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Eagles Palace ★★★★★
Luxusný boutique hotel sa nachádza v zelenej oáze
severného Grécka a je obklopený prekrásnymi plážami
a mestom Uranopolis. Okrem úžasných služieb a vybavenia
sa hotel, ako jeden z mála, môže pýšiť prívlastkom
ekologický hotel Európy.

POLOHA
Starobylé mestečko Ouranopolis, ktoré
je hraničným mestom s mníšskym štátom
Athos sa nachádza cca 5 min od hotela •
medzinárodné letisko v Thessalonikách sa
nachádza cca 90 min.
HOTEL
Celkom 157 izieb, suít a bungalovov • hlavná
budova s recepciu • reštaurácie • bary (v lobby,
pri bazéne, na pláži) • Wi-Fi zdarma • veľký
vyhrievaný vonkajší bazén • wellness • sauna
• hammam.

Cena na osobu od 938 €

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž cca 250 m s miernym
vstupom do mora ocenená modrou vlajkou •
plážový servis zdarma.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Večere formou
bufetových stolov za poplatok.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • minibar •
telefón • terzor.

REŠTAURÁCIE
Armyra (mediteriánska), Kamares
(medzinárodná), Washi (ázijská), Melathron
(bufetová).

TYPY IZIEB
Superior Room (25 m2, výhľad na more alebo
do záhrady), Family Suite (40 m2, výhľad
do záhrady), Junior Suite (40 – 50 m2, výhľad
na more, možnosť jacuzzi), One Bedroom Suite
(55 – 80 m2, obývacia, spálňa). K dispozícií
sú aj ďalšie typy bungalovov, niektoré aj
s možnosťou privátneho bazéna.

PRE DETI
Miniklub (4 – 12 rokov) • detský klub • detský
bazén • opatrovanie detí (za poplatok) • ihrisko.
ŠPORT
Tenisový kurt • fitnes centrum • plážový
volejbal • joga • vodné športy • potápanie.

HIGHLIGHTS
Unikátne spojenie prázdninového domu
a služieb luxusného hotela
Gurmánsky zážitok
Elegantný dizajn
3
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Ikos Olivia ★★★★★
Exkluzívny hotel sa rozprestiera v krásnej záhrade
obklopený množstvom zelene a olivovníkov. Prvotriedny
servis a grécka pohostinnosť idú ruka v ruke so štýlovým
dizajnom a eleganciou.

Cena na osobu od 1 598 €

poloha
Neďaleko rybárskej dedinky Gerakini a cca
20 min od mesta Nea Moudania • medzinárodné
letisko v Thessaloniki je vzdialené cca 50 min.
hotel
Celkom 290 izieb • vstupná hala s recepciou
a lobby • reštaurácie • bary • vonkajší a krytý
bazén • sauna • SPA: vyhrievaný bazén, sauna,
masáže (za poplatok).
PLÁŽ
450 m dlhá piesočnatá pláž • ležadlá
a slnečníky na pláži zdarma.

TYPY IZIEB
Promo Room (25 m², situovaní v hlavnej
budove), Superior Double Room (30 m²,
balkón s výhľadom na more), Panorama Junior
Suite (35 m², balkón s pôsobivým výhľadom
na more), One Bedroom Bungalow Suite
(50 m², oddelená spálňa, balkón alebo terasa
s priestorom na slnenie.
STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky formou bufetu, obedy a večere ako à la
carte menu, nápoje miestnej a medzinárodnej
produkcie, 24-hodinový room service.

REŠTAURÁCIE
Flavors (bufetová), Fusco (Michelinská
hviezda, talianska), Anaya (ázijská), Ouzo
(Michelinská hviezda, grécka), Provence
(provensálska).
PRE DETI
Kids Club • detský bazén • detská postieľka
• opatrovanie detí na pláži denne 30 min.
zdarma.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • plážový
volejbal • aerobik • windsurfing • potápanie •
vodné športy • fitnes centrum.

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

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Pokojné miesto na relax
Prvotriedny servis
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Ikos Oceania ★★★★★
Exkluzívny hotel sa rozprestiera v krásnej záhrade
obklopený množstvom zelene a olivovníkov v miernom
svahu. Prvotriedny servis a grécka pohostinnosť idú
ruka v ruke so štýlovým dizajnom a eleganciou.

Cena na osobu od 1 488 €

poloha
Rezort sa nachádza v súkromnom zálive
v meste Nea Moudania • medzinárodné letisko
v Thessaloniki je vzdialené cca 30 min.
HOTEL
Celkom 286 izieb • vstupná hala s recepciou
a lobby • reštaurácie • bar • kúpele a wellness
centrum • krytý a vonkajší bazén • sauna.
PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž • ležadlá a slnečníky
zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • Wi-Fi (zdarma) • SAT
TV • telefón • trezor • minichladnička • set
na prípravu kávy a čaju.

TYPY IZIEB
Superior Double Room (30 m², balkón
s výhľadom na more/záhradu), Junior Suite
(35 m², balkón s pôsobivým výhľadom
na more), One Bedroom Suite (50 m²,
oddelená spálňa, balkón alebo terasa
s priestorom na slnenie.
STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky (07:30-11:00), obedy (12:30-14:30),
večere (18:30-21:30), k večeri výber someliéra
z 300 druhov medzinárodných a miestnych
vín; 24 hodinový room servise, snacky, minibar,
ovocie a nápoje pri bazénoch s obsluhou
(okrem Aqua Pool Bar), minibar, značkové
koktajly, značkové medzinárodné a miestne
alko a nealko nápoje.

REŠTAURÁCIE
Flavors (bufetová), Fusco (Michelinská
hviezda, talianska), Anaya (ázijská), Ouzo
(Michelinská hviezda, grécka), Provence
(provensálska).
PRE DETI
Kids Club • detský bazén • detská postieľka
• opatrovanie detí na pláži denne 30 min.
zdarma.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • plážový
volejbal • aerobik • windsurfing • potápanie •
vodné športy • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Fantastický výhľad na Egejské more
Exkluzívny servis
Príjemný bazén s nekonečným okrajom
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Sani Beach Club and SPA ★★★★★
Je výbornou voľbou pre luxusnú rodinnú dovolenku. Je to prvý
z hotelov luxusného rezortu Porto Sani, umiestnený v blízkosti
známej starobylej veže.

Cena na osobu od 1 098 €

poloha
Západné pobrežie polostrova Kassandra
v prístave Sani Marina • vzdialenosť
od najbližšieho mesta Nea Fokea cca 15 min •
Sani Marina Supermarket: butiky, obuv,
suveníry, klenotníctvo, kvetinárstvo a ďalšie •
v blízkosti reštaurácie, taverny, bary a nočné
kluby • cca 60 min. od letiska Thessaloniki .
HOTEL
Celkom 392 izieb • hlavná budova a vilky •
reštaurácie • bary (v lobby, pri bazéne, na pláži)
• bazény s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) •
SPA: krytý bazén • sauna, hammam • animácie.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž ocenená modrou vlajkou •
ležadlá a slnečníky zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia •
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch
prísteliek • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV
• DVD prehrávač • Wi-Fi • telefón • trezor •
minichladnička • kávovar.
TYPY IZIEB
Double Room (25 m2), Family Room (50 m2,
dve navzájom prepojené 2-lôžkové izby),
Junior Suite (35 m2, obývací kút), Junior Suite
Panorama (45 m2, obývací kút, panoramatický
výhľad), One Bedroom Family Suite (50 m2,
oddelená obývacia miestnosť, 2 x SAT TV),
Two Bedroom Family Suite (70 m2, 2 spálne
a obývacia miestnosť, 2 kúpeľne).
STRAVOVANIE
Polpenzia
bohaté raňajky a večere formou bufetových

stolov alebo Dine Around program • fľaša vína
pri príchode.
REŠTAURÁCIE
Macaroni (talianska), Psaroyannos (grécka
rybia), Tomata (grécka). Ďalšie gourmet
reštaurácie v rámci programu Ergon Deli,
Ouzeri, Grill, Ammos, Artemis, Byblos, The
Veranda (bufetová od 12 r.).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detské menu
baby club • (4 mes. - 4 r., za poplatok) • miniklub
(4 -12 r., júl-august) • junior klub (13 - 16 r., júlaugust) • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt (za poplatok) • stolný tenis •
plážový volejbal • aqua aerobic • basketbal •
lukostreľba • vodné športy • biliard • paintball •
fitnes centrum
HIGHLIGHTS
Priamo v zátoke
Rozmanitý zábavný program
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Pella Beach Grecotel
Premium Resort ★★★★
VYSOKO OCENENÝ HOTEL V LOKALITE S KRÁSNOU ZÁHRADOU
PRIAMO NA PLÁŽI V DEDINE HANIOTI.

