
hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) 
• niekoľko barov • gözleme stánok • stánok s waflami 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 • fitnes • 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 DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMáTORMI

EVRENSEKI - SIDE  |  TURECKo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SpOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

* viď piktogram na str. 3

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 – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku • planet fun 
market • kreatívny workhshop – maľovanie tričiek, facepainting, 
modelovanie balónov • tobogany • (pod)vodné šibalstvá • 
púšťanie lampiónov šťastia a lodičiek prianí • mini disco • 
obedy a večere s animátormi 

ŠpORTOVÁ AKADÉMIA
kurzy plávania

ŠpORTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • strečing • stolný tenis  
• petang • aquagym • streľba zo vzduchovky • biliard  
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

bazénový komplex • detský bazén so šmýkačkami • pozvoľný 
vstup do mora • stolička • postieľka • gözleme stánok • stánok 
so zmrzlinou a waflami

VÝHODY pRE RODINY
2 deti do 14 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • 
aquapark zdarma • možnosť ubytovania 1+1, 2+2 v štandardnej 
izbe a 2+3 v rodinnej izbe
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NOVINKA

hotel
PRE DOSPELÝCH

798 eur

CENA od

na osobu

244

TripAdvisor
112 hodnotiacich 4,0

uLTRA ALL INCLuSIVE

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky (7:00 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h) a večere (19:00  – 21:00 h) formou 
bufetu • skoré a neskoré raňajky • nočný servis (21:00 – 7:00 h) • snacky počas dňa • káva, čaj, koláče a zmrzlina vo 
vyhradených časoch • miestne a importované alkoholické a nealkoholické nápoje (24 h) • jedna z dvoch à la carte reštaurácií 
raz za pobyt

poLohA
neďaleko historického centra Side • od letiska v Antalyi 70 km • 
nákupné možnosti v okolí hotela

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
187 izieb • kompletne zrekonštruovaný v roku 2018 • hlavná 
budova s recepciou • samostatná budova priamo pri pláži •  
Wi-Fi v spoločných priestoroch (zdarma) • hlavná reštaurácia •  
2 à la carte reštaurácie ( jedna raz za pobyt bezplatne) • niekoľko 
barov • hlavný bazén • koncept Fine Dining • amfiteáter • za 
poplatok: obchody, kaderník, lekár, športy na pláži, služby SPA 
centra • soft animácie

UBYToVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • 
LCD SAT TV • telefón • minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi 
a pivom) • balkón • laminátová podlaha

TYpY IzIEB
Štandardná izba v hlavnej budove (27 m2, manželská posteľ, 
samostatné lôžko, rozkladacie lôžko, priamy alebo bočný výhľad 
na more za doplatok) • Štandardná izba v budove pri pláži   
(20 m2, manželská posteľ)

UBYToVANIE
ultra all inclusive (Fine Dining)

pLÁž
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • bar na pláži

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★★

pLÁž       
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV NoVINKA

TURECKo  |  ANTALYA - SIDE

THE RAGA SIDE     

šTANDARDNÁ IzBA

Vynikajúca poloha

V pešej dostupnosti 
do Side

Fine Dining hotel

Obľúbený hotel  
pre dospelých
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748 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
97 hodnotiacich4,5

KUMKoY - SIDE – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

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 • fitnes • sauna • turecké kúpele • stolný tenis • 
gymnastika • plážový volejbal

poLohA
pokojná časť Kumkoy • centrum Side  
5 km • stredisko Manavgat 10 km • spojenie zabezpečujú miestne 
autobusy • letisko v Antalyi 60 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
330 izieb • 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 
• fitnes • 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
Dvojlôžková izba (27 – 30 m2, manželská posteľ, možnosť jednej 
až dvoch prísteliek formou rozkladacieho lôžka)
izba Comfort (36 m2, manželská posteľ, možnosť jednej prísteľky 

formou rozkladacieho lôžka, bočný výhľad na more) • Rodinná 
izba 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 %

OLEANDER     

IzBA CoMfoRT

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

Obľúbený hotel 
pre všetky vekové 

kategórie

Výborná poloha  
v obľúbenom 

stredisku Kumkoy

V blízkosti bohatých 
nákupných možností
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ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

246

ALL INCLuSIVE

ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 – 10:30 h), neskoré raňajky  
(10:30 – 12:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h), večere 19:00 – 21:30 h) formou 
bufetových stolov • popoludní snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina, gözleme • 
nočný snack (00:00 – 07:00 h) • miestne alkoholické (08:00 – 02: 00 h)  
a nealkoholické (24 h) nápoje, v niektorom z barov 

TURECKo  |  SIDE - CoLAKLI

pOLOHA
v stredisku Side, časť Colakli • od letiska v Antalyi vzdialený cca 55 
km • historické centrum mesta Side cca 12km • nákupné možnosti 
priamo v hoteli i okolí

DĹŽKA TRANSFERu 
60 min 

VYBAVENIE/ďALŠIE SLuŽBY
372 izieb v hlavnej časti a 86 izieb v časti Park Villa • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch a na izbách zdarma • 
hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) 
• niekoľko barov • bazén • detský bazén • aquapark • fitnes • 
wellness • denné a večerné animácie • za poplatok: kaderník, lekár, 
procedúry wellness centra, požičovňa áut, motorizované vodné 
športy, bowling

pLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli • 
ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma • bar na pláži 

uBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s WC a vaňou • LCD SAT TV • telefón • 
sušič vlasov • minibar (zdarma, denne dopĺňaný nealko nápojmi) • kávový 
a čajový set • laminátová podlaha • balkón • Wi-Fi pripojenie (zdarma) • 
trezor (zdarma)

TYpY IZIEB 
Štandardná dvojlôžková izba (26 m2, manželská posteľ, možnosť až dvoch 
prísteliek – jednolôžková posteľ a rozkladacie lôžko, alebo poschodová 
posteľ určená len pre deti) • Rodinná izba park Villa (40 m2, dve oddelené 
spálne a kúpeľne, manželská posteľ a dve jednolôžkové postele, možnosť 
ubytovať až 4 dospelých, izba sa nachádza v časti Park Villa)
 
STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE *****

SENTIDO TURAN PRINCE     

TripAdvisor
1 198 hodnotiacich 4,0

848 eur

CENA od

na osobu
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RODINNÝ KLUB 
S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMáTORMI

SIDE - CoLAKLI  |  TURECKo

REŠTAuRÁCIE
hlavná reštaurácia • reštaurácia v záhrade • 3 à la carte reštaurácie 
(jedna reštaurácia raz za pobyt zdarma) • niekoľko barov • 
cukráreň 

BAZÉNY
hlavný bazén • detský bazén • aquapark • aquasplash • vnútorný 
bazén • detský vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky zdarma 

ŠpORT & ZÁBAVA
denné športové aktivity • večerná animačná show • živá hudba 
(vo vybrané dni) • vodná gymnastika a športy • tematické večere 
• kurzy varenia • diskotéka • stolný tenis • tenis • mini zoo • detský 
kolotoč • šípky a lukostreľba • fitnes centrum • plážový volejbal 

WELLNESS & SpA
turecké kúpele • sauna • masáže a procedúry SPA centra  
(za poplatok)

TIpY NA VÝLETY 
delfínia show • zelený kaňon • aquarium

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SpOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

šTANDARDNÁ IzBA

* viď piktogram na str. 3

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 – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini olympiáda, hľadá sa Nemo, stavanie hradov z piesku • 
kreatívny workshop • šantenie na toboganoch • vodné  
šibalstvá • skákanie z móla • púšťanie lampiónov šťastia 
a lodičiek prianí • skákací hrad • mini disco • obedy a večere  
s animátormi • podmorské dobrodružstvá • večerné šou  
• rôzne športové hry a turnaje 

ŠpORTOVÉ AKTIVITY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • tenis • stolný tenis • 
petang • basketbal • fitnes • šípky • lukostreľba • aquagym • 
strečing • vodné športy (za poplatok)

bazény • vonkajší a vnútorný detský bazén • aquapark  
s toboganmi a vodnými atrakciami • aquasplash • detský 
kolotoč • mini ZOO • ihrisko • stolička • postieľka

VÝHODY pRE RODINY

2 deti do 12 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • 
aquapark zdarma • možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe 
• aquasplash zdarma
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Menší hotel

piesočnatá pláž

Wi-Fi zdarma

Vynikajúca poloha

skvelý servis

hotel
Šarm

TripAdvisor
159 hodnotiacich 4,5

748 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 • 
fitnes • turecké kúpele • sauna

poLohA
turistické centrum Side – Evrenseki • historické centrum Side 7 km 
• Manavgat 11 km • letisko v Antalyi  
60 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
208 izieb • 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 • fitnes 
• 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
Dvojlôžková izba s možnosťou prísteliek (32 m2, prístelky formou 
rozkladacích lôžok)

STRAVoVANIE
all inclusive

pRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén

pLÁž
od hotela vzdialená cca 150 m (cca 3 min) • 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 %

PORT SIDE RESORT     

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA - SIDE – EVRENSEKI

ALL INCLuSIVE ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA
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oKURCALAR – ALANYA  |  TURECKo

TripAdvisor
579 hodnotiacich4,5

uLTRA ALL INCLuSIVE

648 eur

CENA od

na osobu

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 • fitnes • stolný tenis • šípky • basketbal • plážový volejbal • gymnastika • turecké kúpele 
• sauna • parný kúpeľ

poLohA
centrum Alanye cca 35 km • stredisko Manavgat 25 km • najbližšie 
možnosti nákupov cca 3 km od hotela • spojenie zabezpečujú 
miestne autobusy a taxíky • od letiska v Antalyi 90 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
365 izieb • 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: fitnes • 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
Dvojlôžková izba 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 %

MERYAN     

šTANDARDNÁ IzBA

Rodinná atmosféra

Skvelý servis

Výborná strava

Veľká udržiavaná 
záhrada s prírodným 

tieňom

Zrekonštruované izby
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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 a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h), v jednom z barov 24 h • à la carte reštaurácia • sauna • 
turecké kúpele • fitnes • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • vodný aerobic

648 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
229 izieb • vstupná hala s recepciou • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • niekoľko barov • cukráreň • Wi-Fi (za poplatok) 
• plavecký bazén • bazén so šmýkačkami • detský bazén • 
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • obchodíky • sauna •  
turecké kúpele • procedúry SPA centra a masáže (za poplatok) 
• fitnes • 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
Dvojlôžková izba 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

ANNABELLA DIAMOND     

uLTRA ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
839 hodnotiacich 4,5

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIÉRA – ALANYA - INCEKUM

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA
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250

648 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: fitnes • 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
145 izieb • 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) • fitnes • 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
Dvojlôžková izba 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 %

YALIHAN     +

ALL INCLuSIVE

TripAdvisor
298 hodnotiacich4,5

ALANYA - AVSALLAR, KoNAKLI – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

ExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

šTANDARDNÁ IzBA

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

Menší hotel

priamo na 
piesočnatej pláži

Všetky izby  
s výhľadom na more 

Wi-Fi zdarma

hotel
Šarm
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NOVINKA

618 eur

CENA od

na osobu

Výborná poloha  
v blízkosti  

centra Alanye

Krásna piesočnatá 
pláž

Obľúbený hotel  
pre dospelých

251

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

TripAdvisor
120 hodnotiacich 4,5

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 • 
neskoré raňajky • snack počas dňa • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (07:30 – 23:00 h) 

poLohA
od centra mesta Alanya cca 1 km • priamo na kleopatrinej pláži • 
od letiska v Antalyi 125 km • nákupné možnosti v okolí hotela

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
101 izieb • kompletne zrekonštruovaný v roku 2017 • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v spoločných priestoroch a na izbách 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • niekoľko barov • Lobby bar 
a Garden cafe • hlavný bazén • za poplatok: masáže, lekár,  
plážové uteráky

UBYToVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • LCD SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor (zdarma) • minibar • balkón

TYpY IzIEB
Štandardná izba s možnosťou jednej prístelky (20 m2, manželská 
posteľ, samostatné lôžko alebo rozkladacie lôžko, výhľad na more 
za doplatok)

STRAVoVANIE
All Inclusive

pLÁž
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky a ležadlá zdarma 

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★

pLÁž       
pRE DETI     
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV NoVINKA

TURECKo  |  ANTALYA - LARA

FLORIA BEACH    

šTANDARDNÁ IzBA

236



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ALANYA – ANTALYA  |  TURECKo

252

poLohA
v blízkosti Kleopatrinej pláže • cca 50 m od centra Alanye,  
s ponukou reštaurácií, barov, nákupných možností • letisko  
v Antalyi cca 130 km

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
447 izieb • vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia (za poplatok) • bary • Wi-Fi na 
recepcii zdarma • vnútorný bazén • za poplatok: sauna • turecké 
kúpele • masáže • internetový kútik • bazén so šmýkačkami • 
slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • šport: stolný 
tenis • stolný futbal • fitness • plážový volejbal

UBYToVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• individuálna klimatizácia • SAT TV • telefón • balkón • trezor 
a minibar (za poplatok) • k dispozícii sú aj väčšie izby s dvoma 
prístelkami

TYpY IzIEB
Štandardná izba s možnosťou dvoch prísteliek (35 m2, manželská 
posteľ, samostatné lôžko, rozkladacie lôžko, výhľad na more za 

doplatok) • Rodinná izba s možnosťou troch prístelok (56 m2,  
dve oddelené miestnosti, manželská posteľ, dve samostatné lôžka, 
rozkladacie lôžko)

STRAVoVANIE
All Inclusive

pRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • ihrisko • bazén so šmýkačkami

pLÁž
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • vzdialená cca 
50 m od hotela • oddelená miestnou komunikáciou • slnečníky, 
ležadlá, plážové osušky a vodné športy na pláži za poplatok 

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★★

pLÁž       
pRE DETI     
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV NoVINKA

ALL INCLuSIVE raňajky (7:30 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:00 h) a večere (19:00 – 21:00 h) formou bufetu • 
neskoré raňajky • snack počas dňa • káva, čaj a koláče vo vyhradených časoch • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10:00 – 24:00 h)

548 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLuSIVENOVINKA

TripAdvisor
260 hodnotiacich4,0

priamo v srdci 
letoviska Alanya

Na Kleopatrinej pláži

Obľúbený hotel

Množstvo nákupných 
možností

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

KAHYA    

šTANDARDNÁ IzBA
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748 eur

CENA od

na osobu

TURECKo  |  TURECKÁ RIVIERA – BELEK

253

TripAdvisor
2554 hodnotiacich 4,5

Hotelový komplex 
navrhnutý 

svetoznámou 
architektonickou 

firmou 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
645 izieb • 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 • fitnes • 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

TYpY IzIEB
Superior room (39 m2, pre 2 osoby, výhľad na more alebo do 
záhrady, izby v časti Garden alebo v hlavnej budove za príplatok) 
• Garden suite (69 m2, s možnosťou až 2 prísteliek, oddelená 

obývacia časť, 2 kúpelne) • Swim up superior room (39 m2, pre  
2 osoby, priamy vstup do bazéna) • Sea view suite (79 m2,  
s možnosťou až 2 prísteliek, dve kúpeľne, spálňa oddelená od 
obývačky dverami, výhľad na more a bazén) • Swim up suite  
(79 m2, 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 97 %

KAYA PALAZZO GOLF RESORT      +

SUpERIoR IzBA
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898 eur

CENA od

na osobu

SIDE – TURECKÁ RIVIERA  |  TURECKo

TripAdvisor
322 hodnotiacich5,0

uLTRA ALL INCLuSIVEExKLuZÍVNE LEN S CK SATuR

uLTRA 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 • občerstvenie: káva, koláč, zmrzlina v Lavanta Patisserie (10:00 - 
18:00 h) • 176 druhov miestnych a importovaných značkových alkoholických a nealkoholických nápojov • 3 à la carte 
(Roka, Lavanta, Safari) neobmedzene • minibar doplnený denne

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
260 izieb • 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 • fitnes • 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 (zdarma)

TYpY IzIEB
Superior room (34 m2, s možnosťou 1 prístelky, čiastočný výhľad 
na more) • Deluxe room sea view (39 m2, s možnosťou 1 prístelky, 

výhľad na more) • Swim up room (44 m2, s možnosťou 1 prístelky, 
priamy vstup do bazéna) • Family room Side Sea View (43 m2,  
s možnosťou 2 prísteliek, spálňa oddelená od obývačky 
posuvnými dverami, čiastočný výhľad na more) a ďalšie typy suít

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

BARUT ACANTHUS & CENNET      +

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

254

SUpERIoR IzBA

NOVINKA

239



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

1 478 eur

CENA od

na osobu

255

TripAdvisor
2856 hodnotiacich 4,5

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
426 izieb • 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 (zdarma) • 
chladnička • SAT TV

TYpY IzIEB
Deluxe room (45 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad do 
záhrady, na golfové ihrisko alebo na more za príplatok) • Infinity 
room Sea view swim-up (45 m2, vstup do bazéna) • 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

SUpERIoR IzBA
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998 eur

CENA od

na osobu

256

uLTRA ALL INCLuSIVE raňajky (07:00 – 10:00 h.) • neskoré raňajky (10,00 – 11,00 h.) • obedy (12:30 – 15:00h.), 
večere ( 19:00 – 22:00h.) • občerstvenie, koláče, káva, čaj, miestne a vybrané importované alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas celého dňa aj vo Food Tracks • à la carte arabská a talianska reštaurácia raz za pobyt • minibar (denne 
doplnená voda) • turecké kúpele • sauna • vnútorný bazén • fitnes • stolný tenis • aerobik • joga • tobogány

poLohA
Impozantný stredomorský rezort nachádzajúci sa na súkromnej 
pláži • 500 m od nákupných možností strediska Kemer • 
vzdialenosť od medzinárodné letisko v Antalyi je cca 60 min.

VYBAVENIE/ĎALšIE SLUžBY
330 renovovaných izieb • vstupná hala s 24 hodinovou  
recepciou • hotel z ponuky Exclusive By Satur • Wi-Fi (zdarma) •  
klimatizácia • hlavná reštaurácia • 2 à la carte (turecká a talianska) 
• 5 barov • niekoľko druhov vozidiel (food trucks) • hlavný bazén 
• detský bazén s tobogánom • aerobik • biliard (za poplatok) • 
fitnes • tenis • stolný tenis • šípky • loptové hry • vodné športy 
(za poplatok) • Spa centru: masáže, sauna, rôzne skrášľovacie 
procedúry, vnútorný bazén so slanou vodou, turecké kúpele 

uBYTOVANIE        
balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa s vaňou alebo so 
sprchovým kútom • sušič vlasov • LED TV • DVD prehrávač • Wi-
Fi (zdarma) • minibar (zdarma) • trezor (zdarma) • telefón • servis 
na prípravu kávy a čaju • laminátová podlaha

TYpY IZIEB 
Standard room (34 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad 

do záhrady) • Standard double sea view (32 m2, s možnosťou 
jednej prístelky, výhľad na more) • October Fest room (34m2, s 
možnosťou jednej prístelky, súdok na čapovanie piva, výhľad do 
záhrady) • Duplex Family room (51m2, s možnosťou až dvoch 
prísteliek, typ mezonet, výhľad do záhrady). 

STRAVoVANIE
Ultra all inclusive

pRE DETI
detská postieľka, detské ihrisko, mini klub, mini disko, detský 
bazén, animačné programy

pLÁž
vlastná piesočnato - kamienková pláž, slnečníky, ležadlá a osušky 
zdarma, vodné športy za poplatok

ofICIÁLNE hoDNoTENIE: ★★★★★+

pLÁž       
pRE DETI       
MIESTo poBYTU      
SpoKojNoSŤ KLIENToV 97 %

TripAdvisor
868 hodnotiacich4,5

DOUBLE TREE BY HILTON ANTALYA     

uLTRA ALL INCLuSIVE

KEMER – TURECKÁ RIVIÉRA  |  TURECKo

Klientov rozmaznáva 
úchvatné prostredie 
a servis na najvyššej 

úrovni 

Food tracks 
s bohatou ponukou 

lahôdok

prvý hotel zo siete 
Double Tree By 

Hilton na Tureckej 
rivére

privátny transfer

hotel

šTANDARDNÁ IzBA
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TURECKo  |  TURECKÁ RIVIERA – TEKIRoVA 

uLTRA ALL INCLuSIVE

1 398 eur

CENA od

na osobu

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
674 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • Wi-Fi zdarma 
• hlavná reštaurácia • 4 à 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 94 %

TripAdvisor
1 426 hodnotiacich 4,5

GURAL PREMIUM TEKIROVA     

Veľký výber 
vegetariánskych 

jedál

Rozsiahly aquapark 
s rôznymi tobogánmi

V lete aj športové 
animácie

Deti milujú kreatívny 
ateliér

privátny transfer

hotel

DELUxE IzBA
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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.

UŽÍVAJTE SI  
LETO S NAŠÍM 
CESTOVNÝM 
POISTENÍM
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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 cca  
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 cca 2 hodiny 30 min.

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 cca 40 min.

SKANES
Turistická oblasť v blízkosti mesta Monastir, ktorého tajomná atmosféra oslovila 
nejedného filmára. 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 cca 10 min.
 
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 cca 60 min.
 
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 delfinárium 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 amfiteáter 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 filmu „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

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

ODLETY Z BRATISLAvY

TUNISKO
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548 eur

CENA od

na osobu

NOvINKA ALL INcLuSIvE

TripAdvisor
848 hodnotiacich3,5

v obľúbenom  
stredisku Mahdia

1 dieťa do 12 r. 
zdarma 

Pozvoľný vstup  
do mora

Aquapark

ALL INcLuSIvE raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu, počas dňa podávané ľahké občerstvenie, 
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma, hotelové animácie 

POLOHA
priamo na nádhernej piesočnatej pláži • cca 500 m od 
supermarketu • cca 4 km od centra Mahdie • cca 55 km od letiska 
v Monastire • 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
233 izieb • štýlová vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácie: rybacia a tuniská • lobby bar • snack 
bar • aperitív bar • diskotéka a nočný bar • pool bar • kaviareň 
• internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • 2 vnútorné bazény • 
2 vonkajšie bazény – z toho 1 detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne zdarma • plážové osušky (za depozit) 
wellness (za poplatok) • minimarket • zmenáreň • kaderníctvo • 
tenis • futbal • plážový volejbal • volejbal • vodné pólo • petangue 
• aerobik • stolný tenis • vodné športy (za poplatok) • minigolf •

UBYTOVANIE
hotel postavený v modernom tuniskom štýle • kúpeľňa s WC • 
sušič vlasov • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi za poplatok • telefón • 
minichladnička (na vyžiadanie/za poplatok) • trezor (za poplatok) 
• balkón alebo terasa • výhľad na more a bazén za doplatok

TYPY IZIEB 
Štandardná dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky  
(cca 28 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, prístelka - 
sofa, výhľad do záhrady, na krajinu alebo na bazén)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4-12 rokov) • aquapark • detský bazén • detské ihrisko  
• detská stolička • detská postieľka (zdarma) • opatrovanie detí  
(za poplatok)

PLÁŽ
piesková pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, ležadlá  
a matrace (zdarma) • bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       
PRE DETI     
MIESTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

THALASSA MAHDIA    

MAHDIA  |  TUNISKO

ŠTANDARDNÁ IZBA
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TUNISKO  |  SOUSSE

THALASSA SOUSSE    259

POLOHA
cca 5 km od centra Sousse • cca 5 km od prístavu Port el Kantaoui 
• cca 16 km od letiska v Monastire • cca 4 km od nákupných 
možností • cca 5 km od dvoch 18-jamkových ihrísk El Kantaoui

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY 
471 izieb • 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) • amfiteáter • 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
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV (diaľkové ovládanie 
za poplatok) • telefón • klimatizácia • balkón alebo terasa • 
chladnička (za poplatok) • trezor 

TYPY IZIEB
Štandardná dvojlôžková izba (cca 36 m2, výhľad na záhradu) • 
Bungalov s možnosťou prístelky (cca 40 m2, výhľad na záhradu) • 

Rodinný bungalov pre max. 2 dospelých a 2 deti (50 m2, prístelka 
- rozkladací gauč, 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 (za poplatok) • 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) • fľaša vody denne na izbu

568 eur

CENA od

na osobu

ALL INcLuSIvE

TripAdvisor
1424 hodnotiacich 3,5

Klienti oceňujú 
polohu pri 

piesočnatej pláži 

Blízko obľúbeného 
centra Sousse

Úžasný vodný svet

Krátky transfer

Golfový areál  
v blízkosti

ŠTANDARDNÁ IZBA
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261MAHDIA PALACE THALASSO     

588 eur

CENA od

na osobu

ALL INcLuSIvE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej výroby (10:00-24:00 h) • ľahké 
občerstvenie počas dňa

POLOHA
cca 4 km od centra Mahdie • 45 km 
od letiska v Monastire • nákupné 
možnosti cca 4 km od hotela

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
452 izieb • 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 (fitnes, 
masáže, sauna, hammam, vírivka, salón 
krásy, atď.) • animačné programy • 
požičovňa áut (za poplatok) • tenis 
(za poplatok) • volejbal • biliard 
• šípky • petangue • lukostreľba • 
golfové ihrisko (za poplatok) • fitnes 
• aquagym • aerobik • stolný tenis 
• vodné športy (za poplatok) • golf 
a golfová akadémia (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • 
minibar (za poplatok) • trezor •  
balkón alebo terasa • výhľad na more  
za doplatok

TYPY IZIEB
Štandardná izba pre max. 2 dospelých 
a 1 dieťa (manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, výhľad do záhrady) • 
Rodinná izba 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) • detská postielka 
(zdarma) • animačné programy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ     
PRE DETI    
MIESTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

ALL INcLuSIvE

LOKALITA – MAHDIA  |  TUNISKO

TripAdvisor
485 hodnotiacich3,0

260

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
400 izieb • recepcia s lobby • Wi -Fi 
vo verejných priestoroch zadarmo 
• hlavná reštaurácia • à 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 (fitnes, masáže, sauna, 
hammam, vírivka, salón krásy) • 
animačné programy počas celého 
dňa • 2 kongresové sály • vybavená 
bussiness centrum miestnosť

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
individuálna klimatizácia • SAT TV • 
telefón • minibar • trezor (za poplatok) 
• balkón alebo lodžia

TYPY IZIEB
Štandardná izba 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 %

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)

488 eur

CENA od

na osobu

ALL INcLuSIvE

CLUB THAPSUS    +

ŠTANDARDNÁ IZBA ŠTANDARDNÁ IZBA

TripAdvisor
1230 hodnotiacich 4,5
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Káhira

Jeruzalem

Petra
Taba

Hurghada
Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam

Asuán

Egypt svojím 5 000 ročným dedičstvom, jedinečnou až 
tajomnou históriou a veľkolepou kultúrou púta pozornosť 
celého sveta. Za posledné desaťročie sa stal obľúbenou 
a vyhľadávanou top destináciou, ktorá sa pýši jedinečnými 
monumentálnymi pamiatkami – pyramídami a chrámami 
v Káhire, Luxore či Karnaku, bohatým podmorským svetom 
a unikátnymi koralovými útesmi.

Viac než 90 percent krajiny, ktorá je kolískou civilizácie, pokrýva 
púšť, obmýva ju Stredozemné i Červené more, leží na africkom 
kontinente i na časti Sinajského polostrova. Červenomorské 
zátoky a lagúny s bohatým podmorským svetom a koralovými 
útesmi sú rajom, ktorý vyhľadávajú najmä potápači. Na 
návštevu, vrátane detí, je potrebné vízum, ktoré vám na 
počkanie vystavia na letisku po pristátí a predložení platného 
cestovného pasu (v cene zájazdu). 

HURGHADA
Pôvodne malá rybárska dedinka, ponúka širokú škálu 
ubytovacích kapacít, od lacnejších turistických hotelov 
sústredených v okolí Daharu na severnom konci mesta  
až po desiatky luxusných hotelových komplexov svetových 
hotelových reťazcov v okolí Makadi Bay a Soma Bay na juhu. 
V centre Hurghady – Dahare odporúčame navštíviť typické 
arabské trhovisko, bazár, mešitu a v novšej časti – Sakalle si 
vychutnať miestne arabské špeciality ako fúl, faláfel, košari, 
kebab a pitu v jednej z množstva reštaurácií, prípadne si 
posedieť v originálnej čajovni pri vodnej fajke a čiernom  
čaji s mätou či karkadé. Let z Bratislavy do Hurghady trvá  
4 hodiny. 

MAKADI BAY
Toto letovisko leží v zálive cca 30 km južne od centra Hurghady. 
Je známe najmä vďaka svojim nádherným plážam, krásnym 
koralom a príjemnej klíme. Nachádzajú sa tu prevažne luxusné 
hotely s kvalitnými službami. Oblasť Makadi Bay je vďaka svojej 
polohe a predovšetkým aj pre svoje okolité prírodné prostredie 
ideálnym miestom pre potápanie a šnorchlovanie.

SAHl HASHeeSH
Sahl Hasheesh je najrýchlejšie rastúcim letoviskom na brehoch 
Červeného mora, iba cca 15 min cesty od Medzinárodného 
letiska v Hurghade. Je situovaný v nádhernom zálive s 12,5 km  
panenskou piesočnatou plážou a lemovaný nedotknutou 
púšťou v pozadí s majestátnym pohorím. Letovisko je ladené 
do luxusného marockého dizajnu a ponúka výber unikátnych 
hotelov a rezidencií. Staré mesto je obchodným centrom 
s množstvom medzinárodných ale aj lokálnych obchodov, 
kaviarní a reštaurácii, s krásnou pulzujúcou prímorskou 
promenádou.

MOŽNOSTI FAKUlTATÍVNYCH VÝleTOV

Káhira letecky – celodenný výlet do hlavného mesta Egypta 
a najľudnatejšej metropoly v Afrike, ležiacej na začiatku úrodnej 
delty Nílu. Návšteva tajomných pyramíd a mysterióznej sfingy 
v Gize, aj Egyptské múzeum, ktoré skrýva jednu z najväčších 
historických vzácností – Tutanchamónov poklad.

Luxor a Karnak – celodenný výlet do najstaršieho egyptského 
mesta, ktorý je spojený s návštevou najväčších chrámov 
v Luxore a Karnaku, Théb, Údolia kráľov a kráľovien  
a zádušného chrámu kráľovny Hatšepsut.

Výlet na ostrov Giftun – výlet loďou na rajský ostrov obklopený 
tyrkysovým morom s panenskými piesočnatými plážami 
s možnosťami slnenia, potápania a šnorchlovania.

Safari – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púšte 
a beduínskej dedinky, s možnosťou zoznámenia sa 
s každodenným spôsobom života a zvykov beduínov.

EGYPT

eGYPT  |  HURGHADA

KlIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 16 17 19 27 30 35 37 38 30 27 21 17
VODA (°C) 22 21 21 24 26 28 28 29 26 24 25 23

ODLETY z braTiSLaVY a KOšíc
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SUPeRIOR IzBA

TripAdvisor
3 130 hodnotiacich5,0

BARON PALACE sAhL hAshEEsh     262

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/ĎAlŠIe SlUŽBY
615 izieb • hotel z ponuky Exclusive by Satur • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácie (talianska, mexická, ázijská) • 5 vonkajších bazénov • 
infinity bazén • detský bazén • fitnes • bodywork • plážový volejbal 
• 3 tenisové kurty • aqua fitnes • Spa centrum: vírivka, parný kúpeľ, 
masáže, manikúra, pedikúra, kozmetika • herňa • minidisko • vodné 
a plážové športy

UBYTOVANIe
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou • WC • sušič vlasov • LCD TV 
SAT • DVD prehrávač • Wi-Fi zdarma • trezor (zdarma) • servis 
na prípravu kávy a čaju • mini bar (nealko a voda) • sedací kút • 
balkón alebo terasa

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.)