Cena na osobu od 899 €

poloha
15 km od mesta Kallithea a 3 km od pobrežnej
obce Pefkochori • cca 60 min. od letiska
Thessaloniki.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • rádio • telefón •
trezor • minibar.

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky a večere formou bufetových stolov.
Za doplatok plná penzia.

HOTEL
Celkom 182 izieb • vstupná hala s recepciou •
prízemné budovy v záhrade • 2 reštaurácie •
bar pri bazéne • Wi-Fi zdarma • 2 bazény
so slnečníkmi a ležadlami • SPA centrum •
požičovňa bicyklov a áut.

TYPY IZIEB
Double guestroom (24 m2, pre 2 osoby,
čiastočný výhľad na more), Bungalow (23 m2,
pre 2 osoby, výhľad do záhrady), Family Room
(28 m2, pre 2 – 4 osoby, výhľad do záhrady),
Superior Guestroom (28 m2, pre 2 – 3 osoby,
čiastočný výhľad na more), Superior Family
Guestroom (45 m2, pre 2 – 4 osoby, čiastočný
výhľad na more), Junior Suite (38 m2, pre 2
osoby, čiastočný výhľad na more).

REŠTAURÁCIE
Hlavná (grécka a medzinárodná), Beach
Taverna (grécka, bufetová).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s prímesou
štrku ocenená modrou vlajkou • slnečníky
a ležadlá zdarma.

PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka • detské menu • detský klub •
animačný program.
ŠPORT
Stolný tenis • fitnes • kanu • joga • aqua aerobik
• boccia • vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Rodinná dovolenka
Priamo na pláži
Kvalitné služby
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Kairaba Sandy Villas ★★★★★
PRESTÍŽNY MODERNÝ HOTEL UPROSTRED ZÁHRAD PRIAMO NA
PLÁŽI V MESTE AGIOS NIKOLAOS.

Cena na osobu od 948 €

POLOHA
V juhozápadnej časti ostrova, v letovisku Agios
Georgios • nákupné možnosti cca 200 m •
hlavné mesto cca 30 km (autobusová zastávka
v letovisku) • vzdialenosť od letiska cca 45 min.
HOTEL
Celkom 94 izieb a suít • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • reštaurácia • bary •
2 hlavné bazény so sladkou vodou • slnečníky,
ležadlá, osušky zdarma • SPA centrum: sauna,
masáže, rôzne skrášľovacie procedúry (za
poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do
mora • plážový servis zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi zdarma
• telefón • trezor • minibar.
TYPY IZIEB
Standard Room (25 m2, s možnosťou jednej
prístelky, výhľad do záhrady), Superior
Room Pool View (45 m2, s možnosťou jednej
prístelky, výhľad na bazén), Superior Swim
Up (45m2, s možnosťou jednej prístelky, terasa
s priamym vstupom do bazéna), One Bedroom
Suite Pool View (65 m2, spálňa s 2 lôžkami,
obývačka s možnosťou až 2 prísteliek,
2 kúpeľne, výhľad na bazén) a iné typy suít.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), neskoré raňajky
(10:00 – 11:00), obedy (12:30 – 15:00) a večere
(18:30 – 22:00) formou bohatých bufetových
stolov. Medusa lobby bar (10:00 – 02:00),
Oasis pool bar (10:00 – 24:00), Kyma beach bar
(10:00 – 01:00). Občerstvenie, koláčiky, káva,
nealkoholické a alkoholické miestnej výroby.
REŠTAURÁCIE
Ermis (hlavná, bufetová).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • basketbal • fitnes •
aerobik • biliard • vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Vynikajúce služby
Gurmánsky zážitok
Adults Only hotel
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Kontokali
Bay Resort & SPA ★★★★★+
Luxusný hotel sa nachádza na východnom pobreží
smaragdového ostrova Korfu, iba 6 km od hlavného
mesta Kerkyra.

poloha
Na východnom pobreží smaragdového ostrova
Korfu • cca 10 chôdzou od centra Kontokali •
cca 6 min od hlavného mesta Kerkyra
(1x denne hotelový autobus zdarma) •
letisko cca 20 min.
HOTEL
Celkom 261 izieb • hlavná budova •
3 záhradné pavilóny • 89 záhradných
bungalovov • vstupná hala s recepciou •
obchodná arkáda • reštaurácie • bary •
hl. bazén (morská voda) • vnútorný
bazén • terasa s ležadlami, slnečníkmi
a osuškami zdarma • SPA centrum: vírivka,
parný kúpeľ, sauna, masáže a procedúry,
ayúrveda (za poplatok) • požičovňa bicyklov
(za poplatok).

PLÁŽ
2 malé piesočnaté zálivy s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor
• minibar.
TYPY IZIEB
Standard (26 m2, výhľad na okolie alebo more)
• Bungalow (26 m2 v hotelovej záhrade) •
Family (28 m2, posúvné dvere) • Deluxe Suite
(73 m2, výhľad na more, obývacia miestnosť) •
Junior Suite with Private Pool (36 m2, terasa
s privátnym bazénom, orientácia na more
a pláž), Executive Suite Two Bedroom (107
m2, s výhľadom na more, 2 spálne, 2 kúpeľne,
obývacia miestnosť).

Cena na osobu od 848 €

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetu (07:15 – 10:30). Polpenzia alebo
plná penzia formou bufetu (za poplatok).
REŠTAURÁCIE
Horizon (hlavná), Akti (grilované a rybie
špeciality), Asterias (à la carte),
Albatros (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská herňa
• miniclub 4-12 rokov (10:00-18:00) • detská
postieľka • detská stolička • animácie.
ŠPORT
Tenisové kurty (za poplatok) • stolný tenis •
plážový volejbal • jazda na koni • golf • vodné
športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Vynikajúca POLOHA
Široká ponuka wellness
Rodinná dovolenka

9

grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Lux Me Grecotel
Daphnila Bay Dassia ★★★★
REZORT NA ZELENEJ STRÁNI S VÝHĽADOM NA ZÁLIV DASSIA.

Cena na osobu od 1 278 €

POLOHA
Centrum mesta Dassia sa nachádza 2,5 km od
hotela a malebné mestečko Korfu je vzdialené
13 km · vzdialenosť na letisko Korfu je cca 20 min.
HOTEL
Celkom 260 izieb · vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou · bungalovy ·
reštaurácie · bary · vonkajší bazén · SPA
centrum: krytý bazén, vírivka, sauna,
masáže (za poplatok) · požičovňa áut.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž obklopená píniami
a olivovníkmi, v súkromnej časti ostrova
Kommeno · plážový servis zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa · klimatizácia · kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou · sušič vlasov · SAT TV
· Wi-Fi zdarma · telefón · trezor · chladnička ·
servis na prípravu kávy alebo čaju.
TYPY IZIEB
Superior Room Garden View Private Balcony
(28 m2, pre 3 osoby, výhľad na záhradu),
Daphnila Bungalow Garden View (38 m2, pre
3 osoby, výhľad na záhradu), Daphnila Family
Bungalow Garden View (42 m2, pre 5 osôb, 2
oddelené spálne, výhľad na záhradu),
k dispozícií ďalšie typy izieb a suít.
STRAVOVANIE
All Inclusive
raňajky (07:30 – 10:30), obedy (12:30 – 14:30)
a večere (18:30 – 21:15) formou bufetových

stolov, občerstvenie, koláčiky, zmrzlina,
neobmedzené množstvo alkoholických
a nealkoholických nápojov (07:30 – 01:30).
REŠTAURÁCIE
Antica Cucina (bufetová, medzinárodná),
Il Gattopardo (à la carte), Tavernaki (grécka),
Girandi Di Olivo (à la carte, talianska),
Corfu Imperial (stredomorská, ázijská).
PRE DETI
Detský bazén · detské ihrisko · detský klub
· animačné programy · opatrovanie detí (za
poplatok).
ŠPORT
Tenisoý kurt · stolný tenis · volejbal · biliard ·
šípky · fitnes · vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Kvalitné služby
Priamo na pláži
Pokojná dovolenka pre rodiny s deťmi

10

grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Ikos Dassia ★★★★★
LUXUSNÝ REZORT OTVORENÝ V MÁJI 2018, obklopený voňavými lesmi
a s oslnivým výhľadom na tyrkysové Iónske more.