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 nápoje

1 198 eur

CENA od

na osobu

aLL incLuSiVE

hotel

Privátny transfer

Koralový vstup  
do mora

šnorchlovanie  
a potápanie

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

HURGHADA  |  eGYPT
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
1 702 hodnotiacich 4,0

JAZ MAKADI OAsIs REsORT     

aLL incLuSiVE

263

aLL incLuSiVE raňajky • obedy • večere formou bufetových stolov • 
počas dňa rôzne snacky (12:00 - 16:00 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 • 1 fľaša vody v Superior izbách a 2 fľaše 
vody v rodinných izbách • 1x za pobyt večera v jednej z à la carte reštaurácií

PLÁŽ
cca 200 m od pláže • piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
vyhradená časť pláže pre klientov tohto hotela • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky (zdarma) • vodné športy, potápanie (za poplatok) • šnorchlovanie • 
vlastný koralový útes • plážový bar

ubYTOVaniE
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna klimatizácia • telefón • 
trezor • minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy a čaju • izby s balkónom 
alebo terasou

TYPY iziEb 
Superior Promo (cenovo zvýhodnená) alebo Superior dvojlôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky pre dieťa (32 m2, manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, pohovka, výhľad na bazén či záhradu) Superior rodinná izba  
s možnosťou 2 prísteliek (44 m2, manželská posteľ a 2 pevné lôžka  
výhľad na bazén či záhradu)
 
STraVOVaniE
all inclusive

OFiciÁLnE HODnOTEniE *****

POLOHa
5* hotel s výbornými službami je súčasťou veľkého hotelového 
komplexu Madinat Makadi • nachádza sa v 2. línii (za hotelom Iberotel 
Makadi Beach) • vhodný pre všetky vekové kategórie a hlavne pre 
rodiny s deťmi • 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 min 

VYbaVEniE/ĎaLšiE SLuŽbY
521 izieb v troch 3-podlažných budovách • vstupná hala s recepciou 
a lobby • niekoľko budov sústredených okolo 3 bazénov (v zime 
vyhrievaných) • hlavná reštaurácia • 7 à la carte reštaurácií (barbeque, 
stredomorská, ázijská, talianska, indická, orientálna, Aqua Restaurant 
& Bar, nutná rezervácia vopred) • 4 bary • 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)

688 eur

CENA od

na osobu

eGYPT  |  HURGHADA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLiEnTOV  97 %

rEšTaurÁciE 
hlavná reštaurácia • 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
3 bazény • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • 
plážové osušky zdarma

šPOrT & zÁbaVa
tenis (osvetlenie za poplatok) • squash • stolný tenis • plážový 
volejbal • futbal • fitnes • 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 • 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 – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa Nemo 
• kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie s pieskom, 
facepainting, modelovanie balónov • tobogany • vodné šibalstvá 
• púšťanie lampiónov šťastia • mini disco • obedy a večere 
s animátormi • tínejdž klub pre deti od 13 – 19 rokov • chill out 
zóna s Wi-Fi • streľba z luku • diskotéka pre 16+ • rôzne športové 
hry a turnaje • pre dospelých rodinné Saturoviny • karaoke • 
večer plný aktivít • raz za 2 týždne street festival a desert párty 

šPOrTOVÉ aKTiViTY
futbal • plážový volejbal • vodné pólo • streľba z luku • stolný 
tenis • stolný futbal • petang • šípky • šnorchlovanie v bazéne  
a v mori • aerobik • strečing • zumba • aquagym • vodné športy 
(za poplatok) • fitnes 

bazény a detský bazén • vodné atrakcie pre deti • aquapark  
(50 toboganov) • ihrisko kryté pred slnkom • stolička • postieľka

VýHODY PrE rODinY
2 deti do 14 rokov zdarma* • 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

SUPeRIOR RODINNÁ IzBA

* viď piktogram na str. 3
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SUPeRIOR IzBA SUPeRIOR IzBA

TripAdvisor
1 847 hodnotiacich4,5

nOVinKa aLL incLuSiVE

TripAdvisor
2 876 hodnotiacich 4,5

aLL incLuSiVE

265264

POlOHA
prémiový 5* hotel, ktorý je súčasťou 
hotelového komplexu Madinat Makadi 
• luxusný hotel je vhodný aj pre 
náročných klientov • cca 39 km od 
centra Hurghady • medzinárodné 
letisko v Hurghade je vzdialené cca 
33 km 

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY 
313 izieb • vstupná hala s recepciou 
a lobby • hlavná reštaurácia • 3 à la 
carte reštaurácie • bary • diskotéka 
• pub • obchody • internetové 
pripojenie (150 MB/izba/pobyt 
zdarma) • Wi-Fi (za poplatok) • 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • aquapark • shuttle bus do 
Hurghady (za poplatok) • procedúry 
v Spa centre • potápanie • fitnes • 
tenisové kurty • v blízkosti hotela 
golfové ihrisko

UBYTOVANIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• individuálna klimatizácia • telefón • 
trezor • minibar (nealko v cene) • set 
na čaj a kávu • balkón alebo terasa

TYPY IzIeB
dvojlôžková izba Superior 
s možnosťou 1 prístelky (28 m2, 

manželská posteľ alebo 2 samostatné 
lôžka, výhľad na záhradu alebo bazén, 
či more) • Junior suita s možnosťou 
1 prístelky (56 m2, manželská posteľ, 
výhľad na more) 

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
detský bazén • Kid´s Club (4-12 rokov) 
• aquapark • animačné programy 
• špeciálne menu v reštaurácii • 
detská stolička • detská postieľka • 
opatrovanie detí (za poplatok)

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 • reštaurácia a bar na 
pláži

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★★+
PlÁŽ       
PRe DeTI     
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV 95 %

POLOHa
v zálive Makadi Bay • cca 35 km od 
centra Hurghady • cca 5 min. pešo  
od nákupného centra Souk Makadi  
• shuttle bus do Hurghady (za  
poplatok) • cca 700 m od pláže  
• pri 9-jamkovom golfovom ihrisku 

VYbaVEniE/ĎaLšiE SLuŽbY
325 izieb • vstupná hala s recepciou  
a lobby • 2 bufetové reštaurácie • 7 à  
la carte reštaurácií • 3 bary • 3 bazény 
• ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • Wi-Fi vo všetkých 
verejných priestoroch (za poplatok) 
• animácie • wellness (za poplatok: 
vírivka, sauna, para) • fitnes • aerobik 
• biliard • šípky • stolný tenis • tenis 
(za poplatok) • basketbal • plážový 
volejbal • futbal • pétanque • golf (za 
poplatok) • aquapark s 50 tobogánmi 
(zdarma, cca 2 km od hotela, shuttle 
bus) • vodné športy (za poplatok) 

ubYTOVaniE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • minibar  
(za poplatok, fľaša vody denne zdarma)  
• trezor (zdarma) • set na prípravu  
kávy/čaju • balkón alebo terasa

TYPY iziEb 
Superior dvojlôžková izba s možnosťou 
1 prístelky (34 m2, manželská posteľ, 
výhľad na záhradu) • rodinná izba 
s možnosťou 2 prísteliek (45 m2, 
manželská posteľ, obývacia časť  
s 2 rozkladacími kreslami, výhľad na 
bazén) • Junior suity (55 m2, výhľad 
na bazén)

STraVOVaniE
all inclusive

PrE DETi
mini klub (4-11 rokov) • tínejdž klub 
(12-15 rokov) • 2 detské bazény (jeden 
so šmykľavkami) • 3 ihriská • animácie 
• detský bufet • aquapark

PLÁŽ
cca 700 m od pláže • piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zdarma) • plážový bar • shuttle bus

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★★
PlÁŽ       
PRe DeTI       
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV NOVINKA

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)

aLL incLuSiVE raňajky, obedy a večere  
formou bufetu • diétne a vegetariánske menu 
• neskoré raňajky (10:30-12:00 h) • ľahké 
občerstvenie (12:00-16:00 h) • káva, čaj a pečivo  
(v popoludňajších hodinách) • zmrzlina 
(10:00-17:00 h) • polnočná polievka • miestne 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje 
(10:00 – 24:00 h) • vstup do aquaparku • 1x za 
pobyt večera v jednej z à la carte reštaurácií

868 eur

CENA od

na osobu
698 eur

CENA od

na osobu

  IBEROTEL MAKADI BEACh       JAZ MAKADI sARAYA REsORT     +

eGYPT  |  HURGHADA
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

SUPeRIOR IzBA

TripAdvisor
1 569 hodnotiacich4,5

aLL incLuSiVE

JAZ MAKADINA     266

POlOHA
5* hotel s výbornými službami je súčasťou veľkého hotelového 
komplexu Madinat Makadi • 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)

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY
270 izieb • vstupná hala s recepciou a lobby • 2 bazény •  
2 vonkajšie vírivky • 1 detský bazén • hlavná reštaurácia • 7 à la 
carte reštaurácií • 3 bary • Wi-Fi (300 MB zdarma, zvyšné za 
poplatok) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • Wellness 
& Spa (vírivka, sauna, para, za poplatok: procedúry, masáže) • 
tenis (osvetlenie za poplatok) • squash • stolný tenis • plážový 
volejbal • futbal • fitnes • šípky • boccia • lukostreľba • biliard • 
aerobik • potápanie • vodné športy (za poplatok) • shuttle bus 
do Hurghady a späť (za poplatok) • golf (za poplatok) • aquapark 
(zdarma; cca 3 km od hotela, shuttle bus) • shisha kútik • lekáreň

UBYTOVANIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna klimatizácia • 
telefón • trezor • minibar (za poplatok, fľaša vody denne zdarma) 
• set na prípravu kávy a čaju • izby s balkónom alebo terasou

TYPY IzIeB 
Superior dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa:  
32 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, pohovka, výhľad na 
bazén či záhradu, za poplatok čiastočný výhľad na more; Superior 
rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek: 44 m2, manželská posteľ 
a 2 pevné lôžka výhľad na bazén či záhradu
 
STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
bazény a detský bazén • vodné atrakcie pre deti • aquapark  
(50 toboganov) • ihrisko kryté pred slnkom • stolička • postieľka

PlÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zdarma) • vlastný koralový útes • plážový bar

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★★

PlÁŽ       
PRe DeTI       
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV 98 %

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 • 1 fľaša 
vody denne v Superior izbách a 2 fľaše vody v rodinných izbách • 1 x za pobyt večera v jednej z à la carte reštaurácií • 
servírovanie nápojov na ležadlá

798 eur

CENA od

na osobu

Vhodný pre rodiny  
s deťmi aj pre 

seniorov

Vlastný  
koralový útes

Servírovanie nápojov 
na ležadlá

Výhodná poloha 
blízko centra 

letoviska

Pozvoľný piesočnatý 
vstup do mora

MAKADI BAY - HURGHADA  |  EGYPT
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Táto unikátna kulinárska cesta sa nachádza medzi hotelmi 
Labranda Royal Makadi a Labranda Club Makadi. Máte 
možnosť na nej ochutnať celý svet.

PeqUeÑA HABANA
Hlavný bod promenády s kubánskou a brazílskou 
kuchyňou alebo španielskymi tapas. Špeciality z vybratých 
kúskov mäsa, juhoamerická zelenina, fritované banány  
a to všetko doplnené o tóny latinsko americkej hudby 
(19:00 - 22:00 h).

TAVeRNA PAROS
Nevadí že ste v Egypte, aj tu nájdete malý kus Grécka. 
Výber z gréckych špecialít – grécke meze, špeciality 
z grilu, typické kockované obrusy a samozrejme dúšok 
pravého gréckeho Ouza. Vedeli ste, že tento nápoj  
sa najlepšie hodí k morským plodom? (19:00 - 22:00 h).

YAM ASIAN KITCHeN
Ázijská kuchyňa sa určite nedá vynechať, tu nájdete zmes 
čínskych a indických špecialít, jedlá z woku, chrumkavé 
jarné rolky, indonézske grilované saté s pikantnými 
omáčkami, rezance alebo wok jedlá. (19:00 - 22:30 h).

ROCK�N�ROll BURGeR HOUSe
Americký burger patrí určite k letnej klasike a o kvalitné 
hovädzie alebo kuracie mäso v Egypte nie je núdza.  
Preto si tu pochutnáte na tejto čerstvej špecialite z grilu  
so zlatistými hranolčekmi. (18:30 - 22:00 h).

CAFé CAIRO
Orientálna kaviarnička s polohou priamo pri pláži.
Ochutnáte orientálne sladkosti. Pestrá ponuka chladených 
aj horúcich nápojov osvieži aj počas dňa. (16:00 - 22:30 h).

GIARDINO Delle ROSe
Záhrada ruží je názov tejto malej zmrzlinárne s ponukou 
dezertov, zmrzliny, ale hlavne rozvoniavajúcich čerstvých 
vaflí. (17:00 - 22:00 h).

PRoMEnáDA jE K DISPozícII KlIEnToM  
z TýcHTo HoTElov:
Labranda Royal Makadi (ponuka je v rámci all inclusive) 
Labranda Club Makadi (v rámci all inclusive: Rock�n�Roll 
Burger House, Cafe Cairo a Giardino delle Rose).

STReeT FOOD

All INClUSIVe

ROYAl MAKADI

ClUB MAKADI

eGYPT  |  MAKADI

Labranda PromEnáda
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RODINNÁ IzBA

TripAdvisor
686 hodnotiacich4,5

LABRANDA CLUB MAKADI    267

POlOHA
južne od Hurghady v zálive Makadi Bay • cca 20 km od 
nákupného centra Senzo Mall • cca 35 km od letiska v Hurghade • 
30 km od centra Hurghady (shuttlebus za poplatok)

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY
339 izieb • vstupná hala s recepciou a lobby • Wi-Fi (zdarma) • 
hlavná reštaurácia • plážová reštaurácia • Oriental Grill Restaurant 
• na Labranda promenáde reštaurácie (niektoré za poplatok): 
grécka taverna Paros, kubánska Pequeña Habana, Rock & Roll  
Burger House, ázijská Yum Asian Kitchen & Bar, kaviareň 
Café Cairo, zmrzlináreň Giardino Delle Rose • 3 bary • denné 
a večerné animácie • obchodná arkáda • diskotéka • bazén 
• plážové ležadlá a osušky • fitnes • aquagymnastika • tenis 
(osvetlenie za poplatok) • squash • stolný tenis • šípky • biliard 
• boccia • plážový volejbal • kanoe a windsurfing (zadarmo, 
časovo obmedzené) • potápanie a šnorchlovanie (za poplatok) • 
motorizované vodné športy (za poplatok) 

UBYTOVANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • Wi-Fi  
(za poplatok) • SAT TV • minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) 
• set na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa 

TYPY IzIeB 
štandardná dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (22 m2, 
manželská posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad do záhrady, za 
doplatok výhľad na bazén) • rodinná izba pre max. 3 dospelých  
a 1 dieťa (30 m2, manželská posteľ a samostatné lôžko, výhľad  
do záhrady, za doplatok bočný výhľad na more)

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
mini klub (4 - 12 rokov) • detský bazén • animačné programy • 
opatrovanie detí • detské ihrisko • minidisko

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

aLL incLuSiVE raňajky (06:30 - 10:30 h), obedy (12:00 - 15:00 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) • Oriental Grill restaurant (19:00 - 22:00 h) • Makadi Beach Art deco (talianska 19:00 - 22:00 h) • RocknRoll 
Burger House (18:30 - 22:00 h) • zmrzlináreň Giardino delle Rosse (17:00 - 22:00 h) • Café Cairo (16:00 - 22:30 h) • 
miestne nealkoholické (00:00 - 24:00 h), miestne alkoholické nápoje (10:00 – 24:00 h) • plážové ležadlá a osušky

598 eur

CENA od

na osobu

aLL incLuSiVE

Obľúbený hotel na 
nádhernej pláži

Príjemná atmosféra  
a priateľský personál

ideálne pre 
milovníkov vodných 

športov

Vhodné pre rodiny  
s deťmi

Vlastný koralový útes

špeciálna  
teenage cena

MAKADI BAY - HURGHADA  |  EGYPT

nOVinKa
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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

DĹŽKa TranSFEru 
cca 30 min 

VYbaVEniE/ĎaLšiE SLuŽbY
491 izieb • 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 

ubYTOVaniE
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 
Superior dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (24 m2, manželská 
posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na bazén alebo záhradu bočný výhľad 
na more za doplatok) • rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek (30 m2, 
manželská posteľ a dvojlôžko, výhľad na bazén alebo záhradu) • rodinná 
suita s možnosťou 2 prísteliek (48 m2, 1 spálňa s manželskou posteľou  
a obývacia izba s rozkladacou pohovkou, výhľad na bazén alebo záhradu, 
bočný výhľad na more za doplatok) • bungalow pre max. 2 dospelých  
(32 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, vlastná terasa, poloha  
pri pláži s priamym výhľadom na more)

STraVOVaniE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • reštaurácia a bar na pláži

OFiciÁLnE HODnOTEniE *****

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)  
• reštaurácie na labranda promenáde (na základe predchádzajúcej rezervácie),  
café cairo, zmrzlináreň Giardino Delle Rosse • denné a večerné animácie •  
plážové ležadlá a osušky 

LABRANDA ROYAL MAKADI     

EGYPT  |  HURGHADA – MAKADI BAY

aLL incLuSiVE

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

268

TripAdvisor
1 047 hodnotiacich 4,5

618 eur

CENA od

na osobu

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

256



* viď piktogram na str. 3

rEšTaurÁciE
hlavná reštaurácia Blue Lagoon • plážová reštaurácia Trattoria Il 
Mar Rosso • na Labranda promenáde reštaurácie: grécka taverna 
Paros, kubánska Pequeña Habana, Rock & Roll Burger House, 
ázijská Yum Asian Kitchen & Bar, kaviareň Café Cairo, zmrzlináreň 
Giardino Delle Rose

bazÉnY
3 bazény (1 so slanou vodou) • detský bazén

šPOrT a zÁbaVa
fitnes • tenis (osvetlenie zdarma) • stolný tenis • squash • šípky  
• biliard • petang • plážový volejbal • potápanie a šnorchlovanie  
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