Cena na osobu od 1 468 €

poloha
Vzdialenosť od letiska je 20 min.
HOTEL
Celkom 403 izieb a suít • 2 hlavné budovy
a záhradné vilky • oddelená časť Deluxe
collection • vnútorné a vonkajšie bazény
• SPA centrum • požičovňa bicyklov.
PLÁŽ
400 m dlhá súkromná piesočnatá pláž •
slnečníky a ležadlá a plážové osušky zdarma •
plážový bar • časť vyhradená pre dospelých.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
• sušič vlasov • župan a papučky • Smart TV •
DVD/CD prehrávač • Wi-Fi • trezor • minibar •
set na prípravu kávy a čaju.

TYPY IZIEB
Promo Double (23 m2, 2- lôžková, terasa,
výhľad do záhrady alebo na more),
Superior (25 m2, 2-lôžková s možnosťou
prístelky, balkón s výhľadom na more alebo
do záhrady), Junior Suite (35 m2, 2-lôžková
s možnosťou 1 prístelky, oddelená obývacia
časť, výhľad do záhrady alebo na more),
Panorama Junior Suite (35 m2∙,2-lôžková
s možnosťou 2 prísteliek, výhľad na more).
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky (07:30-11:00), obedy (13:00-15:00)
a večere (19:00-22:30) formou bohatých
bufetových stolov, tématické večery,
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje,
predpoludňajšie (11:30-12:30) a popoludňajšie
občerstvenie (15:30-18:30), zmrzlina,
koláčiky, káva, čaj plážový servis, značkové

koktaily, medzinárodné značkové alkoholické
a nealkoholické nápoje.
REŠTAURÁCIE
Flavours (hlavná bufetová reštaurácia)
∙ Fresco (talianska à la carte) • Ouzo (grécka)
∙ Provence  (provensálska), El Vasco (baskitská
kuchyňa) • Kerkyra (à la carte moderná miestna
kuchyňa) ∙ Ergon Deli (grécka à la carte).
PRE DETI
Mini klub Créche (4 mesiace - 4 roky) • mini
club (4 - 11 r.) • Teen club (12 - 17 r.) • detská
postieľka • detské menu • detská stolička •
stráženie detí • detské ihrisko.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • zumba •
pilates • aerobik • vodné plážové športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Novootvorený rezort
Najluxusnejší hotel na Korfu
Pestrý program PRE DETI
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grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

MarBella Corfu ★★★★★
Zrekonštruovaný luxusný hotelový rezort sa nachádza uprostred
olivového hája s nádherným výhľadom na Iónske more. Vynikajúca
kuchyňa a prvotriedne služby sú zárukou prvotriednej dovolenky.

Cena na osobu od 768 €

formou bufetu, alkoholické a nealkoholické
nápoje miestnej výroby, občerstvenie, káva,
čaj, koláčiky).

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž ocenená modrou
vlajkou s hotelom prepojená nadchodom •
ležadlá, uteráky a slnečníky zdarma.

TYPY IZIEB
Standard room (20 m2, pre 2 osoby, výhľad
do záhrady alebo na more), Superior room
(30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady alebo
na more), Family room (35 m2, pre 3-4 osoby,
výhľad do záhrady, na more), Superior family
room (40 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na hory
alebo na more), Junior Suite sea view (30 m2,
pre 2-3 osoby, výhľad na more), Junior suite
Panorama Whirpool sea view (30 m2, pre 2-3
osoby, výhľad na more, vírivka), Junior Suite
Private Pool garden view (30 m2, pre 2-3
osoby, výhľad do záhrady, súkromný bazén),
ďalšie typy suít.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • LCD TV •
Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar • servis
na prípravu kávy alebo čaju.

STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bufetových stolov, za doplatok plná
penzia alebo all inclusive (raňajky, neskoré
raňajky, obedy, večere v hlavnej reštaurácii

ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • minifutbal
• basketbal • volejbal • vodná gymnastika •
boccia • pilates • joga • vodné športy •
fitnes centrum.

poloha
Hlavné mesto Kerkyra cca 20 min •
medzinárodné letisko je vzdialené cca 30 min.
HOTEL
Celkom 388 izieb • hlavná budova s recepciu
• reštaurácie • bary • bazény so sladkou
a morskou vodou • wellness centrum: masáže,
sauna, vírivka, turecký kúpeľ.

REŠTAURÁCIE
La Terazza (hlavná, bufetová), Comodo
(talianska à la carte), Platea (grécka à la carte),
La Bussola (à la carte), Spash (à la carte),
Dophin (plážová).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka a stolička • miniclub (4 – 12 r.) •
opatrovanie detí (za príplatok).

HIGHLIGHTS
Výborná POLOHA
Gurmánsky zážitok
Rodinná dovolenka
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grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Sensimar Grand Mediterraneo
Resort by Atlantica ★★★★★
Luxusný rezort terasovitého štýlu s nádherným
panoramatickým výhľadom na kryštálovo čisté more
je ideálnym miestom pre romantiku.

POLOHA
1,5 km od dedinky Votos a 16 km od hlavného
mesta Kerkyra · medzinárodné letisko na Korfu
je vzdialené cca 20 min.
HOTEL
Celkom 267 izieb a suít · vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou · reštaurácie ·
bar · vonkajší bazén · SPA centrum:
vnútorný bazén, sauna, vírivka, masáže.
PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž prístupná
zubačkou · slnečníky a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa · klimatizácia · kúpeľňa so
sprchou · sušič vlasov · SAT TV · Wi-Fi zdarma

· telefón · trezor · minibar · servis na prípravu
kávy alebo čaju.
TYPY IZIEB
Double Room (32 m2, pre 2 osoby, výhľad na
hory, čiastočný alebo úplný výhľad na more),
Deluxe Room with Private Use Pool (32 m2,
pre 2-3 osoby, súkromný bazén), Deluxe Suite
with Private Pool (65 m2, pre 2 -3 osoby,
súkromný bazén, čiastočný alebo úplný výhľad
na more), Villa (105 m2, pre 2-5 osôb, súkromný
bazén, výhľad na more).

Cena na osobu od 999 €

REŠTAURÁCIE
Medusa (hlavná bufetová), Culinarium
(grécka, 1x týždenne zdarma).
PRE DETI
Detské ihrisko · detský bazén · mini klub
(4-12 rokov) · detské menu · animačné
programy.
ŠPORT
Tenisový kurt · stolný tenis · billiard · golf ·
fitnes · vodné sporty (za poplatok).

STRAVOVANIE
Polpenzia
Za doplatok All Inclusive: raňajky, obedy a
večere formou bohatých bufetových stolov,
tématické večery, miestne alkoholické a
nealkoholické nápoje.

HIGHLIGHTS
Atraktívna poloha
Priestranné izby
Adults Only hotel
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grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Corfu Imperial Grecotel
Exclusive Resort ★★★★★
Hotel leží sa na vlastnom polostrove so zátokami,
obklopený množstvom zelene a olivovníkov. Vhodný
pre najnáročnejšie rodiny s deťmi. Exkluzívna lokalita,
súkromie a prvotriedny servis hotela splnia všetky
predstavy.
poloha
Centrum Kerkyri je cca 11 km od hotela •
najbližšie golfové ihrisko Corfu Golf Club
cca 14 km • medzinárodné letisko cca 10 min.
HOTEL
Celkom 310 izieb • vstupná hala s recepciou •
Wi-Fi zdarma • 7 reštaurácií • 3 bar •
2 vonkajšie a 1 krytý bazén • fitnes centrum •
SPA: 2500 m2, bazén, sauna, masáže, salón
krásy s kozmetickými službami, založenými
na báze prírodných produktov • požičovňa áut.
PLÁŽ
5 súkromných piesočnatých pláží • lodný
shuttle transfer medzi hotelmi Eva Palace.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • chladnička • servis na prípravu kávy
alebo čaju.
TYPY IZIEB
Double Guestroom (32 m2, balkón s výhľadom
na more, v hlavnej budove), Corfu Bungalow
(31 m2, úplný/čiastočný výhľad na more,
v záhrade), Family Maisonette (54 m2,
výhľad na more). K dispozícii aj ďalšie suity,
bungalovy a vily.

Cena na osobu od 1 890 €

REŠTAURÁCIE
Aristos (francúzska) Yali (morské plody)
Mon Repos (bufetová, detský bufet, bio kútik)
Nafsika (grécka).
prE DETI
Detské ihrisko • detská stolička • detský kútik
• detský klub • výbava pre bábätká • animačný
program • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • zumba • pilates
• joga • vodné a plážové športy (za poplatok) •
fitnes centrum.

STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bufetových stolov.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Široká ponuka wellness
Prvotriedny servis
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grécko
korfu

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Domes Miramare,
the luxury collection ★★★★★
Hotel je druhým hotelom siete Domes, ktorá patrí
k jedným z najluxusnejších v Európe. Lifestylový hotel
je určený iba pre dosplých.

poloha
V meste Moraitika • centrum Kerkyri je cca
10 min • mesto Korfu a Glyfada cca 20 min
• najbližšie medzinárodné letisko Korfu je
situované cca 20 min.
HOTEL
Celkom 113 izieb • z niekoľkých budov, vilky •
vstupná hala s recepciou • reštaurácie •
3 bary • Wi-Fi zdarma • 2 vonkajšie bazény •
wellness centrum: krytý bazén, sauna, masáže,
salón krásy s kozmetickými službami.
PLÁŽ
Súkromná 650 m dlhá pláž s prímesou štrku
• slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • župan
a papuče • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar • servis na prípravu kávy alebo čaju •
výber z vankúšov..
TYPY IZIEB
Emerald Retreat (28 m2, balkón alebo terasa,
výhľad na záhradu), Pavilion Retreat Sea
View with Outdoor Jacuzzi (39 m2, terasa,
jacuzzi), Grand Pavilion Sea View with Jacuzzi
and Pool (110 m2, 2 kúpeľne, terasa, 2 jacuzzi,
bazén), HRH Pearl Villa (63 m2, oddelený
vchod, jacuzz). K dispozícií ďalšie izby a suity.

Cena na osobu od 1 490 €

STRAVOVANIE
Raňajky
REŠTAURÁCIE
Makris All Day Restaurant (grécka,
stredomorská) 1962 Gastronomy (lokálna,
medzinárodná, vegetariánska) Raw Bar (sushi,
koktajly).
ŠPORT
Fitnes • aqua fitnes • joga (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Široká ponuka wellness
Adults only hotel
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GRÉCKO
ZAKYNTOS

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

The Lesante
Luxury Hotel & SPA ★★★★★
Víťaz World Travel Luxury Hotel Awards. Jedinečnú atmosféru
dotvára úprimná pohostinnosť, svieža zeleň a snehobiela pláž.

Cena na osobu od 998 €

poloha
Priamo v známom turistickom letovisku
Tsilivi • strategické umiestnenie hotela v srdci
olivových hájov a viníc, neďaleko tradičných
vidieckych sídel ako aj hlavného mesta ostrova
• medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené
cca 15 min.
HOTEL
Celkom 119 izieb • vstupná hala s recepciou
• 2 reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma •
2 vonkajšie a krytý bazén • požičovňa
bicyklov (za poplatok) • prenájom jácht.
PLÁŽ
80 m od piesočnatej pláže • slnečníky
a ležadlá (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • župan a papuče • LCD SAT TV •
DVD Prehrávač • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor
• minibar • servis na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Deluxe Room (30 m2, balkón alebo terasa
s výhľadom na bazén alebo záhradu), Premium
Deluxe Room (35 m2, kúpeľňa s vírivou vaňou),
Executive Room (38 m2, balkón s výhľadom
na bazén), Deluxe Family Room (60 m2, dve
priestranné izby so spojovacími dverami),
Junior Suite (45 m2, priestranná izba, king
size bed, oddelená obývacia miestnosť).
K dispozícií aj ďalšie typy priestrannejších suít.

REŠTAURÁCIE
Ambrosia Restaurant (bohaté americké
raňajky, stredomorská a miestna kuchyňa),
Neptune (à la carte, otvorená kuchyňa,
organické suroviny), Lounge Piano Bar (výber
najkvalitnejších vín, destilátov a kokteilov),
Nectar Pool Bar (čerstvé ovocné šťavy
a kokteily, nealko a káva).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detské menu •
opatrovateľská služba (za poplatok).
ŠPORT
Stolný tenis • biliard • herňa • fitnes centrum.

STRAVOVANIE
Polpenzia.

HIGHLIGHTS
Vynikajúci servis a pohostinnosť
Široká ponuka wellness služieb
Štýlový dizajn
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GRÉCKO
ZAKYNTOS

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Lesante Blu
Exclusive Beach Resort ★★★★★
Luxusný rezort na ostrove. Je sesterským hotelom
populárneho hotela The Lesante v Tsilivi, určený len
pre dospelých.

poloha
Pri tradičnej dedinke Tragaki • rušné letovisko
Tsilivi cca 15 min a hlavné mesto ostrova
Zakynthos cca 10 min • medzinárodné letisko
Zakynthos je vzdialené cca 15 min.
HOTEL
Celkom 93 izieb • vstupná hala s recepciou
• 3 reštaurácie • 2 bary • Wi-Fi zdarma •
bazén s nekonečným okrajom • krytý bazén
• wellness: masáže, salón krásy, relaxačné
cetrum, sauna, vírivka (za poplatok) •
požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s prímesou
jemného štrku • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
• sušič vlasov • župan a papuče • LCD TV •
Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • chladnička
na minibar (za poplatok) + doplniť: • set na
prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Superior Room Sea View (44 m2, pre 2 osoby,
spálňa s kúpeľňou, balkón); Superior Room
Sea View with individual pool (44 m2, pre
2 osoby, spálňa s obývacou časťou, terasa
so súkromným bazénom); Junior Suite Sea
View with individual pool (57 m2, pre 2 osoby,
obývacia časť, súkromný bazén); Honeymoon
Suite Sea View with individual pool (57 m2,
pre 2 osoby, súkromný bazén).

Cena na osobu od 998 €

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok polpenzia.
REŠTAURÁCIE
Gaia (hlavná bufetová), Melia (gourmet),
Panorama Champaigne Bar (koktaily), Ostria
All Day Restaurant Bar (nealko).
ŠPORT
tenisový kurt • vodné a plážové športy
(za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Suity so súkromným bazénom
Luxusný hotel pre náročných
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GRÉCKO
ZAKYNTOS

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Olea All Suite Hotel ★★★★★
Nefajčiarsky hotel určený klientom od 12 rokov
situovaný na malebnom kopci a obklopený
olivovníkmi a zeleňou.