WELnESS & SPa
sauna, para, jacuzzi, masáže a turecký hamam (za poplatok)  
• relaxačný bazén 

TiPY na VýLETY
ponorka Sindibad • loď s preskleným dnom Sea Scope • ostrov 
Giftun a pláž Mahmya

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 – zlatá horúčka, kovboji vs indiáni, 
mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, hľadá sa 
Nemo • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, maľovanie  
s pieskom, facepainting, modelovanie balónov • vodné 
šibalstvá • púšťanie lodičiek prianí • mini disco • obedy  
a večere s animátormi • rôzne športové hry a turnaje  
• pre dospelých rodinné Saturoviny • večer plný aktivít
 
detský bazén • detské ihrisko • opatrovanie detí
 
šPOrTOVÉ aKTiViTY
fitnes • tenis (osvetlenie zdarma) • stolný tenis • squash  
• šípky • biliard • petang • plážový volejbal • potápanie  
a šnorchlovanie (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

VýHODY PrE rODinY

2 deti do 12 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • možnosť 
ubytovania 2+2 a 3+1 v rodinnej izbe • veľký komplex bazénov

HURGHADA - MAKADI BAY |  EGYPT

ŠTANDARDNÁ IzBA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
cELKOVÁ SPOKOJnOSŤ KLiEnTOV 94 %

VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

RODINNÝ KLUB 
s DvOMI sLOvENsKÝMI ANIMáTORMI
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
235 hodnotiacich 3,5

ALBATROs CITADEL REsORT      269

aLL incLuSiVE raňajky (07:00 - 11:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:00 - 22:00 h) formou bufetových 
stolov • ľahké občerstvenie • polnočný snack • káva • čaj • zmrzlina • vodná fajka • vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch (10:00 - 00:00 h)

828eur

CENA od

na osobu

hotel
DeLuxe
Obľúbený hotel 
našich klientov

unikátna architektúra

V blízkosti mestečka 
Sahl Hashees

Koralový útes

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

POlOHA
centrum Hurghady 25 km • letisko 20 km • priamo na pláži • 
nákupné možnosti 8 km (Senzo Mall Shopping Center)

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY
514 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi zdarma • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (v cene) • kaviareň • vodná 
fajka (za poplatok) • 5 barov • 3 bazény • vonkajšie jacuzzi • 
slnečníky, ležadlá a osušky • animácie • vodné pólo • plážový 
volejbal • futbal • stolný tenis • 2 tenisové kurty • biliard • fitnes • 
šípky • wellness centrum (turecké kúpele, sauna, masáže) • kurzy 
tenisu • obchodíky so suvenírmi

UBYTOVANIe
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
štandardná dvojlôžková izba s možnosťou 1-2 prísteliek (57 m2, 
výhľad na more) • Deluxe izba 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 
podložie (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 %

eGYPT  |  HURGHADA

ŠTANDARDNÁ IzBA

aLL incLuSiVE
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

ŠTANDARDNÁ IzBA VIlY S PRIVÁTNYM BAzéNOM RODINNÁ IzBA

aLL incLuSiVE nOVinKa

TripAdvisor
2 603 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

1 866 hodnotiacich 4,5

271270

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 
444 izieb • 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 • fitnes 
(za poplatok) • tenis (za poplatok) 
• biliard • plážový volejbal a futbal 
• petanque • jazda na koni a ťave • 
stolný tenis • obchodná pasáž • salón 
krásy 

UBYTOVANIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• individuálna klimatizácia • telefón • 
trezor zdarma • minibar • set na čaj 
a kávu (za poplatok) • balkón alebo 
terasa

TYPY IzIeB
štandardná izba s možnosťou  
2 prísteliek (28-32 m2, výhľad na more) 
• Superior izba s možnosťou  
2 prísteliek (32-36 m2, výhľad na more) 
• rodinná izba pre až 2+2 osoby  
(48 m2, 2 prepojené spálne, 
panoramatický výhľad na more)

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
detský bazén • mini klub • detské 
ihrisko • animačné programy • detská 
stolička • detská postieľka 

PlÁŽ
priamo na piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok) 
• potápanie • šnorchlovanie • plážová 
reštaurácia a bar

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★
PlÁŽ       
PRe DeTI      
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV 89 %

POlOHA
cca 35 km južne od centra Hurghady 
• pri zálive Makadi Bay • cca 20 km 
od nákupného centra Senzo Mall • 
medzinárodné letisko v Hurghade je 
vzdialené cca 30 km

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY 
281 moderne zariadených izieb  
s balkónmi • vstupná hala s recepciou 
a lobby • hlavná reštaurácia 
Guanameya • bar pri bazéne • strešný 
bar Sundowner • 2 bazény (v zime 
vyhrievané) • detský bazén (v zime 
vyhrievaný) • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži zdarma • Wi-Fi  
(v lobby a väčšine spoločných 
priestorov zadarmo) • služby lekára 
(za poplatok) • SPA centrum, sauna, 
para, masáže (za poplatok) • fitnes (za 
poplatok) • tenis (2 kurty za poplatok, 
osvetlenie zdarma) • stolný tenis • 
biliard • squash (za poplatok) • šípky 
• plážový volejbal • vodné športy (za 
poplatok) • jazdenie na koňoch (za 
poplatok) • petang

UBYTOVANIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV 
• individuálna klimatizácia • telefón • 
trezor • minibar (za poplatok) • balkón 
alebo terasa

TYPY IzIeB
štandardná izba pre max. 2 osoby:  
23 m2, manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, výhľad na bazén či 
záhradu • rodinná izba s možnosťou  
2 prísteliek pre max. 3 dospelých  
a dieťa: 46 m2, dve spálne prepojené 
dverami, každá s manželskou posteľou 
alebo 2 oddelenými lôžkami

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
detský klub (4 - 12 rokov) • detský 
bazén (v zime vyhrievaný)  
• detské animačné programy

PlÁŽ
nádherná piesková pláž Labranda Club 
Makadi ku ktorej premáva hotelový 
shuttle bus • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážový bar

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★

PlÁŽ       
PRe DeTI      
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV NOVINKA

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)

aLL incLuSiVE raňajky (06:30-10:00 h),  
obedy (12:00-15:00 h) a večere (18:30-22:00 h)  
formou bufetu v hlavnej reštaurácii • káva  
a zákusky (15:00-17:00 h) • miestne nealkoholické 
(10:00 – 23:00 h) a miestne alkoholické nápoje 
(10:00 – 23:00 h) • animácie • plážový bar

688 eur

CENA od

na osobu
558 eur

CENA od

na osobu

aLL incLuSiVE

FORT ARABEsQUE     + LABRANDA GARDEN MAKADI    

HURGHADA  |  eGYPT
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Pre 
hotel

ŠTANDARDNÁ IzBAŠTANDARDNÁ IzBA

TripAdvisor
4 688 hodnotiacich4,0 TripAdvisor

1 142 hodnotiacich 4,5

273272

POlOHA
cca 14 km od letiska Hurghada • cca 
22 km od centra Sakkaly (Hurghada) • 
shuttle bus do Hurghady (za poplatok) 
• cca 3 km od nákupného centra • 
priamo na vlastnej pieskovej pláži

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY
912 izieb • vstupná hala s recepciou  
a lobby • 2 bufetové reštaurácie • 2 à 
la carte reštaurácie • niekoľko barov • 
6 bazénov, prepojené vodnými cestami 
• vonkajšia vírivka • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazéne a na pláži 
zdarma • Wi-Fi v lobby (zadarmo) • 
animácie • diskotéka • wellness (za 
poplatok: masáže, procedúry, vírivka, 
turecký kúpeľ, sauna, para) • fitnes • 
biliard • minigolf • stolný tenis • tenis 
(vybavenie a osvetlenie za poplatok) • 
plážový volejbal • potápanie a vodné 
športy (za poplatok)

UBYTOVANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi (za 
poplatok) • minibar (za poplatok, fľaša 
vody denne zdarma) • trezor (zdarma) 
• balkón alebo terasa

TYPY IzIeB
Dvojlôžková izba s možnosťou  
2 prísteliek (38 m2, manželská posteľ, 

výhľad na záhradu, za doplatok výhľad 
na more) • Deluxe izba s možnosťou 
2 prísteliek (40 m2, manželská posteľ, 
výhľad na more) • rodinná izba 
s možnosťou 3 prísteliek (54 m2, 
dve spálne s manželskou posteľou 
alebo oddelenými lôžkami, výhľad do 
záhrady, za doplatok výhľad na bazén) 
• izby v hlavnej budove (za doplatok)

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
mini klub (4-12 rokov) • 2 detské 
bazény (jeden so šmykľavkami) •  
2 detské ihriská • animácie • opatrovanie 
detí (za poplatok) • minidisko

PlÁŽ
priamo na cca 1 100 m dlhej 
piesočnatej pláži • ležadlá, slnečníky  
a plážové osušky (zdarma) • v blízkosti 
sa nachádza koralový útes • plážový 
bar

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★

PlÁŽ       
PRe DeTI      
MIeSTO POBYTU     
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV 86 %

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
526 izieb • 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 • fitnes • stolný 
tenis • plážový volejbal • boccia • 
šípky • biliard • animácie • diskotéka 
• kanoe • potápanie • šnorchlovanie • 
windsurfing • masáže • sauna • parný 
kúpeľ • jacuzzi • obchody • bowling 
• herňa

UBYTOVANIe
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 do záhrady, výhľad na bazén  
za doplatok)

STRAVOVANIe
all inclusive

PRe DeTI
detský bazén • miniklub • detská 
stolička • detská postieľka • detské 
menu • animačné programy

PlÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • lagúna 
a vlastný koralový útes (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, obedy a večere 
formou bufetu • ľahké občerstvenie (10:30-
16:00 h) • káva, čaj a pečivo (v popoludňajších 
hodinách) • zmrzlina (12:00-13:30 h a 15:00- 
16:30 h) • miestne nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje (10:30-24:00 h)

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)

648 eur

CENA od

na osobu
568 eur

CENA od

na osobu

aLL incLuSiVE aLL incLuSiVE

hURGhADA LONG BEACh    ARABIA AZUR BEACh REsORT     +

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

eGYPT  |  HURGHADA
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SUPeRIOR IzBA

TripAdvisor
1 776 hodnotiacich4,5

sUNRIsE ROMANCE sAhL hAshEEsh REsORT     274

POlOHA
v oblasti Sahl Hasheesh,• cca 25 km od centra Hurghady • cca 
22 km od letiska Hurghada • kyvadlová doprava do Hurghady 
(zadarmo) • pri piesčitej pláži • v tesnej blízkosti pešej promenády 
s farebnými fontánami

VYBAVeNIe/ĎAlŠIe SlUŽBY
252 izieb • vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia 
• 6 reštaurácií z toho 3 à la carte reštaurácie v rámci all inclusive 
(talianska, čínska a orientálna) a 2 reštaurácie za poplatok 
(indická a rybacia) • 6 barov • 2 bazény • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazéne a na pláži zdarma • Wi-Fi v celom hoteli 
(zdarma) • animácie • wellness (za poplatok: kúpeľné procedúry, 
vírivka, sauna, para) • obchody • posilňovňa (zdarma) • biliard 
(za poplatok) • šípky • vodné športy (za poplatok) • potápanie 
a šnorchlovanie (za poplatok)

UBYTOVANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV •  
Wi-Fi • minibar a fľaša vody denne zdarma • trezor (zdarma) •  
set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa 

TYPY IzIeB 
Superior 2-lôžková izba (38 m2, manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, za doplatok výhľad na bazén alebo more) • Deluxe (40 m2, 
manželská posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na more) • Deluxe 
Swim-up (46 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, vlastný 
bazén, terasa, výhľad na bazén, za doplatok výhľad na more) 

STRAVOVANIe
all inclusive

PlÁŽ
pri pláži so svetlým pieskom a pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zdarma) • plážový bar

OFICIÁlNe HODNOTeNIe: ★★★★★

PlÁŽ       
MIeSTO POBYTU      
SPOKOJNOSŤ KlIeNTOV NOVINKA

aLL incLuSiVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky (do 11:00 h) • ľahké občerstvenie (13:00-
17:00 h) • káva a čaj (18:00-20:00 h) • miestne nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10:00 – 24:00 h) • 1x za pobyt 
večera v jednej z à la carte reštaurácií

978 eur

CENA od

na osobu

aLL incLuSiVEnOVinKa

hotel

Pre gurmánov

Hotel pre dospelých

Pre pokojnú 
a romantickú 

dovolenku

Pri pláži s takmer 
bielym pieskom

boutique hotel pri 
plážovej promenáde

SAHl HASHeeSH  |  eGYPT
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Káhira

Jeruzalem

Petra
Taba

Hurghada
Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam

Asuán

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

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

ODLETY z BrATISLAVY A KOŠÍC

egypT  |  MArsA ALAM
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MArsA ALAM  |  egypT

JAZ TURTLE BAY CLUB     275

POLOHA
v zátoke Marsa Mubarak • priamo pri piesočnatej pláži 
s častým výskytom morských korytnačiek • cca 5 km od Port 
Ghalib • cca 65 km od mestečka El Quseir • cca 12 km od 
letiska Marsa Alam 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
193 izieb • novovybudovaný komplex • vstupná hala  
s recepciou • hlavná reštaurácia • plážová reštaurácia •  
à la carte reštaurácia (talianska) • bar pri bazéne • kaviareň 
• Wi-Fi vo verejných priestoroch (zadarmo) • internetový 
kútik (za poplatok) • 2 bazény • slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazéne a na pláži (zdarma) • minimarket • obchod 
so suvenírmi • wellness centrum (za poplatok: masáže, 
procedúry, vírivka, sauna, para) • vodné športy (za poplatok) 
• potápanie (za poplatok) • plážový volejbal • multifunkčné 
ihrisko • futbal • basketbal • stolný tenis • šípky • denné 
a večerné animácie • posilňovňa • aerobik • vodné pólo • 
boccia • shuttle bus do Port Ghalib (za poplatok)

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič vlasov • SAT TV • telefón 
• minibar (za poplatok) • trezor • set na prípravu kávy a čaju 
• balkón alebo terasa 

TYPY IzIEB 
Dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (cca 26 m2, 
manželská posteľ, výhľad na bazén, za doplatok čiastočný 
výhľad na more) • rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek 
(cca 32 m2, manželská posteľ, oddelená obývacia časť, výhľad 
na bazén, za doplatok čiastočný výhľad na more)

STrAVOVANIE
all inclusive

PrE DETI
detský klub • detský bazén 

PLÁŽ
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zdarma • plážová reštaurácia 

ofICIÁLne hodnoTenIe: ★★★★★

pLÁž       
pre deTI      
MIesTo poByTU      
spoKojnosŤ KLIenTov novInKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • miestne 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (11:00 - 24:00 h) • popoludňajšia káva a čaj • popoludňajší snack a zákusky • 
slnečníky, ležadlá a osušky na pláži a pri bazéne

728 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVENOVINKA

Vhodné pre pokojnú 
dovolenku

Vyhľadávaný 
potápačský raj

Lokalita s bohatým 
morským životom 
vrátane morských 

korytnačiek  
a dugongov

Piesočnatá pláž  
s pozvoľným 

vstupom do mora

Vlastný koralový útes

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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EL MALIKIA BEACH RESORT ABU DABBAB     

ALL INCLUSIVE

276

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 izba 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 min

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
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) • amfiteáter • 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

TripAdvisor
3 814 hodnotiacich 4,5

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) • fitnes • 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 amfiteátri od 21:30 h638 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
fitnes • 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 fliaš  
a postieľka • pozvoľný vstup do mora 

ŠPOrTOVÉ AKTIVITY
plážový volejbal • vodné pólo • šípky • stolný tenis • fitnes • 
tenis • aerobic • strečing • zumba • aquagym • boccia • biliard • 
potápanie a šnorchlovanie • vodné športy (za poplatok)

VÝHODY PrE rODINY
2 deti do 14 rokov zdarma* • špeciálna teenage cena • 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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

* viď piktogram na str. 3
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sUperIor IzBA

egypT  |  MArsA ALAM

THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA     277

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
471 izieb v 40 budovách • 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 • fitnes • aerobik • šípky • biliard 
• boccia • vodné pólo • vodné športy (za poplatok) • potápanie 

UByTovAnIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • TV SAT • individuálna klimatizácia • 
minichladnička • trezor • balkón alebo terasa s posedením 

Typy IzIeB 
Superior dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky (28 m2, výhľad 
na bazén alebo záhradu) • rodinná izba 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, fitnes, stolný tenis