Cena na osobu od 1 579 €

poloha
V pešej vzdialenosti od mesta Tsilivi •
vzdialenosť od letiska cca 10 min.
HOTEL
Celkom 93 suít • vstupná hala s 24 hodinovou
recepciou • 3 reštaurácie • bary • terasa
na slnenie • vonkajší bazén • slnečníky, ležadlá
a day beds pri bazéne a na terasách zdarma •
Wi-Fi zdarma • procedúry vo wellness centre •
požičovňa bicyklov.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž 2 k m od hotela • shuttle bus.

UBYTOVANIE
Terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Junior Suites (1. poschodie, 36 m2, balkón,
výhľad na záhradu, bazén alebo more) •
Superior Swim-up Suites (prízemie, 36 m2,
terasa, výhľad na bazén alebo záhradu) •
Superior Water Suites (prízemie, 38 m2,
terasa, výhľad na bazén), Executive Private
Pool Suites (prízemie, 40 m2, terasa, súkromný
infinity bazén, výhľad na more alebo bazén),
Honeymoon Private Pool Suites (prízemie,
53 m2, terasa, súkromný infinity bazén, výhľad
na more alebo sunset view), Presidental
Private Pool Suite (prízemie, 105 m2, terasa,
súkromný infinity bazén, sunset view).

STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bohatých bufetových stolov.
REŠTAURÁCIE
O Restaurant (hlavná, bufetová, raňajky
a večere), Flow Dine and Wine (à la carte),
Cocoon Resto and Bar (japonská, obedy
a večere, snack, drinky).
ŠPORT
Fitnes • ľahké animácie.

Hightlights
Luxus a relax
Špičkový servis a personál
Blízkosť centra letoviska s obchodmi
a reštauráciami
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GRÉCKO
ZAKYNTOS

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Tui Sensimar Caravel
Resort & Spa ★★★★★
luxusný hotel v letovisku Tsilivi na samostatnom výbežku,
v miernom svahu.

Cena na osobu od 1 178 €

poloha
Nákupné možnosti cca 40 m • vzdialenosť
do rušného centra cca 400 m • vzdialenosť
od letiska cca 10 min.
HOTEL
Celkom 238 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • reštaurácia •
bary • terasa na slnenie • vonkajší
a vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá
pri bazéne a na terasách zdarma • Wi-Fi
zdarma • parná sauna • procedúry vo wellness
centre (za poplatok) • požičovňa bicyklov
(za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž priamo pri hoteli s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdarma
• bar na pláži.

UBYTOVANIE
Balkón • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma •
trezor • minibar (nealko a voda zdarma) •
set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Dvojlôžkové izby Deluxe (30m2 na 1. poschodí
s čiastočným výhľadom na more) • Premium
deluxe (prvá rada pri pláži, 1. poschodie) •
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
skoré raňajky • raňajky • obedy (set menu) •
patiseria (15:00-17:00) • večere • polnočný
snack • 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) • pool bar pri pláži
(10:00-18:00). • ochutnávka vín.
REŠTAURÁCIE
Sens Gourmet (hlavná bufetová,
medzinárodná, gluten free), Flame,
Culinarium (à la carte).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • biliard • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Luxus priamo na pláži
Izby so zdieľaným bazénom
ADULTS ONLY HOTEL
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GRÉCKO
peloponéz

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

The Westin Resort, Costa
Navarino ★★★★★
Nachádza sa v novej prémiovej lokalite na polostrove
Peloponéz s dych vyrážajúcimi prírodnými scenériami,
panenskými piesočnatými plážami a svetoznámymi
historickými pamiatkami.

poloha
Navarino Bay 5 min, Nestorov Palác 15 min,
svetoznáma pláž Voidokilia 10 min, Mykény
135 km, Olympia 145 km • medzinárodné
letisko Kalamata cca 60 min.
HOTEL
Celkom 445 izieb • lobby s recepciou •
reštaurácie • bary • obchodná arkáda •
3 vonkajšie bazény • Anazoe SPA 4000 m2,
wellness program (vnútorný bazén, vírívka,
Floating bazén, sauna) • Navarino Ourdoor
center (prenájom bicyklov, vychádzky
do okolia, segway) • open air kino.
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným
vstupom • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi zdarma • rádio •
trezor • minibar • písací stôl • sedací kút • set
na prípravu kávy a čaju • na požiadanie pelech
pre psíkov.
TYPY IZIEB
Deluxe (43 m2, výhľad do záhrady), Premium
Deluxe (43 m2, výhľad na more), Inﬁnity Room
(39 m2, s inﬁ nity bazénom 23 m), Premium
Inﬁnity (39 m2, s inﬁnity bazénom a výhľadom
na more), Junior Suite (49 m2, prepojená
obývacia časť), Junior Inﬁnity Suites (49
m2, prepojená obývacia miestnosť, inﬁnity
bazén 23 m2 ), Family Suite (50 m2, oddelená
priestranná obývacia miestnosť).

Cena na osobu od 1 198 €

STRAVOVANIE
Raňajky. Polpenzia formou bufetu alebo dine
around programu za doplatok.
REŠTAURÁCIE
Morias (hlavná), Da Luigi (talianska), Taverna
(grécka), Flame Grill a BBQ, Armyra (rybacia),
Nargile (libanonská), Souvlakeri (grécka
tradičná), Barbouni (grécka rybacia).
PRE DETI
Detský bazén • 3 vodné šmýkačky •
organizované vychádzky do prírody • detské
kluby: Cocoon (8 - 18 mes.) a (18 mes. - 4 r.) •
Sand Castle (4-12 r., hrad plný hračiek).
ŠPORT
Basketbal • volejbal • (za poplatok) Navarino
raquet Academy, golf (18 jamkové ihrisko The
Dunes Course) • squash • biliard • bowling •
vodné športy • potápanie • fitnes.
HIGHLIGHTS
Široká ponuka wellness služieb
Plocha s 2 golfovými ihriskami
Pets friendly rezort
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Platí do 28. 02. 2019

The Romanos, A Luxury
Collection Resort ★★★★★
Charizmatický hotel sa nachádza v úžasnej lokalite
mýtického Peloponézu. Bezkonkurenčne ideálne miesto
na strávenie pokojnej dovolenky.

poloha
Mykény sú vzdialené cca 135 km • medzinárodné
letisko v Kalamate je vzdialené cca 60 min.
HOTEL
Celkom 321 izieb • hlavná budova s recepciou
• reštaurácie • bary • 2 bazény so sladkou
vodou • Anezoe SPA centrum, (rôzne procedúry
založené na pôvodných receptúrach,
kinezioterapia, hydroterapia, bazény, sauny,
telové zábaly, masáže) • aquapark.
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži • v blízkosti sú
aj ďalšie pláže – Navarino Bay cca 5 min
a svetoznáma pláž Voidokilia cca 10 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • rádio •
trezor • minibar
TYPY IZIEB
Deluxe Room (42 m2, s výhľadom na more/
záhradu), Infinity Room (43 m2, privátny
infinity bazén), Grand Suite (80 m2, obývacia
miestnosť, terasa s výhľadom do záhrady/
golfové ihrisko/more), Grand Infinity Suite
(82 m2, obývacia miestnosť, privátny infinity
bazén). K dispozícii sú aj priestrannejšie vily.
STRAVOVANIE
Bohaté americké raňajky formou bufetových
stolov, výber domácich sladkostí a čerstvého
pečiva. Možnosť doobjednať polpenziu.

Cena na osobu od 1 698 €

REŠTAURÁCIE
Pero (grécka), Eleon (morské plody), Taverna
(grécka), Flame (steak house), Da Luigi
(talianska), The Diner (fast food), Souvlakerie
(grécka), Inbi (japonská).
PRE DETI
Detský bazén • šmýkačky • Klub Cocoon
(4 mesiace až 3 roky) • SandCastle (4-12 rokov)
• kino • amfiteáter • rekreačný park.
ŠPORT
Tenis • futbal • basketbal • biliard • Racquet
Academy (9 raketových športov), profesionálne
golfové ihriská – The Dunes a The Bay,
cyklistika, nordická chôdza, turistika,
horolezecká stena, vodné športy, potápanie,
plachtenie • fitnes.