688 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
5 714 hodnotiacich 4,5

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 min

Pokojná lagúna 
ideálna aj pre 

slabších plavcov

Tento hotel býva 
skoro vypredaný

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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rodInnÁ IzBA

šTAndArdnÁ IzBA

TripAdvisor
1 085 hodnotiacich4,5

279278

poLohA
cca 25 km od letiska v Marsa Alam 
• známa pláž Abu Dabbab cca  
4 km • cca 20 km od letoviska  
Port Ghalib • priamo pri  
piesočnatej pláži

vyBAvenIe/ĎALšIe sLUžBy
300 izieb • vstupná hala  
s recepciou • Wi-Fi v lobby • hlavná 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie 
(talianska a rybia) • lobby bar • 
nákupná arkáda • 2 štýlové bazény 
• akvapark • lenivá rieka • bary 
pri bazénoch • wellness centrum 
(fitnes miestnosť, za poplatok: 
vírivka, sauna, para, relaxačná 
a masážna časť, procedúry, beauty 
salón) • plážový volejbal • futbal 
• stolný tenis • šípky • animačné 
programy (vybrané športy) 

UByTovAnIe
v hlavnej budove a v niekoľkých 
nízkodpodlažných pavilónoch • 
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • trezor 
zdarma • minichladnička (denne 
doplnená o fľašu vody) • balkón 
alebo terasa

Typy IzIeB 
Štandardná izba: dvojlôžková  
s možnosťou 1 prístelky • rodinná 
izba: dve prepojené štandardné 
izby vedľa seba

sTrAvovAnIe
all inclusive

pre deTI
detský bazén • mini klub  
(4-8 rokov) • detský klub  
(9-12 rokov) • vodné šmykľavky  
• detská postieľka (na vyžiadanie)

pLÁž
priamo pri piesočnatej pláži • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma • korálové podložie • 
odporúčame obuv do vody • 
privátne mólo (cca 100 m dlhé) 
pre vstup do hlbšej vody a ku 
korálovému útesu • bar na pláži

ofICIÁLne hodnoTenIe: ★★★★

pLÁž     
pre deTI     
MIesTo poByTU      
spoKojnosŤ KLIenTov 94 %

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
324 izieb • 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 • fitnes • aerobik • stolný 
tenis • biliard (za poplatok) • šípky 
• boccia • plážový volejbal • vodné 
pólo • vodné športy (za poplatok) 
• potápanie a šnorchlovanie (za 
poplatok)

UByTovAnIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • TV SAT 
• individuálna klimatizácia • minibar • 
trezor • balkón alebo terasa

Typy IzIeB
Štandardná dvojlôžková izba 
s možnosťou 1 prístelky (25 m2, 

manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, pohovka, výhľad na bazén  
alebo záhradu) • rodinná izba 
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

pre deTI
detský klub (4-12 rokov) • 2 detské 
bazény • detské ihrisko • detská 
postieľka (na vyžiadanie) • detská 
stolička v jedálni • animácie • 
aquapark

pLÁž
široká piesočnatá pláž • vstup do 
mora cez mólo – výborné podmienky 
pre šnorchlovanie • slnečníky, lehátka 
a osušky na pláži zdarma • plážový bar

ofICIÁLne hodnoTenIe: ★★★★

pLÁž    
pre deTI    
MIesTo poByTU    
spoKojnosŤ KLIenTov 95 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy  
a večere formou bufetových stolov • 1x za pobyt 
večera v à lacarte reštaurácii Dolce Vita (po 
predchádzajúcej rezervácii) • snack • káva a čaj  
• poobedňajšie zákusky • lokálne alkoholické  
a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) • lobby bar 
(10:00 - 24:00 h) • víno iba počas obeda a večere  
v hl. reštaurácii • zmrzlina pre deti (popoludní)

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 a čaj • vybrané športové 
aktivity • aquapark

528 eur

CENA od

na osobu
528 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2 144 hodnotiacich 4,5

 THREE CORNERS HAPPY LIFE    THREE CORNERS SEA  
BEACH RESORT    

MArsA ALAM  |  egypT
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dvojLôžKovÁ IzBA

egypT  |  MArsA ALAM

NOvOTEL MARSA ALAM     280

poLohA
v oblasti El Quseir • cca 19 km od centra • cca 60 km od letiska 
Marsa Alam • cca 118 km od centra Marsa Alam • priamo pri 
piesočnej pláži s vlastným mólom

vyBAvenIe/ĎALšIe sLUžBy
286 izieb • vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná reštaurácia 
La Palme • à la carte talianska reštaurácia Al Dente • 3 bary • 
celkom 5 bazénov • vnútorný vyhrievaný bazén • relaxačný bazén 
• ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne a na pláži zdarma • Wi-Fi 
vo všetkých verejných priestoroch (za poplatok) • animácie • 
wellness (vnútorný bazén, za poplatok: vírivka, hammam, masáže, 
wellness a kozmetické procedúry) • lekár (za poplatok) • fitnes • 
aerobik • joga • vodné pólo • plážový volejbal • boccia • tanečné 
kurzy • jazdenie na koni (za poplatok) • potápanie (za poplatok)

UByTovAnIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • SAT TV • Wi-Fi • minibar  
(za poplatok, fľaša vody denne zdarma) • trezor (zdarma)  
• set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa 

Typy IzIeB 
Dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek (36 m2, manželská 
posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na more, za doplatok Beach 

front izby) • rodinná suita s možnosťou 2 prísteliek (72 m2,  
2 dverami prepojené dvojlôžkové izby, manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, výhľad na more, za doplatok Beach front izby) 

sTrAvovAnIe
all inclusive

pre deTI
mini klub (4-12 rokov) • detský bazén • detské ihrisko • animácie • 
detský bufet • pozvoľný vstup do mora

pLÁž
cca 400 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
koralové podložie (odporúčame obuv do vody) • cca 200 m dlhé 
mólo ku koralovým útesom • ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zdarma) 

ofICIÁLne hodnoTenIe: ★★★★★

pLÁž       
pre deTI     
MIesTo poByTU      
spoKojnosŤ KLIenTov novInKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 - 12:00 h) • aj diétna kuchyňa 
(bezlepková a vegetariánska) • ľahké občerstvenie (12:00 - 15:00 h) • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10:00 – 
24:00 h) • 1x za pobyt večera v à la carte reštaurácií Al Dente 

588 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVE NOVINKA

TripAdvisor
918 hodnotiacich 4,5

Priamo pri vlastnej 
pieskovej pláži

Bohatý koralový 
útes na dosah

Moderné izby 
v atraktívnom 

prostredí

Pestrá ponuka 
športov
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sUperIor IzBAdvojLôžKovÁ IzBA

TripAdvisor
2 245 hodnotiacich4,0

282281

poLohA
priamo pri piesočnatej pláži  
s miernym vstupom do mora  
• cca 20 km od centra Marsa Alam 
• cca 85 km od letiska Marsa Alam 

vyBAvenIe/ĎALšIe sLUžBy
252 izieb • hotel renovovaný v roku 
2016 • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia Coral (bufetové 
stoly, diétny kútik) • à la carte 
reštaurácia Laguna (plody mora, 
ryby) • loby bar • bar pri bazéne • 
bar na pláži (na pláži sa nepodávajú 
alkoholické nápoje) • Wi-Fi (za 
poplatok) • internetový kútik (za 
poplatok) • 5 bazénov • slnečníky, 
ležadlá a osušky pri bazéne a na 
pláži (zdarma) • minimarket • 
obchod so suvenírmi • Spa & 
wellness centrum (za poplatok: 
sauna, para, masáže, procedúry) 
• kurzy kite surfingu a potápania 
(za poplatok) • potápanie (za 
poplatok) • posilňovňa • plážový 
volejbal • plážový futbal • plážový 
tenis • lukostreľba • stolný tenis • 
boccia • joga • aquagym • animácie 
• biliard • konferenčná miestnosť

UByTovAnIe
kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • minibar 

(za poplatok) • trezor • set na 
prípravu kávy a čaju • balkón alebo 
terasa

Typy IzIeB 
Superior dvojlôžková izba 
s možnosťou 2 prísteliek (cca 32 m2, 
manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, výhľad do záhrady, za 
doplatok výhľad na more) 

sTrAvovAnIe
all inclusive

pre deTI
miniklub • detské animácie (od 
4-12 rokov) • detský bazén (sladká 
voda) • detské ihrisko • detské 
stoličky v reštaurácii • postieľka

pLÁž
piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma • 
plážový bar

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) • cca 50 km od 
letiska Marsa Alam 

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 • Wi-Fi (za poplatok) 
• individuálna klimatizácia • trezor • 
balkón alebo terasa s posedením

Typy IzIeB
izba Classic promo za zvýhodnenú 
cenu s možnosťou 2 prísteliek (výhľad 
do záhrady, za doplatok výhľad na 

bazén), izba Classic s možnosťou  
2 prísteliek, Superior izba s možnosťou 
2 prísteliek (výhľad do záhrady, za 
doplatok výhľad na bazén), rodinná 
izba 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 96 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov • neskoré raňajky 
(10 - 11:00 h) • miestne nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje (09:00 - 22:00 h) • káva a čaj  
(09:00 - 24:00 h) • snacky (11:00 - 17:00 h) • slneč-
níky, ležadlá na pláži a pri bazéne • diétny kútik

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 gymnastika

658 eur

CENA od

na osobu
548 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVENOVINKA

TripAdvisor
1 480 hodnotiacich 4,0

DREAM LAGOON BEACH RESORT     AURORA BAY    

MArsA ALAM  |  egypT
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rodInnÁ IzBA

egypT  |  MArsA ALAM

ALBATROS SEA WORLD     283

poLohA 
priamo na 500 metrov dlhej piesočnatej pláži v letovisku Marsa 
Alam • vzdialenosť od letiska je cca 60 km

vyBAvenIe/ĎALšIe sLUžBy 
376 kompletne zrenovovaných izieb • hotel z ponuky Exclusive 
By Satur • vstupná hala • Wi-Fi (zdarma) • hlavná bufetová 
reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie (orientálna, čínska, 
talianska a nemecká) • 6 barov • 16 bazénov so sladkou vodou • 
aquapark s 19 šmýkačkami • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma 
• fitness • minigolf • minifutbal • plážový volejbal • obrie šachy 
• potápačské centrum (za poplatok) • jazda na koňoch (za 
poplatok) • biliard (za poplatok) • tenis (za poplatok) • futbal  
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • Spa centrum 
(turecké kúpele, hammam, masáže, sauna) 

UByTovAnIe 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • LCD TV •  
Wi-Fi (zdarma) • trezor • minibar (denne doplnený vodou)  
• rýchlovarná kanvica • balkón alebo terasa

Typy IzIeB 
Deluxe izba (47 m2, 2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, výhľad 

na bazén, na more za príplatok) • Family deluxe izba (55 m2, 
oddelené 2 spálne, výhľad na bazén alebo more za príplatok) 
• Junior suita (60 m2, s možnosťou jednej prístelky, oddelená 
spálňa, výhľad na bazén alebo more za príplatok).

sTrAvovAnIe 
all inclusive

pre deTI 
mini klub (4-12 rokov) • 2 detské bazény • detský bufet • detská 
postieľka (zdarma) • TV detský kanál

pLÁž 
500 m dlhá piesočnatá pláž • korálový vstup (odporúčame obuv 
do vody) • plážový bar • ležadlá slnečníky a osušky (zadarmo)

ofICIÁLne hodnoTenIe: ★★★★★

pLÁž       
pre deTI       
MIesTo poByTU      
spoKojnosŤ KLIenTov novInKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h) • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • obedy (12:30 - 14:30 h) •  
večere (18:30 - 21:30 h) formou bohatého bufetu • neskorá večera (22:00 - 24:00 h) • Food Court (12:30 - 17:00 h)  
• popoludňajšie občerstvenie (11:00 - 16:00 h) palacinky, zmrzlina • tematické reštaurácie: talianska, nemecká, čínska 
(18:30 - 21:30 h) • Lobby bar (10:00 - 24:00 h) nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (miestnej výroby), 
filtrovaná káva, čaj • Bar pri bazéne (10:00 - 17:00 h) • Bar na pláži (10:00 - 17:00 h) • Sports café (12:00 - 24:00 h)

758 eur

CENA od

na osobu

ALL INCLUSIVE NOVINKA

TripAdvisor
363 hodnotiacich 5,0

hotel

zrenovovaný luxusný 
hotelový komplex

Aquapark  
s 19 šmýkačkami 

a tobogánmi

Privátny transfer
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sUperIor IzBA

MArsA ALAM  |  egypT

STEIGENBERGER CORAYA BEACH     284

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/ĎALšIe sLUžBy
364 izieb • 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 • fitnes • 2 chill out plochy na pláži • 
wellbeing časť napríklad na jógu • tenisové kurty (za poplatok)  
• basketbal • futbal • bežecký chodník

UByTovAnIe
kúpeľňa s WC • sušič vlasov • SAT TV • individuálna klimatizácia • 
Wi-Fi zadarmo • telefón• trezor • minibar (nealko zdarma) • servis 
na prípravu kávy a čaju • balkón alebo terasa

Typy IzIeB
komfortne zariadená Superior room (30 m2, výhľad na bazén) • 
Deluxe izba 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 cca 800 m dlhej 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 wafle) • 
večere v à la 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
4 466 hodnotiacich4,5

hotel

Len pre dospelých

Pre všetkých, ktorí 
preferujú aktívnu 

dovolenku

Večerné prechádzky 
alebo zábava

Práčovňa v cene

Privátny transfer

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+
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Káhira

Jeruzalem

Petra
Taba

Hurghada
Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam

Asuán

ODLETY Z BRATISLAVY

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 33 37 37 37 35 31
VODA (°C) 23 24 26 28 28 27 27

NAAMA BAy
Je turistickým centrom väčšieho rekreačného celku s názvom Sharm El Sheikh 
a súčasťou tunajšej očarujúcej riviéry. Piesková pláž v Naama Bay je dlhá cca  
2 km a okrem obľúbenej promenády disponuje aj všetkým čo dovolenkári 
očakávajú pre aktívne i relaxačné trávenie svojho pobytu pri mori. Neďaleko 
sa nachádza niekoľko obľúbených a unikátnych potápačských lokalít, vrátane 
morského národného parku Ras Mohammed. Letovisko je známe aj vďaka 
rozmanitým možnostiam pre spoločenské vyžitie, reštauráciám, kaviarňam,  
bazáru a pod. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV

NÁrodNý pArK rAs MohAMed
Celodenný výlet nielen za šnorchlovaním v morskom národnom parku, ktorý  
sa nachádza sa na južnom cípe Sinajského polostrova, v tesnej blízkosti Sharm El 
Sheikh. Park je známy svojimi fantastickými potápačskými lokalitami, ktoré vzrušujú 
návštevníkov svojou krásou a morskou biodiverzitou. Pýchou parku a celej oblasti 
sú najmä bujné koralovú útesy, ale aj morské jaskyne či fascinujúce lodné vraky.

MojžIšovA horA A KLÁšTor sväTej KATAríNy 
Cca 15hodinový nočný výlet za biblickým príbehom o Mojžišovi, na miesta kde mu 
údajne Boh nadiktoval desatoro prikázaní. Je potrebné rátať s tým, že výstup na 
horu je fyzicky náročný (2285 m n. m.). Z vrcholu je možné pozorovať pôsobivý 
východ slnka. Po zostupe nasleduje návšteva kláštora svätej Kataríny, ktorý  
sa nachádza na zozname Svetového dedičstva UNESCO.

LodNý výLeT K osTrovU TIrAN 
Poldenný výlet za kúpaním, šnorchlovaním a potápaním v tyrkysových vodách 
Akaberského zálivu a pri ostrove Tiran. V rámci výletu je niekoľko zastávok  
na najatraktívnejších lokalitách s koralovými útesmi a lodným vrakom. 

púšTNe sAfArI
2,5 hodinový výlet džípom alebo na „Beach Buggy“ do púšte s autentickým 
beduínskym čajom v beduínskej dedinke. 

KáHIRA LETECKY 
Celodenný výlet do hlavného mesta Egypta a najľudnatejšej metropoly v Afrike, 
ležiacej na začiatku úrodnej delty Nílu. Návšteva tajomných pyramíd a mysterióznej 
sfingy v Gize, aj Egyptské múzeum, ktoré skrýva jednu z najväčšíchhistorických 
vzácností – Tutanchamónov poklad.

LUxOR A KARNAK LETECKY 
Celodenný výlet do najstaršieho egyptského mesta, ktorý je spojený s návštevou 
najväčších chrámov v Luxore a Karnaku, Théb, Údolia kráľov a kráľovien  
a zádušného chrámu kráľovny Hatšepsut.

shArM eL sheIKh sA sTAL jedNoU z popredNýCh TUrIsTICKýCh 
desTINÁCIí v egypTe vďAKA svojIM LUxUsNýM LeTovIsKÁM, 
NÁdherNýM pLÁžAM A MNožsTvU TUrIsTICKýCh ATrAKCIí. BývALý 
ryBÁrsKy prísTAv sA NAChÁdzA NA NAjjUžNejšoM KoNCI 
egypTsKého poLosTrovA sINAj. v deväťdesIATyCh roKoCh  
MINULého sToročIA BoLI zAvedeNé prísNe eNvIroNMeNTÁLNe 
zÁKoNy NA oChrANU poBrežNého prosTredIA pred 
NeUdržATeĽNýMI spôsoBMI ryBoLovU A preTo sA shArM eL  
sheIKh A jeho oKoLIe preorIeNTovALI NA rozvoj CesTovNého 
rUChU. LoKALITA je zNÁMA NAjMä NÁdherNýMI pLÁžAMI so 
sveTLýM pIesKoM, úžAsNýMI KorALovýM úTesMI IdeÁLNyMI 
pre šNorChLovANIe A poTÁpANIe, pALMAMI A NÁKUpNýMI 
proMeNÁdAMI NA KTorýCh sA NAChÁdzA MNožsTvo rešTAUrÁCIí, 
KLUBov A dIsKoTéK. KozMopoLITNý dUCh, KvALITNé sLUžBy 
A INfrAšTrUKTúrA v shArM eL sheIKhU dosAhUjú TAKMer 
zÁpAdoeUrópsKU úroveň. CeLoročNe MIerNe TepLoTy A príjeMNÁ 
KLíMA roBIA z TejTo oBLAsTI oBĽúBeNú dovoLeNKovú desTINÁCIU. 
prIAMy LeT z BrATIsLAvy do shArM eL sheIK TrvÁ CCA 3 A poL 
hodINy. 

SHARM  
EL SHEIKH

egypT  |  shArM eL sheIKh
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NOVINKA

928 eur

CENA od

na osobu

285

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 – 10:00 h), obedy (12:30 – 14:30 h) a večere (18:30 – 21:30 h) formou 
bufetu • neskoré raňajky (10:00 – 11:00 h) • neskorá večera (23:00 – 02:00 h) • občerstvenie, káva, čaj, zmrzlina počas 
celého dňa • miestne a vybrané importované alkoholické a nealkoholické nápoje počas celého dňa • minibar (Coca cola, 
Fanta, Sprite, Tonic, pivo, džusy doplnené denne) • 7 à la carte reštaurácií • fitnes • sauna • turecké kúpele • vírivka

poLohA
v roku 2017 kompletne zrenovovaný hotelový rezort • priamo  
na vlastnej piesočnatej pláži v Nabq Bay • cca 22 km od známej 
pláži Naama Bay (bezplatný shuttle bus) • cca 8 km od letiska 
Sharm El Sheikh

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
695 izieb • hotel z ponuky Exclusive By Satur • vstupná hala  
s 24 hodinovou recepciou a lobby • hlavná reštaurácia Zodiac  
• 7 à la carte reštaurácii • Sushi bar • 4 bary • Shisha bar  
(za poplatok) • 7 bazénov (2 vyhrievané) • detský bazén 
s tobogánmi • slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne zdarma  
• Spa centrum : zdarma sauna, turecké kúpele, vírivka • za poplatok: 
masáže, manikúra, pedikúra, rôzne skrášľovacie procedúry

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov •  
LCD SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • trezor (zdarma) • minibar 
(zdarma, denne dopĺňaný) • set na prípravu kávy alebo čaju  
• balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Superior room (37 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad do 
záhrady alebo na bazén) • Deluxe room (50 m2, s možnosťou 

až dvoch prísteliek, výhľad do záhrady alebo na bazén) • Family 
room (58 m2, dve oddelené spálne, výhľad do záhrady alebo na 
bazén) • Junior Suite (74 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad 
do záhrady alebo na bazén) a ďalšie typy suít

sTrAvovANIe
Ultra all inclusive

PRE DETI
Rixy mini klub (4-6 rokov) • Rixy midi klub (7-9 rokov) • Rixy  
Maxi klub (10-12 rokov) • detský bazén • detská pláž • detské 
ihrisko • animačné programy 

PLáŽ
vlastná piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zdarma • bar na pláži • vodné športy za poplatok

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★★

pLÁž       
pre deTI       
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

ULTRA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
4882 hodnotiacich4,5

shArM eL sheIKh  |  egypT

RIXOS SHARM el SHeIk HOTel      +

hotel

7 à la carte 
reštaurácií v rámci  

all inclusive

Šnorchlovanie  
a potápanie

Rixos Royal Spa  
s bohatou ponukou 
masáži a procedúr 

Privátny transfer

sUperIor IzBA

273



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

Ideálne pre pokojnú 
dovolenku

Vynikajúca poloha 
v zátoke s piesčitou 

plážou 

Pekné kúpeľné 
centrum s krytým 

bazénom pre 
maximálny relax

Priamo pri miestnej 
promenáde

Lodný transfer  
ku korálom

NOVINKA

818 eur

CENA od

na osobu

286

TripAdvisor
4144 hodnotiacich 4,5

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • miestne nealkoholické a miestne alkoholické nápoje 
(10:00 – 24:00 h) • snack a zmrzlina v plážovom bare • neskoré raňajky (10:30 - 11:30 h) • ľahké občerstvenie (12:00 -  
16:00 h) • zmrzlina (10:00 - 17:00 h) • kôš s ovocím na izbe • minibar dopĺňaný o nealko nápoje • 1x za pobyt večera  
v à la carte reštaurácií 

poLohA
v zátoke Sharm El Mayyah,• cca 10 km od centra Sharm El Sheikh  
• kyvadlová doprava do centra letoviska Naama Bay (zadarmo,  
2x denne) • cca 20 km od letiska Sharm El Sheikh •  
pri piesčitej pláži 

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
263 izieb v 4 budovách • vstupná hala s recepciou a lobby • hlavná 
reštaurácia • reštaurácia Bluemarine (len pre dospelých) • 2 à la 
carte reštaurácie (talianska a orientálna) • 4 bary a pub • 3 bazény 
(1 vnútorný) • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky pri bazéne a na 
pláži zdarma •  Wi-Fi vo všetkých verejných priestoroch (zadarmo, 
vysokorýchlostné za poplatok) • animácie • Spa & wellness Health 
club (za poplatok: masáže, vírivka, sauna, para) • obchody • 
kaderníctvo • posilňovňa • biliard (za poplatok) • šípky • potápanie 
a šnorchlovanie (za poplatok) • boccia • minifutbal • stolný tenis • 
plážový volejbal • tenis (osvetlenie za poplatok) • aquagym • lekár 
(za poplatok) • práčovňa (za poplatok) • Shisha kútik za poplatok) 

UByTovANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
minibar (za poplatok) • 2 menšie fľašky vody denne zdarma • 
trezor (zdarma) • set na prípravu kávy/čaju • balkón alebo terasa

Typy IzIeB 
Superior 2-lôžková izba s možnosťou 1 prístelky (36 m2, manželská 
posteľ alebo oddelené lôžka, výhľad na záhradu, za doplatok 
výhľad na bazén alebo bočný výhľad na more

sTrAvovANIe
polpenzia, all inclusive (za doplatok)

pLÁž
pri vlastnej piesčitej pláži s pozvoľným, piesčitým vstupom do 
mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážový bar

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★★

pLÁž       
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

ALL INCLUSIVE

egypT  |  shArM eL sheIKh

IbeROTel PAlAce     

sUperIor IzBA
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Veľmi výhodný 
pomer ceny a kvality

Atraktívne výhľady 
na červené more 

a ostrov tiran

Pekné kúpeľné 
centrum s krytým 

bazénom pre 
maximálny relax

Úchvatné korálové 
útesy na dosah

Taliansky kuchár

Dôraz na morské 
špeciality

558 eur

CENA od

na osobu

287

NOVINKA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
3 946 hodnotiacich4,5

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky (09:30 - 11:00 h) • pizza (11:00 - 12:30 h)  
• ľahké občerstvenie (15:30 - 16:30 h) • vybrané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (08:00 - 24:00 h) • diétna 
strava na vyžiadanie • doprava do centra a do Naama Bay vo vybrané dni 

poLohA
na najjužnejšom cípe Sinajského polostrova • v zálive Nabq  
s nádherným výhľadom na ostrov Tiran • cca 24 km od zálivu 
Naama s promenádou • cca 30 km od centra starého Sharm El 
Sheikh • shuttle bus do centra a do Naama Bay (zadarmo) • cca 
7 km od letiska Sharm El Sheikh • pri piesčitej pláži • v blízkosti 
Národného parku Nabq Bay

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
244 priestranných izieb • vstupná hala s recepciou a lobby 
• hlavná reštaurácia (taliansky kuchár s dôrazom na morskú 
kuchyňu) • 1 à la carte reštaurácia • 4 bary • 6 bazénov (1 detský) • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne a na pláži zdarma • Wi-Fi vo 
verejných priestoroch (zadarmo) • animácie • wellness (za poplatok: 
masáže, sauna) • minimarket • kaderníctvo • posilňovňa • potápanie 
a šnorchlovanie (za poplatok) • plážový volejbal • vodné pólo • aqua 
aerobik • tenis (osvetlenie za poplatok) • práčovňa (za poplatok) 

UByTovANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
minibar (na vyžiadanie a za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón 

Typy IzIeB 
Superior dvoj a trojlôžková izba (55 m2, manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, obývacia časť, pohovka, výhľad na záhradu, za 
doplatok výhľad na bazén alebo bočný výhľad na more) 

sTrAvovANIe
all inclusive

pre deTI
mini klub • detský bazén • detské ihrisko • herňa • postieľky

pLÁž
pri vlastnej piesčitej pláži s bielym pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá, slnečníky a osušky pri zdarma • cca 120 m dlhé 
mólo do hlbšej vody a ku koralovým útesom • plážový bar

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★

pLÁž       
pre deTI      
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

shArM eL sheIKh  |  egypT

TAMRA beAcH ReSORT    

sUperIor IzBA
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NOVINKA ALL INCLUSIVENOVINKAALL INCLUSIVE

TripAdvisor
966 hodnotiacich 4,0TripAdvisor

838 hodnotiacich4,5

egypT  |  shArM eL sheIKh, NAAMA BAy

289288

poLohA
cca 4 km južne od zálivu Naama 
s promenádou a nočným životom • 
cca 10 km od centra Sharm El Sheikh • 
shuttle bus do centra (za poplatok) • 
cca 16 km od letiska Sharm El Sheikh • 
pri piesčitej pláži • na okraji vychýrenej 
potápačskej oblasti Sodfa 

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
129 izieb v poschodových vilkách 
• vstupná hala s recepciou a lobby 
• hlavná reštaurácia • 1 à la carte 
reštaurácia (stredomorská / dary 
mora) • pizzeria • 2 bary • 3 bazény  
(1 vnútorný) • slnečná terasa • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne a na 
pláži zdarma • Wi-Fi vo verejných 
priestoroch (zadarmo) • animácie 
• Spa & Wellness (za poplatok: 
vírivka, masáže, sauna) • minimarket 
• kaderníctvo • lekár (za poplatok) 
• potápanie a šnorchlovanie (za 
poplatok) • plážový volejbal • šípky  
• biliard (za poplatok) • stolný tenis • 
tenis (osvetlenie za poplatok) • fitnes

UByTovANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • minibar  
(za poplatok) • trezor (zdarma)  
• balkón alebo terasa 

Typy IzIeB 
Štandardná 2-lôžková izba 
s možnosťou 2 prísteliek (max. pre  
1 dospelého, 40 m2, manželská posteľ 
alebo oddelené lôžka, obývacia časť, 
pohovka, výhľad na záhradu, za 
poplatok výhľad na bazén alebo  
na more)

sTrAvovANIe
all inclusive

pre deTI
miniklub • detský bazén •  
detské ihrisko 

pLÁž
ku dvom menším piesčitým plážam 
vedie 150 m dlhá cestička • cca 15 m  
dlhé mólo do hlbšej vody a ku 
nádherným koralovým útesom 

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★

pLÁž      
pre deTI      
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

poLohA
v centre Naama Bay • cca 15 km od 
letiska Sharm El Sheikh • cca 7 km  
od centra starého Sharm El Sheikh  
• cca 7 km od golfového ihriska 
Jolie Ville Golf Club • pri plážovej 
promenáde a pieskovej pláži 

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
396 izieb • vstupná hala s recepciou 
a lobby • hlavná reštaurácia • plážová 
reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie • 
5 barov • 2 kaviarne • internetový kútik 
(za poplatok) • 2 bazény (1 s morskou 
vodou) • ležadlá, slnečníky a osušky 
pri bazéne a na pláži • Wi-Fi v lobby 
a pri bazéne (zadarmo) • animácie 
• Thai Spa & Wellness (vírivka, 
parný kúpeľ, sauna, za poplatok: 
masáže) • biliard (za poplatok) 
• šípky • posilňovňa • potápanie 
a šnorchlovanie (za poplatok) • vodný 
aerobik • plážový volejbal • stolný 
tenis (za poplatok) • tenis (vybavenie 
a osvetlenie za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok) • kasíno 

UByTovANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi (za 
poplatok) • minibar (nealko denne) 
• set na prípravu kávy/čaju • trezor 
(zdarma) • balkón alebo terasa

Typy IzIeB 
Dvojlôžková izba s možnosťou  
1 prístelky (35 m2, manželská posteľ, 
výhľad na záhradu, výhľad na more 
za doplatok) • Superior dvojlôžková 
izba (35 m2, manželská posteľ, výhľad 
na záhradu, od pláže oddelené len 
promenádou) • niekoľko typov suít

sTrAvovANIe
all inclusive

pre deTI
mini klub (4-12 rokov) • detský bazén 
• detské ihrisko • detské stoličky • 
detské postieľky • minidisko 

pLÁž
pri vlastnej piesčitej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (oddelená 
promenádou) • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri zdarma • mólo do hlbšej 
vody • plážový bar a reštaurácia

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★★
pLÁž       
pre deTI      
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky (11:00 - 12:00 h) 
• ľahké občerstvenie (17:00 - 18:00 h) • vybrané 
miestne nealkoholické nápoje (09:00 - 23:00 h)  
• vybrané miestne alkoholické nápoje (11:00 - 
23:00 h) 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • olovrant (10:00 - 11:00 h) • ľahké 
občerstvenie (12:00 - 13:00 h) • zmrzlina (16:00 -  
17:00 h) • vybrané miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje (09:00 - 24:00 h) • vybrané miestne 
alkoholické nápoje (10:00 - 23:00 h) • polnočný snack

518 eur

CENA od

na osobu
668 eur

CENA od

na osobu

MARITIM JOlIe VIlle  
ReSORT & cASInO     

club Reef ReSORT     +

šTANdArdNÁ IzBA šTANdArdNÁ IzBA
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NOVINKA NOVINKA ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
1 070 hodnotiacich 4,0

ALL INCLUSIVE

TripAdvisor
2 151 hodnotiacich4,0

shArM eL sheIKh  |  egypT

291290

poLohA
v zálive Sheikh Bay s výhľadom na 
ostrov Tiran • súčasť rozsiahleho 
hotelového komplexu (7 hotelov) • 
cca 13 km od centra starého Sharm El 
Sheikh • cca 9 km od letiska Sharm El 
Sheikh • cca 500 m od piesčitej pláže

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
260 izieb • vstupná hala s recepciou 
a lobby • hlavná reštaurácia a ďalšie 
4 bufetové reštaurácie • 5 à la carte 
reštaurácií • niekoľko barov • kaviareň 
• hlavný bazén a 2 plávajúce bazény • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri  
bazéne a na pláži zdarma •  Wi-Fi  
vo verejných priestoroch (zadarmo) 
• animácie • wellness (za poplatok: 
vírivka, masáže, sauna, para, turecký 
kúpeľ, procedúry) • posilňovňa 
• potápanie a šnorchlovanie (za 
poplatok) • plážový volejbal a futbal 
• motorizované vodné športy (za 
poplatok) • kasíno (za poplatok)