HIGHLIGHTS
Výborná POLOHA
Široká ponuka wellness služieb
Bohatý zábavný program PRE DETI
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20 %

Platí do 28. 02. 2019

grecotel Mandola Rosa
Suites & Villas ★★★★★
Exkluzívny hotel, zaradený do prestížnej hotelovej siete
Grecotel je ideálny pre páry a aj rodiny s deťmi.

Cena na osobu od 1 989 €

poloha
Priamo na pobreží západného Peloponézu
pri dedinke Kyllini v rozľahlom rezorte Grecotel
Olympia Riviera • dedinka Arcoudi s niekoľkými
obchodmi a tavernami vo vzdialenosti
cca 2 km • letisko Araxos cca 60 min.
HOTEL
Celkom 54 izieb • hlavná budova a vily •
recepcia • reštaurácie • bary • vonkajší a krytý
bazén s morskou vodou • butik, obchod so
suvenírmi • wellness centrum: masáže, sauna,
parný kúpeľ, vírivka (za poplatok) • požičovňa
áut • požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • župan a papuče • LED SAT
TV • Wi-Fi zdarma • trezor • minibar.

STRAVOVANIE
Raňajnky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia.

TYPY IZIEB
Luxury Guestroom Sea View (50 m2, pre
2 – 4 osoby, výhľad na more), Junior Family
Guestroom (50 m2, pre 2 – 4 osoby, oddelené
spálne, výhľad na more), Suite Mandola
(65 m2, pre 2 – 3 osoby, výhľad na more alebo
záhradu), Suite Mandola 2-Bedroom
(125 m2, pre 4 – 6 osôb, oddelené spálne,
výhľad na more), Beach Villas (105 m2, pre
4 – 5 osôb, oddelené spálne, priamy prístup
do mora, výhľad na more). K dispozícií ďalšie
vily aj so súkromným bazénom.

REŠTAURÁCIE
Cap Voyage (gourmet à la carte), Orient
Express (ázijská à la carte), Breakfast Salon,
Le Salon (koktajly).
PRE DETI
Detské ihrisko • detský klub • detské menu
• animačný program • opatrovanie detí
(za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • futbal • plážový
volejbal • boccia • jazda na koni • vodné
a plážové športy (za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Kvalitné služby
Aquapark
Priamo na pláži
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Elounda Beach
Hotel & Villas ★★★★★
Exkluzívny moderný hotel so službami na najvyššej
úrovni. Špičkový dizajn, luxusné prostredie a typická
grécka pohostinnosť urobia z vašej dovolenky jedinečný
a nezabudnuteľný zážitok.

poloha
Hotel sa nachádza na krétskom pobreží
Egejského mora • dedinka Elounda
s nákupnými možnosťami je vzdialená len
cca 2 min od hotela, väčšie mestečko Agios
Nikolaos cca 7 min • medzinárodné letisko
v Heraklione je vzdialené cca 50 min.
HOTEL
Celkom 245 izieb • suity a bungalovy • reštaurácie
• bary • bazén s morskou vodou • fitnes centrum
• wellness centrum: masáže, sauna, kozmetika,
rôzne procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo v blízkosti dvoch malých piesočnatých
pláži s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky zdarma.

IZBY
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchovým kútom • sušič vlasov
• SAT TV • CD systém • Wi-Fi zdarma • telefón •
trezor • minibar • servis na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Classic room (balkón alebo terasa, výhľad
na hory alebo more), Deluxe room (balkón
s výhľadom na hory alebo more, vaňa
s vírivkou v spálni, sprchový kút v kúpelni),
Deluxe suites sea view (balkón s výhľadom
an more), Deluxe rooms SPA Sea view
Sharing a pool ( na prízemí 4 izby zdieľajú
spoločný bazén), Island Bungalows on the
Water´s Edge (súkromná terasa s priamym
vstupom do mora), Two bedroom deluxe
hotel suites sea view (spálňa oddelená
od obývacej miestnosti, balkón s výhľadom
na more). K dispozícií sú ďalšie typy suít a víl
s privátnymi vyhrievanými bazénmi.

Cena na osobu od 1 489 €

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky a večere formou bufetových stolov.
REŠTAURÁCIE
Dionysos (mediteránska), Argonaut Seaside
(talianska), Blue Lagoon By Mistura
(zmes chutí japonskej, španielskej, čínskej
a talianskej), Kafenion Greek (krétska).
PRE DETI
Detský sladkovodný bazén • detské ihrisko •
animačný program • stráženie detí (za poplatok).
ŠPORT
5 tenisových kurtov • stolný tenis • basketbal
• minigolf • joga • pilates • aerobik • biliard •
vodné s plážové športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Exkluzívny hotel so službami
na najvyššej úrovni
Široká ponuka wellness služieb
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GRÉCKO
kréta

ZĽava až do
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Platí do 28. 02. 2019

Royal Marmin Bay
Boutique & Art Hotel★★★★★
hotel S nádherným výhľadom na slávny záliv Mirabello
Elouda a ostrov Spinalonga. je ideálnou voľbou pre tých,
ktorí túžia po relaxe a luxuse ďaleko od každodennej
rutiny.

poloha
Hotelový rezort na severovýchode ostrova
Kréta • na útese s výhľadom na more a ostrov
Spinalonga • centrum letoviska Elounda je cca
2 min • medzinárodné letisko v Heraklione
je vzdialené cca 60 min.
HOTEL
Celkom 88 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • bary • vonkajší a krytý bazén
• wellness centrum: vnútorný bazén, parný
kúpeľ, sauna, masáže, procedúry (za poplatok)
• požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo na súkromnej piesočnatej pláži •
osušky a župany, papuče • slnečníky
a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • osušky a župany, papuče •
LCD TV • Wi-Fi zdarma • trezor • mini bar •
set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Standard Room Mediterranean (27 m2, pre
2 osoby), Superior (24 m2, pre 2 osoby, výhľad
na more), Deluxe Sea View (30 m2, pre 2 osoby,
obývacia miestnosť, výhľad na more), Deluxe
Room with Jacuzzi & Sea View (30 m2, pre
2 osoby, terasa s výrivkou, panoramatická
izba s výhľadom na more), Deluxe Romm with
Private Pool & Sea View (30 m2, pre
2 osoby, terasa s privátnym bazénom,
obývacia miestnosť, výhľad na more).

Cena na osobu od 798 €

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov.
Za doplatok polpenzia.
REŠTAURÁCIE
Athena (raňajky formou bufetových stolov,
grécka kuchyňa), Poseidon Gourmet
Restaurant and grill (obedy a večere formou
à la carte), Dionysus Main bar (ponúka
miešané nápoje a občerstvenie) AriadneOlous Kafeneio (ponúka tradičnú grécku kávu
a nápoje).
ŠPORT
Jachting • golf • zumba • jóga • vodné športy
a aktivity (za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Prvý certifikovaný a ekologický
rezort v Grécku
GURMÁNSKE ZÁŽITKY S PRÍZVUKOM
KRÉTSKEJ KUCHYNE
ADULTS ONLY HOTEL
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kréta
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Platí do 28. 02. 2019

Anemos Luxury
Grand Resort ★★★★★
Moderný hotel „člen skupiny Zeus Hotels“ ponúka pokojnú
dovolenku v luxusných izbách.

Cena na osobu od 849 €

poloha
Na severozápadnej časti ostrova Kréta
v stredisku Georgopolis • cca 2 km od letoviska
Georgioupoli, 20 km od mesta Rethymno •
cca 90 min od letiska Heraklion.
HOTEL
Celkom 270 izieb • vstupná hala s reštauráciou
• reštaurácie • bary • 2 vonkajšie bazény •
slnečníky a ležadlá zdarma • Aura SPA centrum:
vyhrievaný bazén, masáže, hammam, sauna,
skrášľovacie procedúry, vírivka) • požičovňa
áut • požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Pláž s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom
do mora, vedie cez podchod pod komunikáciu •
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papučky • LCD TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar (za poplatok) • servis na prípravu čaju
a kávy.
TYPY IZIEB
Deluxe Room (30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na hory, bazén a more za príplatok), Deluxe
room Sharing Pool (30 m2, pre 2-3 osoby,
priamy vstup do bazéna), Deluxe Suita
(60 m2, pre 2 - 4 osoby, suita s výhľadom
do záhrady, výhľad na more a suita s vlastným
bazénom za príplatok), Deluxe Family room
(65 m2, pre 3-4 osoby, 2 spálne, výhľad
do záhrady, výhľad na more a izby s privátnym
bazénom za príplatok), Deluxe maisonette Sea
View (65 m2, pre 3-4 osoby, spálňa s 2 lôžkami
a 2 lôžka na poschodí, výhľad na more).