UByTovANIe
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi • 
minibar (naplnený 1x za pobyt s nealko 

nápojom a vodou) • trezor (zdarma) • 
balkón alebo terasa

Typy IzIeB 
Štandardná Oasis 2-lôžková izba 
s možnosťou 2 prísteliek (37-46 m2, 
manželská posteľ alebo oddelené 
lôžka, výhľad do záhrady, za doplatok 
výhľad na more) 

sTrAvovANIe
all inclusive

pre deTI
mini klub (4-12 rokov) • 2 detské 
bazény • detské ihrisko • animácie

pLÁž
cca 200 m od dlhej piesčitej pláže 
s koralovým podložím (odporúčame 
obuv do vody) • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • cca 100 m dlhé mólo 
zakončené 2 plávajúcimi bazénmi • 
plážové bary • 4 plážové reštaurácie

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★★
pLÁž       
pre deTI       
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

poLohA
cca 8 km od centra Naama Bay  
(5x za deň kyvadlová doprava zdarma) 
• cca 18 km od letiska Sharm El Sheikh 
• priamo pri piesčitej pláži • cca 12 km 
od golfového ihriska

vyBAveNIe/ďALšIe sLUžBy
206 izieb • vstupná hala s recepciou  
a lobby • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácie (stredomorská kuchyňa) • 
3 bary • kaviareň • 2 bazény • vírivka • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma •  Wi-Fi vo verejných 
priestoroch • internetový kútik 
(zadarmo) • animácie • Spa & wellness 
(za poplatok: masáže, vírivka, sauna, 
para) • obchody • kaderníctvo • fitnes 
• biliard (za poplatok) • šípky • stolný 
tenis • plážový volejbal • vodné pólo • 
nemotorizované vodné športy  
(za poplatok) • lekár (za poplatok)  
• práčovňa (za poplatok) 

UByTovANIe
kompletne zrenovované v r. 2015 • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • minibar 
(za poplatok) • 1 fľaša vody denne 
(zdarma) • trezor (zdarma) • balkón 
alebo terasa

Typy IzIeB 
Dvoj- Troj- a Štvorlôžková izba  
(25-28 m2, manželská posteľ alebo 
oddelené lôžka, výhľad na záhradu, 
za doplatok výhľad na bazén alebo 
výhľad na more) 

sTrAvovANIe
all inclusive

pre deTI
mini klub (4-10 rokov) • detský bazén 
• detské ihrisko • mini disko • detské 
stoličky

pLÁž
pri vlastnej piesčitej pláži • pozvoľný 
vstup do vody s koralovým podložím 
(odporúčame obuv do vody)  
• ležadlá, slnečníky a osušky  
(zdarma) • plážový bar

ofICIÁLNe hodNoTeNIe: ★★★★

pLÁž       
pre deTI       
MIesTo poByTU      
spoKojNosť KLIeNTov NovINKA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:30 h),  
obedy (13:00 - 15:00 h) a večere (19:00 - 22:30 h) 
formou bufetu v reštaurácii Coral alebo v ďalších 
bufetových reštauráciách • vybrané miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje vrátane kávy  
a čaju v hl. plážovom bare, v Sultan Beach bare 
a v hl. bazénovom bare (od 10:00 h do západu 
slnka) a v Bahia bare (18:00 - 24:00 h) • kaviareň  
• 2 fľaše minerálnej vody v minibare/pobyt •  
taf taf bus po areáli komplexu 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h)  
• ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina 
(15:00 - 17:00 h) • vybrané miestne nealkoholické 
nápoje (09:00 - 24:00 h) • vybrané miestne 
alkoholické nápoje (11:00 - 24:00 h) • fľaša vody 
denne/ izba 

618 eur

CENA od

na osobu
588 eur

CENA od

na osobu

DOMInA cORAl bAy OASIS     SHOReS AlOHA ReSORT    

šTANdArdNÁ IzBA šTANdArdNÁ IzBA
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MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV:

JErUzALEM
hlavné mesto Svätej zeme. Výlet je spojený s návštevou 
najvýznamnejších kresťanských pamiatok. Celodenný výlet 
do mesta, kde sa spájajú tri monoteistické náboženstva 
(židovské, kresťanské a moslimské), do tzv. Svätej zeme,  
pri ktorom môžete navštíviť miesta, kde Ježiš strávil 
posledné dni svojho života, Olivovú horu, prejsť sa časťou 
Krížovej cesty až na Golgotu či k Múru nárekov.

PETrA
Azda najzaujímavejšie a jedinečné skalné mesto sveta 
- Petra. Vidieť Petru je nezabudnuteľný zážitok. Vznik 
tohto mesta sa datuje do tretieho storočia pred Kristom. 
Celodenný výlet do ružového skalnatého mesta Nabatejcov 
s obedom, kde sa prechádzkou cez tzv. Siq dostanete 
k najvýznamnejším miestam starobylého mesta:  
k Pokladnici, amfiteátru, kráľovskému palácu a obydliam 
pôvodných obyvateľov Petry.

PotáPanie
Koraly veľké ako stôl a známy Picassov útes. To sú 
poznávacie znamenia Pharaoh’s Islandu, na ktorý turistov 
prevážajú loďky z Taby. Žulový atol obklopujú koralové 
útesy, preto sa mu často hovorí aj Koralový ostrov.

Mŕtve More
Celodenný relax pri Mŕtvom mori v Izraeli, kúpanie 
vjedinečnej slanej vode. V údolí Mŕtveho mora sa okúpete  
v najslanšom jazere na svete a uvidíte, že nie je voda ako 
voda a niekedy sa plávať naozaj nedá. Voda tu obsahuje 
10x viac solí ako obyčajná morská voda. Čaká Vás pohoda, 
oddych a liečebné procedúry v Mŕtvom mori. 

JEdINEčNé LETOVISKO TAbA SA NACHádzA 
NA SEVErOVÝCHOdE KrAJINY NA PObrEŽÍ 
ArAbSKéHO záLIVU V čErVENOM MOrI, SO STáLYM 
SLNEčNÝM POčASÍM UMOŽňUJúCIM CELOrOčNé 
dOVOLENKOVANIE. TUrISTICKá ObLASť TAbA 
HEIgHTS, V KTOrEJ SA NACHádzAJú NAšE HOTELY, 
TYPICKé SVOJOU OrIENTáLNOU ArCHITEKTúrOU, 
JE VzdIALENá IbA 20 KM Od CENTrA MESTA 
TAbA A Od HrANÍC S IzrAELOM. JE TEdA 
IdEáLNYM VÝCHOdISKOVÝM bOdOM PrE MNOHé 
NEzAbUdNUTEľNE FAKULTATÍVNE VÝLETY NIE LEN 
NA SINAJSKOM POLOSTrOVE. VďAKA JEdINEčNEJ 
POLOHE UMOŽňUJE NádHErNÝ VÝHľAd NA IzrAEL, 
JOrdáNSKO A SAUdSKú ArábIU NA POzAdÍ 
PúšTNYCH Hôr. NAJVäčšÍM LáKAdLOM TEJTO 
dESTINáCIE Sú šIrOKé A POKOJNé PIESOčNATé 
PLáŽE S KOrALOVÝMI úTESMI, KVALITNé HOTELY 
rIAdENé šPECIALISTAMI z CELéHO SVETA 
A AzúrOVé MOrE PLNé ŽIVOTA. MILOVNÍKOV 
gOLFU POTEšÍ MOŽNOSť SI zAHrAť NA JEdNOM 
z NAJLEPšÍCH gOLFOVÝCH IHrÍSK V EgYPTE  
S 18 JAMKAMI. LET z brATISLAVY dO TAbY TrVá  
CCA 4 HOdINY. TrANSFEr z LETISKA dO HOTEL  
TrVá 40 MIN.

TABA
oDLetY z bratisLavY

EgYPT  |  TAbA

KLIMATICKá TAbUľKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 33 37 37 37 35 31
VODA (°C) 23 24 26 28 28 27 27
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TAbA  |  EgYPT

THE BAYVIEW TABA HEIGHTS RESORT      +

POLOHA
v obľúbenej turistickej oblasti Taba Heights • centrum Taby  
20 km • od medzinárodného letiska 30 km • bezplatný transfer  
do najdôležitejších častí Taba Heights

VYbAVENIE/ďALšIE SLUŽbY
394 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v celom areáli hotela 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie (zdarma 
denne, potrebná rezervácia) • niekoľko barov • plavecký bazén • 
posilňovňa • sauna • jacuzzi • sauna • amfiteáter • detský bazén 
• 3 konferenčné miestnosti • knižnica • zmenáreň • za poplatok: 
vodné fajky, SPA, skrášľujúce centrum, lekár, obchody, kaderník 
• športy: biliard, stolný tenis, plážový volejbal a futbal, tenisové 
kurty, bezplatný úvod do potápania • každodenný večerný 
animačný program

UbYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič vlasov • LCD SAT 
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar (dopĺňaný zdarma) 
• kávový a čajový set • balkón alebo terasa

TYPY IzIEb
Štandardná izba s možnosťou jednej prístelky s výhľadom  
do záhrady (40 m2, manželská posteľ alebo oddelené lôžka  
a jedno rozkladacie lôžko)

STrAVOVANIE
ultra all inclusive

PrE dETI
detský klub • detský bazén • detské ihrisko • šmýkalka • mini disco

PLáŽ
priamo pri hoteli • privátna piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy (zdarma) • bar na pláži

OFICIáLNE HOdNOTENIE: ★★★★★

PLáŽ       
PrE dETI     
MIESTO PObYTU      
SPOKOJNOSť KLIENTOV NOVINKA

ULtra aLL incLUsive raňajky (7:00 – 10:00 h), obedy (13:00 – 15:00 h) a večere (19:00 – 22:00 h)  
formou bufetu • neskoré raňajky • polnočný snack (23:30 – 00:30 h) • snacky počas dňa • káva, čaj, koláče a zmrzlina  
vo vyhradených časoch • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 24 h • à la carte reštaurácia bez poplatku

698 eur

CENA od

na osobu

ULtra aLL incLUsivenovinKa

TripAdvisor
1493 hodnotiacich4,0

obľúbený 
dovolenkový rezort

Možnosť jedinečných 
fakultatívnych výletov

výborný servis

v blízkosti  
koralových útesov

Špeciálna 
teenage cena

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

292

šTANdArdNá IzbA
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SOFITEL TABA HEIGHTS     

aLL incLUsive exKLUzívne Len s cK satUrnovinKa

aLL incLUsive raňajky (07:00 – 10:00 h), obedy (13:00 – 15:00 h)  
a večere (19:00 – 22:00 h) formou bufetových stolov • neskoré raňajky • 
popoludní snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina vo vyhradených časoch •  
miestne alkoholické a nealkoholické (10:00 – 22:00 h) 

tYPY izieb 
Štandardná dvojlôžková izba s možnosťou až 2 prísteliek (34 m2, 
manželská posteľ a rozkladacie prístelky, za doplatok možnosť priameho 
výhľadu na more, možnosť prepojovacích dverí)

stravovanie 
all inclusive

PLáŽ 
široká privátna piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • mólo • 
slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážové osušky zdarma • v blízkosti 
koralových útesov

oFiciáLne HoDnotenie *****

PoLoHa 
v obľúbenej turistickej oblasti Taba Heights • centrum Taby 20 km 
• od medzinárodného letiska Taba 30 km • bezplatný transfer do 
najdôležitejších častí Taba Heights

DĹŽKa transFerU 
45 min

vYbavenie/ĎaLŠie sLUŽbY 
442 izieb • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v areáli hotela  
zdarma • 2 hlavné reštaurácie • à la carte reštaurácia (za poplatok) 
• 4 bary • 7 vonkajších bazénov (jeden s morskou vodou) • detský 
bazén • fitnes, sauna, vnútorný bazén • denné a večerné animácie 
• zmenáreň • za poplatok: kaderník, obchody, čistiareň, salón 
krásy, požičovňa áut

UbYtovanie 
klimatizácia • sušič na vlasy • telefón • minibar (za poplatok) 
• trezor (zdarma) • SAT LCD TV • kúpeľňa s WC a sprchovým 
kútom) • Wi-Fi zdarma • balkón alebo terasa

TripAdvisor
3655 hodnotiacich 4,5

EgYPT  |  TAbA

598 eur

CENA od

na osobu

293
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
ceLKová sPoKoJnosŤ KLientov  novinKa

reŠtaUrácie 
2 hlavné reštaurácie • à la carte reštaurácia (za poplatok) • 3 bary

bazÉnY 
3 bazény, jeden s morskou vodou • 2 detské bazény • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 
zdarma

ŠPort & zábava 
šípky, futbal, stolný tenis, plážový volejbal, biliard (za poplatok), 
tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) • 18 jamkové golfové 
ihrisko v blízkosti hotela (za poplatok)

WeLLness & sPa 
posilňovňa • miestnosť na aerobic • vnútorný bazén • sauna 
a masáže (za poplatok) • hammam • jacuzzi

tiPY na výLetY 
Petra • Jeruzalem • Mŕtve more • potápanie

RODINNÝ KLUB 
S TROmI 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 – zlatá horúčka, kovboji vs 
indiáni, mini a maxi olympiáda, stavanie hradov z piesku, 
hľadá sa Nemo • kreatívny workshop – maľovanie tričiek, 
maľovanie s pieskom, facepainting, modelovanie balónov 
• vodné šibalstvá • púšťanie lodičiek prianí • mini disco 
• obedy/večere s animátormi • rôzne športové hry 
a turnaje • pre dospelých rodinné saturoviny • večer plný 
aktivít 

detský bazén • detské ihrisko 

ŠPortovÉ aKtivitY
fitnes • tenis • stolný tenis • petang • biliard • plážový 
volejbal • potápanie (za poplatok) a šnorchlovanie • 
vodné športy (za poplatok)

výHoDY Pre roDinY

2 deti do 15 r. zdarma* • špeciálna teenage cena • 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • možnosť 
ubytovania 2+2 v štandardnej izbe • veľký komplex bazénov

TAbA  |  EgYPT

šTANdArdNá IzbA

* viď piktogram na str. 3
281



ODLETY z viEDnE

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 28 37 38 36 33 34 32 28 24
VODA (°C) 27 30 30 30 28 27 26 26 22

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

SALALAH
Salalah je hlavným mestom a sídlom guvernéra  
Ománskej provincie Dhofar na juhu. Nachádzajú sa tu 
horské masívy a nádherné prírodné piesočnaté pláže 
s kryštálovo čistým morom. Je miestom historických 
pamiatok a archeologických nálezísk. Za zmienku stojí  
napr. Ayubova hrobka, vykopávky strateného mesta Ubar,  
mesto Taqa s hradom. Nikto nesmie vynechať návštevu 
miestneho tradičného trhu Al Husn, kde sa dajú kúpiť 
suveníry, parfémy, keramika a kadidlá a samozrejme, 
tradičná ománska dýka khandžár. Miesto ešte nie je 
poškvrnené čulým turistickým ruchom, preto sa vám  
môže ľahko stať, že budete plávať v mori s delfínmi 
a dokonca uvidíte i veľryby.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV

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

ZÁPADNÝ SALALAH / VÝCHODNÝ SALALAH
Poldenné výlety do okolia hlavného mesta na západnú 
a východnú stranu. Navštívime Jóbovu hrobku, nádherné 
hory v okolí, plantáže s kadidlovníkmi, creek Khor Rori, 
Sumhuram, Mirbat, hrobka Mohameda Aliho. Možnosť 
absolvovať oba výlety v jednom, ako celodenný výlet.