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky a večere formou bohatých bufetových
stolov. Za doplatok plná penzia s nápojmi.
REŠTAURÁCIE
Meltemi (hlavná bufetová reštaurácia),
Levantes (krétske špeciality), Ostria
(stredomorské špeciality, dary mora), Sirocco
(plážová reštaurácia), Brasserie (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén so šmykľavkami • detské ihrisko
s mini vodným svetom • mini klub • opatrovanie
detí (za poplatok) • animačné programy.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • biliard • vodné
a plážové športy (za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
PRIESTRANNÉ IZBY S VLASTNÝM BAZÉNOM
Priamo na pláži
Prvotriedny servis
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Platí do 28. 02. 2019

Ikones Seafront
Luxury Suites ★★★★★
Moderný a luxusný hotel zrekonštruovaný v roku 2017
so 77 izbami rozmiestnenými v dvoch budovách, priamo
na plážovej promenáde a 2 km od centra historického
Rethymna.

poloha
Cca 2 min od historického centra Rethymna
• množstvo nákupných možností, reštaurácii
barov a taverien • medzinárodné letisko
v Heraklione je vzdialené 100 min.
HOTEL
Celkom 77 izieb • vstupná hala s recepciou
• hlavná reštaurácia • bar • Wi-Fi zdarma •
vonkajší bazén • wellness centrum: sauna,
masáže a rôzne skrášľovacie procedúry.
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá
na pláži zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar • set na prípravu kávy alebo čaju.

Cena na osobu od 748 €

REŠTAURÁCIE
Hlavná à la carte (grécke a krétske špeciality).
ŠPORT
Vodné športy (za poplatok) • fitnes centrum.

TYPY IZIEB
Standard Swim-up Suite (29 m2, balkón alebo
terasa), Superior Suite Pool View (45 m2,
terasa, výhľad na bazén), Superior Suite Sea
View (40 m2, terasa, výhľad na more), Deluxe
One bedroom suites (45 m2, balkón), Ikones
Suite (29 m2, balkón).
STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky a večere formou bufetových stolov.

HIGHLIGHTS
NEFAJČIARSKY HOTEL
ADULTS ONLY HOTEL
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Grecotel LUX ME
White Palace ★★★★★
Luxusný hotelový komplex s moderným dizajnom, vynikajúcim
výberom jedál, množstvom aktivít a zábavy ponúka osviežujúci
a dokonalý koncept dovolenky.

poloha
Cca 10 min. od centra Rethymna • cca 60 min.
od letiska v Heraklione a Chanii.
HOTEL
Celkom 246 izieb rozložených na
3 poschodiach a 87 izieb v bungalovoch •
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou •
hlavná reštaurácia • Wi-Fi zdarma • 6 bazénov
• SPA centrum • vnútorný bazén • masáže •
rôzne skrášlovacie procedúry • jazda ana koni •
animačný program.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
• sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón •
trezor • minibar • servis na prípravu kávy alebo čaju.
TYPY IZIEB
Double room (27 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na hory alebo okolie, výhľad na more za príplatok)
• Superior sea view (33 m2, pre 2 osoby, balkón
s výhľadom na more) • Luxury sea view
(40 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more).
STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bufetových stolov. Za doplatok All
inclusive - raňajky (07:15 – 10:30) • obedy
(12:30 – 14:30) • večere (18:30 – 21:30) formou
bufetových stolov • občerstvenie • koláčiky •
zmrzlina (10:30 – 18:00) • miestne alkoholické

Cena na osobu od 898 €

a nealkoholické nápoje • Importované
alkoholické a nealkoholické nápoje • čerstvé
ovocné šťavy (za poplatok).
REŠTAURÁCIE
Venatanas Il Mar (stredomorská), The White
(francúzska, talianska), Taverna (grécka), Asia
White (ázijská), Divan (orientálna), Fico D’India
(talianska).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • miniklub •
opatrovanie detí (za poplatok) • animačné
programy.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • volejbal • joga
• šípky • turistika • vodné a plážové športy
(za poplatok) • fines centrum.

HIGHLIGHTS
GRECO FARM
VLASTNÁ ČOKOLÁDOVŇA
IDEÁLNY PRE RODINY S DEŤMI
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Stella Island Luxury
Resort & Spa★★★★★
Exluzívny hotel v minimalistickom štýle a s izbami
so zdieľaným bazénom.

Cena na osobu od 1 498 €

poloha
Cca 800 od centra Analipsis a nákupných
možností • medzinárodné letisko v Heraklione
cca 20 min.
HOTEL
Celkom 89 izieb • vstupná hala s recepciou •
záhrada • 3 reštaurácie • 2 bary • Wi-Fi zdarma
• vonkajší a krytý bazén • terasa s ležadlami
a slnečníkmi zdarma • wellness centrum
a ďalšie procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Cca 150m od piesočnatej pláže s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
župany a papuče • sušič vlasov • SAT TV •

Wi-Fi zdarma • trezor • minibar • kávovar •
set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Lux Pool view (27 m2, 2-lôžková,, výhľad
na bazén, balkón, poschodie) • Premium Pool
View (34 m2, s možnosťou 1 prístelky, výhľad
na bazén, balkón, poschodie) • Luxury Swim
up (27 m2, 2-lôžková, zdielaný bazén, terasa
s ležadlami) • Premium Swim up (34 m2,
2-lôžková s možnosťou 1 prístelky, zdielaný
bazén, terasa s ležadlami).
STRAVOVANIE
Polpenzia
za doplatok all inclusive. Raňajky, obedy
a večere formou bufetových stolov • room
servise (nápoje za poplatok) • snaky, zmrzlina,
ovocie (10:00-18:00) • medzinárodné
a miestne alkoholické nápoje (ouzo, rakija,

brandy, čapované pivo, rozlievané víno, vodka,
campari, gin, martini, tequila • nealko nápoje
• detské koktajly • alkoholické koktajly • teplé
nápoje (káva filtrovaná, espresso, horúca
čokoláda, čaj).
REŠTAURÁCIE
Kimata (hlavná bufetová, diétny kútik,
bezlepkové menu), Oceania (stredomorská),
Vegera Cretan Stories (krétska, bio produkty).
PRE DETI
Detské ihrisko • detská herňa • detský bazén
(sladká voda) • miniclub (4-12 r.) • detská
postieľka • detská stolička • stráženie detí
(za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • futbal • basketbal • plážový
volejbal • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
ATRAKTÍVNA POLOHA
NOVOOTVORENÝ REZORT
ADULTS ONLY HOTEL

28

GRÉCKO
kréta

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Mitsis Laguna
Resort & Spa ★★★★★
Hotelový komplex „člen spoločnosti Mitsis Premium
Collection“ je spojením luxusu, komfortu a unikátneho
dizajnu. Služby na najvyššej úrovni prebudia vo vás všetky
zmysly.

poloha
V dedinke Anissaras, 5 min od nákupných
a zábavných možností v stredisku Hersonissos
• medzinárodné letisko v Heraklione je
vzdialené cca 25 min.
HOTEL
Celkom 442 izieb • vstupná hala s recepciou •
reštaurácie • bary • 5 bazénov • vírivka • slnečníky
a lehátka pri bazéne • wellness: masáže, sauna,
rôzne procedúry, kozmetika (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo na krásnej piesočnatej pláži
s pozvoľným vstupom do mora ·slnečníky
a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV •

Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar • servis
na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Standard bungalow (30 m2, pre 2 – 3 osoby,
balkón alebo terasa, výhľad na more
za doplatok), Family bungalow (35 m2, spálňa
oddelená posuvnými dverami od obývacej
miestnosti, balkón alebo terasa, výhľad
na more za doplatok ), Superior room
(30 m2, pre 2-3 osoby, balkón alebo terasa),
Presidential suite with private pool (pre
2-4 osoby, súkromný bazén, výhľad na more).
STRAVOVANIE
All Inclusive
raňajky (07:15 - 10:30), obedy (12:30 - 14:30),
večere (19:00 - 21:30) a snacky (10:30 - 01:45).