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

OMÁN LEŽÍ NA VÝCHODNOM CÍPE ARABSKÉHO 
POLOSTROVA PRI BREHOCH ARABSKÉHO 
MORA A OMÁNSKEHO ZÁLIVU. DNEšNÝ OMÁN 
PATRÍ K MODERNÝM KRAjINÁM. NÁjDETE TU 
NEFALšOVANÝ VIDIECKY ŽIVOT, ALE Aj LUxUSNÉ 
HOTELOVÉ ZARIADENIA A MODERNÉ MESTÁ.  
OMÁN PONúKA MNOHO PRE MILOVNÍKOV HISTóRIE  
– MúZEÁ, VEĽKOLEPÉ PEVNOSTI, MEšITY, STARú 
ISLAMSKú ARCHITEKTúRU, ORIENTÁLNE PALÁCE.  
PRE šPORTOVCOV jE TU šNORCHLOVANIE, jACHTINg, 
SURFOVANIE A BOHATÝ PODMORSKÝ SVET. VďAKA 
TEPLÝM POBREŽNÝM VODÁM ŽIjú V MORI VIACERÉ 
DRUHY VEĽRÝB, DELFÍNOV A KORYTNAčIEK.

omán

OMÁN
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VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

IZBA DELUxE

NOVINKA

Krásne biele 
piesočnaté pláže

Aquapark v cene

nákupné možnosti 
priamo v hoteli

Krátky transfer

1 208 eur

CENA od

na osobu

TripAdvisor
935 hodnotiacich4,5

ZVYHODNENÉ
PRE SENIOROV

55+

ALL incLusivE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov v hlavnej hotelovej reštaurácii • set menu  
v reštaurácii The Breakers (mexická, indická, ománska, brazílska kuchyňa) • v Aubergine restaurant (turecká, libanonská, 
španielska a grécka kuchyňa) • v Juweira boutique hotel (marocká, ázijská, seafood a francúzska kuchyňa) • využívanie 
set menu reštaurácii bez obmedzenia (pri večeri nutná rezervácia na recepcii) • snacky • nealkoholické nápoje • káva  
a čaj • miestne pivo, víno a alkoholické nápoje (12:00 - 15:00 h, v piatok od 14:00 - 23:00 h) a (18:00 - 23:00 h) 

POLOHA
priamo na bledej piesočnatej pláži s miernym vstupom do mora, 
cca 20 km od centra mesta Salalah a letiska, s letným sídlom 
sultána • hotel je súčasťou hotelového parku Hawana,

VYBAVENIE/ďALšIE SLUŽBY
400 moderne zariadených izieb v 2 hotelových budovách • 
recepcia z lobby • Wi-Fi (zdarma) • po celom komplexe možnosť 
pohybu na hotelových bicykloch (požičanie zdarma). •  
3 reštaurácie • bar pri bazéne • 2 bazény (1 infinity bazén) • vírivka 
• fitnes (zdarma) • tenisové kurty • stolný tenis • masáže a sauny

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC a sprchou alebo vaňou • kozmetické zrkadlo • 
sušič vlasov • set na prípravu kávy a čaju • župan a papučky • 
Wi-Fi (zdarma) • trezor (za poplatok) • minibar (za poplatok) • 
klimatizácia • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Deluxe izba (40 m2, dvojlôžková s možnosťou 1 prístelky, druhéhé 
dieťa možné na lôžku rodiča,za doplatok výhľad na more) •  
Deluxe suite (90 m2, oddelená spálňa od obývacej časti, výhľad 
na oceán a pláž) • Residence Apartment  (100 m2, apartmány sa 

nachádzajú v budovách pri maríne do cca 400 m od pláže hotela, 
kuchyňa s obývacou časťou a 2 oddelené spálne) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • aquapark (12 tobogánov na ploche 65 000 m2, 
bazén s umelými vlnami, detské bazény a ihrisko, do parku 
premáva z hotela autobus zdarma) • miniklub • detské ihrisko • 
animácie 

PLÁŽ
3 piesočnaté pláže • 2 v kľudnom zálive a 1 pri otvorenom mori 
(cca 700 m) • slnečníky a ležadlá ako aj plážové osušky(zdarma) • 
2 plážové bary a reštaurácia The Breakers (nápoje a bufetové stoly 
počas obeda na pláži) • vodné športy (za poplatok) 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★
PLÁŽ       
PRE DETI       
MIESTO POBYTU      
SPOKOjNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

SALALAH  |  OMÁN

ALL incLusivE

294FANAR HOTEL AND RESIDENCES      +
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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 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.

SPOJENÉ ARABSKÉ  
EMIRÁTY

oDlety z brAtislAvy

SpOJENé ARABSKé EMIRáTY

Omán

Katar

Irán
Irán

Dubaj

Abu Dhabi

Ajman

Ras al Khaimah
Umm Al Quwain

Fujairah

Saudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

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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IzBA DELUxE

295

TripAdvisor
5 620 hodnotiacich4,5

pOLOHA
komplex známej hotelovej siete Hilton • na umelo vybudovanom 
ostrove Al Marjan • medzinárodné letisko v Dubaji cca 50 min  
• neďaleko sa nachádza nákupné centrum Al Hamra Mall  
• cca 15 min od hotela vodný park Iceland 

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
425 izieb • hotel s architektúrou v štýle čokoládových koláčikov 
cookies • 11 reštaurácií a barov s vynikajúcou kuchyňou • nákupná 
arkáda • business centrum • zmenáreň • jedno z najlepších 
Spa Eforea v celých emirátoch (7 liečebných a oddychových 
miestností, sauna, parné sauny, whirpool, masáže) • práčovňa 
a čistiareň • konferenčné miestnosti • 5 bazénov s regulovanou 
teplotou • 2 detské bazény • animačné programy • osušky, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • Wi ‑Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • shuttle bus do Al Hamra Mall denne zdarma • shuttle 
bus do Dubaja (Dubaj Mall) 3x do týždňa za poplatok cca 125 AED 
• v cene fitnes centrum • za poplatok procedúry v Spa

UBYTOVANIE
275 priestranných izieb s výhľadom na bazén alebo na more 
v hlavnej budove • 150 izieb typu Deluxe vo vilách • Wi ‑Fi  
za poplatok • všetky izby s balkónom alebo terasou izby • 
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 alebona terase

TYpY IzIEB
Guest (32 m2) s výhľadom na bazén alebo na more • Deluxe 
(45 m2) s výhľadom na more alebo na bazén • vo vilových 
budovách • možnosť ubytovať 4‑členné rodiny (deti do 13 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive za doplatok

pRE DETI
mini klub (3 ‑ 12 rokov) • teenage club (13 – 18 rokov) • detské 
menu • vybavenie pre dojčatá • opatrovateľská služba za poplatok 
• stoličky v reštauráciách • ohrádky • postieľky • vodné ihrisko ‑ 
pirátska loď so šmýkačkami • detský bazén krytý proti slnku

pLáŽ
450 m dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIáLNE HODNOTENIE: ★★★★★
pLáŽ       
pRE DETI       
MIESTO pOBYTU      
SpOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

All iNclusive 12:00 ‑ 00:00 h raňajky • obedy • večere • snacky 13:00 ‑ 17:00 h • 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 • dostupná strava aj pre celiatikov

798 eur

CENA od

na osobu

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND     

RAS AL KHAIMAH  |  SpOJENé ARABSKé EMIRáTY

IzBA DELUxE

Hotel vhodný  
pre rodiny

Priamo na 
piesočnatej pláži

Priestranné  
rodinné izby

Aktivity pre deti

Malý aquapark
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SpOJENé ARABSKé EMIRáTY  |  RAS AL KHAIMAH

ultrA All iNclusive

RIxOS BAB AL BAHR     

PoloHA
luxusný komplex známej hotelovej siete Rixos • na umelo 
vybudovanom ostrove Al Marjan • neďaleko hotela nákupné 
centrum Al Hamra Mall • centrum strediska cca 25 min •  
vodný park Iceland a nákupné centrum Manar Mall cca  
15 min • medzinárodné letisko v Dubaji cca 50 min

vybAveNie/ĎAlŠie sluŽby
650 izieb • hotel s veľmi zaujímavou architektúrou • tri budovy  
v tvare pyramíd • vstupná hala s recepciou • 14 reštaurácií a barov  
s miestnou i medzinárodnou kuchyňou (all day dinning reštaurácia, 
talianska, ázijská, turecká, rybia, Meat point s americkou kuchyňou, 
pool bar, lobby lounge, mojito bar, Sea & See bar, Cup’n go,  
Cigar bar, Toast´n Burger – 24 hod reštaurácia, Nargila/Shisha 
bar – vodná fajka za poplatok) • nákupná arkáda (souk) • niekoľko 
vonkajších bazénov • detský bazén • bazén len pre dospelých  
• slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • wellnes centrum pre ženy  
• wellness centrum pre mužov • hammám • sauna • ľadová fontána 
• salón krásy • fitnes centrum • tenisové kurty • minifutbalové 

ihrisko • stolný tenis • stolný futbal • vodné pólo • joga • zumba • športové 
programy počas dňa vodné športy za poplatok len pre hostí hotela • 
plážový volejbal alebo futbal • nočný klub Inferno (extra poplatok za 
súkromný stôl/lounge a vybrané alkoholické nápoje) • rôzne animačné 
programy pre deti i dospelých počas dňa • večer vystúpenia • párty • za 
poplatok požičovňa tenisových rakiet a loptičiek • prenájom tenisového 
kurtu po západe slnka • shuttle bus do Al Hamra Mall zdarma • shuttle bus 
do Dubaja 3x týždenne za poplatok • Wi‑Fi zdarma v celom areáli hotela 

ubytovANie 
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, bazén alebo na 
Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • pohodlné sedenie • LCD TV  
• minibar (denne dopĺňaný v rámci ultra all inclusive) • trezor zdarma •  
Wi‑Fi zdarma • izbový servis za poplatok 

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 • 
dostupná strava aj pre celiatikov

TripAdvisor
3 828 hodnotiacich 4,5

1 198 eur

CENA od

na osobu

286



VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
* viď piktogram na str. 3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
celKovÁ sPoKoJNosŤ KlieNtov 93 %

RAS AL KHAIMAH  |  SpOJENé ARABSKé EMIRáTY

tyPy izieb
Deluxe (34 - 37 m2, bez balkóna s výhľadom do záhrady)  
• Premium (43 - 47 m2, niektoré s balkónom, s výhľadom do 
záhrady) • rodinná izba (61 - 81 m2, 2 samostatné miestnosti, 
niektoré izby majú balkón)

strAvovANie 
ultra all inclusive

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

oFiciÁlNe HoDNoteNie *****

Pre Deti

ANiMAČNÉ AKtivity
klub rixy (4 ‑ 12 rokov) • teenage republic (10 - 17 rokov)  
• animačné programy • Rixy disco • herňa s rôznymi 
spoločenskými hrami • kino
 
ŠPortovÉ AKtivity
mini futbal • stolný tenis • stolný futbal • vodné pólo • plážový 
volejbal • futbal • bazén v miniklube • bazén s 3 toboganmi  
• futbalové ihrisko 

stoličky v reštauráciách • postieľky • servis pre dojčatá  
• opatrovateľská služba pre deti za poplatok

výHoDy Pre roDiNy

3 deti do 14 rokov zdarma* • možnosť ubytovania  
2 + 2 alebo 2 + 3 v rodinnej izbe

IzBA DELUxE
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TripAdvisor
2145 hodnotiacich 4,0

SpOJENé ARABSKé EMIRáTY  |  RAS AL KHAIMAH

HILTON AL HAMRA GOLF & BEACH RESORT     297

pOLOHA
rozľahlý hotelový komplex • situovaný na nádhernej 500 m dlhej 
súkromnej pláži • z jednej strany poskytuje výhľad na Arabský 
záliv, z druhej strany 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 min jazdy

VYBAVENIE/ĎALŠIE SLUŽBY
183 víl • 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 • 
fitnes 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
villa guest garden view (29 m2) situované v záhrade • superior  
a superior sea view (44 m2) s výhľadom do záhrady alebo na 
more • 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 za doplatok

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 95 %

All iNclusive raňajky, obedy a večere v hlavnej reštaurácii • vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje od  
12:00 ‑ 00:00 h • kredit 19 USD na jedlo v à la carte reštauráciách La Chalet a Al Jazeera • dostupná strava aj pre celiatikov

788 eur

CENA od

na osobu

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

VILLA gUEST gARDEN VIEw
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IzBA DELUxE

TripAdvisor
5392 hodnotiacich4,5

RAS AL KHAIMAH  |  SpOJENé ARABSKé EMIRáTY

HILTON RESORT & SPA RAS AL KHAIMAH     298

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
626 izieb • symbióza tradičných arabských a moderných prvkov • 
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 • fitnes 
centrum • stolný tenis • bedminton • šípky • pilates • tenisový kurt 
len počas dňa • za poplatok 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
Guest (48 m2) s výhľadom do záhrady • Deluxe (48 - 51 m2)  

s výhľadom na more • pre náročnejších klientov sú k dispozícií 
novozrekonštruované vily

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive za doplatok

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 • opatrovateľská služba  
za poplatok • stavanie hradov z piesku 

pLáŽ
1,2 km dlhá piesočnatá pláž v lagúne – prírodný piesok • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma •  
2 plážové bary Rio (otvorený od 09:00 - 18:00 h) a Dhow (otvorený 
od 10:00 ‑ 19:30 h) • vodné športy za poplatok len pre hostí hotela 
• plážový volejbal 

OFICIáLNE HODNOTENIE: ★★★★★

pLáŽ       
pRE DETI      
MIESTO pOBYTU      
SpOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

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 • dostupná strava aj pre celiatikov

868 eur

CENA od

na osobu

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

IzBA DELUxE
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VYBRANÍ ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA CK SATUR
BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR 
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

FAMIKO 
Dolná 68
048/4148 700
famiko@famiko.sk
 
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL  
Radničné námestie 25
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

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

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

EXTRAWELL - LMC 
Dunajská 18
0252931579
extra.well@extrawellplus.sk

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

LF TRAVEL 
Družstevná 915, Most pri 
Bratislave
0903433549
lftravel@lftravel.sk

VERNE.SK
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
0911/057 291
0911/057 092
bratislava.aupark@verne.sk

VERNE.SK
Dunajská 18
811 08 Bratislava
0911/149 183
0911/057 092
bratislava.dunajska@
verne.sk

ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ
MILAN URBANÍK
Hollého 1835/4
0904/502 011, 0915/979 433
v.urbanikova@
dovolenkaonline.sk

DETVA
CA AQUA 
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
ingo@agenturaaqua.sk

DOLNÝ KUBÍN
CA PRIMA 
Jasenova 62
043/5863 251
caprima@caprima.sk

DUNAJSKÁ STREDA
DUNA-TOUR, s.r.o.
Korzo B. Bartoka 345/18
031/5525041
dunatour@dunatour.sk

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

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

KOŠICE
VEVA TRAVEL 
Alžbetina 5
0911/996 573
info@ckveva.sk

TOPAS 
Orlia 11
055/623 0285
topas@topas.sk

VERNE.SK
AUPARK SHOPPING CENTER
Nám. Osloboditeľov 1
040 01 Košice
0902/939 295
0905/964 053
kosice@verne.sk

LEVICE 
ÁČKO TRAVEL 
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk
 
LEVOČA
OÁZA TOUR
Námestie sv. Pavla 27
053/4514 572
oaza@levonetmail.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VIA SLOVAKIA TRAVEL 
1.mája 697/26
044/286 1045
info@viaslovakia.sk

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

MARTIN
STAHL REISEN 
29. augusta 9
043/2388 766
stahl@stahl.sk

MICHALOVCE
AMFORA
Hviezdoslavova 54
056/6432 774
amfora@amfora.sk

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

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

OLIN TOUR 
Štefánikova 53
037/7410 252
olintour@compclub.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
CA SLOVKURORT 
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

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

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

POVAŽSKÁ BYSTRICA
CREOTOUR s.r.o 
Nam. A. Hlinku 23/30
0905 953940
info@creotour.sk

PREŠOV
VIP TOURS 
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL 
Moyzesa 1, OD Vtáčnik
046/542 5740
info@easytravelonline.sk

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

SENEC
BITTNER TRAVEL 
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL 
Janka Kráľa 739
034/6516614
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
CA VEMA REAL 
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL 
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

AZ TRAVEL
Dr. Clementisa 46
0905/404 400
info@aztravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA 
Letná 51
0903/200 741
cklubicasnv@gmail.com

STUPAVA
CA VIA 
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

ŠAĽA
VECTOR 
SNP 2018/40
031/770 7586
ckvector@microwell.sk

TOPOĽČANY
M-TOUR 
Obchodná 2
038/748 7309
mtour@mail.t-com.sk

CARPE DIEM 
J. Kráľa 4869
0904/471 999
info@agenturacarpediem.sk 

TREBIŠOV
KAMELOT.SK 
M. R. Štefánika 176
056/6726 619
kamelot@kamelot.sk

TRENČÍN
KARIBIK CA 
Vajanského 6 (LAUGO 
centrum)
0911/902 553
karibikca@gmail.com

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

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

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

ŽILINA
SMART TRAVEL 
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

OSTTOUR s.r.o 
Bottova 45/6
041/5626320
osttour@osttour.sk

VERNE.SK
Mariánske nám. 27
010 01 Žilina
0903/733 141
zilina@verne.sk

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

ZÁJAZDY.SK
Lazaretská 3a
0800/123 410
bratislava@zajazdy.sk

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

MOJADOVOLENKA.EU
0948/948 555
info@mojadovolenka.eu

PETIT PRESS
Lazaretská 12
0850 100111
info@dovolenka.sme.sk

VERNE.SK
0850/333 111
online@verne.sk

ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR
BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

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

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

AVION SHOPPING PARK
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

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

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

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

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

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4
940 01 Nové Zámky
035/644 50 30

PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

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

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

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19
060 26 Kežmarok
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55
945 01 Komárno
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

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

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

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

LEVICE
Na Bašte 2
934 01 Levice
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec
047/451 16 10
lucenec@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 

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@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

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

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

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

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

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

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

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

Ďalšie predajné miesta - kompletný zoznam predajcov nájdete na www.satur.sk/partneri-ck
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