Cena na osobu od 1 228 €

REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová, diétny kútik, bezlepkové
a vegetariánske menu, show cooking), Cretan
(stredomorská), Fusion Cuisie (ázijská), TexMex
(mexická), Sushi restaurant (japonská), Italy
restaurant (talianska), v cene aj Fish, Creperie,
gelateria, Pizza on the beach.
PRE DETI
Detský bazén v Mitsis Wonderlande • komplex
3 vodopádov na rozlohe 1500 m2 • detská
stolička • detské ihrisko • animačný program.
ŠPORT
Tenisové kurty • stolný tenis • vodné športy
(za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
VYNIKAJÚCE SLUŽBY
Vhodný pre všetky vekové kategórie
CHAMPAIN & WINE BAR V CENE
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Knossos Beach
Bungalow & Suites ★★★★★
Novozrekonštruovaný hotel v štýle krétskej dedinky,
kde dominuje biela farba, leží priamo pri vlastnom
zálive. Vynikajúce služby, výborná strava (Michelínska
reštaurácia) uspokoja i najnáročnejších klientov.

poloha
Priamo pri vlastnom zálive •
cca 250 od nákupných možností
v stredisku Kokkini Hani • medzinárodné
letisko v Heraklione je vzdialené cca 15 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov •
LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor •
chladnička • set na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
Celkom 131 izieb • vstupná hala s recepciou •
reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma • 2 vonkajšie
bazény • wellness centrum: masáže, sauna,
vírivka.

TYPY IZIEB
Bungalow (pre 2 – 3 osoby, výhľad na krajinu
alebo more), Superior bungalow (pre 2-3
osoby, výhľad na more, pri pláži), Junior
bungalow suite (pre 2-3 osoby, blízko pláže,
niektoré s oddelenou obývacou miestnosťou),
Island suite water´s edge (pre 2-3 osoby, open
plan obývacia časť s výhľadom na more).

PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži • slnečníky
a ležadlá zdarma.

STRAVOVANIE
All Inclusive
raňajky, obedy a večere v hlavnej reštaurácii
formou bufetu, vybrané miestne nealkoholické
a alkoholické nápoje (10:00 – 23:30),

Cena na osobu od 848 €

hlavný bar (12:00 – 00:30), bar pri bazéne
(10:30 – 18:30), bar pri pláži (10:30 – 18:00),
občerstvenie (11:30 – 12:30), káva a zákusky
(16:30 -17:30).
REŠTAURÁCIE
Hlavná bufetová, Swell (à la carte, ocenená
Michelinskou hviezdou), Amalthia (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská stolička
• detská postieľka • miniklub • teens club.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • basketbal •
volejbal • minigolf • vodné a plážové športy
(za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
BOHATÝ ALL INCLUSIVE
ATRAKTÍVNA POLOHA
MODERNÝ DIZAJN S TRADIČNÝMI PRVKAMI
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Abaton Island
Resort & Spa ★★★★★
Exkluzívny hotelový komplex, ktorý otvorí svoje brány V APRÍLI 2018
ponúka ultra‑štýlové ubytovanie s luxusnými službami, rôznorodými
reštauráciami, ktoré budete cítiť vašimi zmyslami. Prekrásna farba
mora a grécka architektúra bude vo vás evokovať pocit jedinečnej
dovolenky.
poloha
Priamo v obci Hersonissos • medzinárodné
letisko Heraklion je vzdialené cca 25 min.
HOTEL
Celkom 152 izieb • vstupná hala s recepciu •
reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma • vonkajší
bazén • wellness centrum: vnútorný bazén,
masáže, sauna, vírivka.
PLÁŽ
Priamo na vlastnej piesočnatej pláži •
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar • servis na prípravu
čaju a kávy.

TYPY IZIEB
Loft Luxury Seafront room with Private
Pool (40-65 m2, súkromný bazén, oddelená
obývačka od spálne), Deep Blu Deluxe Sea
View (pre 2 osoby, výhľad na more), Thalassa
Deluxe Seafront Guestroom (pre 2 osoby, izba
pri pláži), Luxury Guestroom with Private
outdoor Jacuzzi (pre 2 osoby, vírivka), Luxury
Seafront room with Private Pool (70 m2,
pre 2 osoby, súkromný bazén 15 m2), Abaton
Collection Suite with Private Pool (pre 2-3
osoby, spálňa na vyššom poschodí, výhľad
na more, súkromný bazén), Abaton Collection
Suite with Sharing Pool (pre 2-3 osoby, spálňa
na poschodí, priamy vstup do bazéna).

Cena na osobu od 1 198 €

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok polpenzia.
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia (grécka kuchyňa), WOW
(sushi a steak), Bony Fish (dary mora), Elemes
Cretan (Krétske špeciality).
PRE DETI
Detský bazén • detská stolička • detská postieľka
• detské ihrisko • mini disco • mini club.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • biliard • fitnes •
aqua aerobik, body balance a vodné športy
(za poplatok).

HIGHLIGHTS
Novootvorený rezort
Priamo na pláži
Vynikajúci servis
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Amirandes Grecotel
Exclusive Resort ★★★★★
jeden z najluxusnejších hotelov siete Grecotel osloví
náročných klientov, ktorí hľadajú pokoj, komfort
a plážovú lokalitu.

poloha
Medzi záhradami a lagúnami v obci Gouves •
cca 10 min od mesta Hersonissos • cca 20 min
od letiska Heraklion.
HOTEL
Celkom 205 izieb • vily a bungalovy •
reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma •
olympijský bazén s morskou vodou • približne
60 súkromných bazénov • zlatníctvo •
minimarket • SPA centrum a ayurvédske
centrum • požičovňa áut.
PLÁŽ
2 široké pieskové pláže s pozvoľným vstupom
do mora • plážový servis zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan

a papučky • LCD TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar • servis na prípravu čaju a kávy.
TYPY IZIEB
Superior Guestrooms (31 m2, pre 2 osoby,
výhľad na záhradu alebo more), Superior
Family Guestroom (40 m2, pre 2-4 osoby,
balkón, výhľad na záhradu), Luxury
Guestrooms (35 m2, pre 2 - 3 osoby, výhľad
na more, čiastočný výhľad na more alebo
lagúnu), Amirandes Junior Family Guestroom
(31 m2, pre 2-3 osoby, záhrada so súkromným
bazénom).

Cena na osobu od 1 378 €

REŠTAURÁCIE
Amirandes (bufetová stredomorská), Lago Di
Candia (gril), Minotaur (talianska), Petrino
(morské plody), Xasteria (krétska organická),
Blue Monkey (ázijská).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • miniklub •
opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
3 tenisové kurty • stolný tenis • plážový
volejbal • minifutbal • vodné športy • fitnes •
aerobik • pilates • joga.

STRAVOVANIE
Polpenzia.
Raňajky, neskoré raňajky a večere formou
bohatých bufetových stolov.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Prvotriedny servis
GURMÁNSKY ZÁŽITOK
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La Mer Resort & Spa ★★★★★
Luxusný dizajnový hotel výhradne pre dospelých je novým
korunným klenotom na Kréte - nádherným miestom na
ostrove zázrakov.

Cena na osobu od 869 €

poloha
V letovisku Georgioupolis • cca 30 min
od centra mesta • cca 30 min od letiska Chania.
HOTEL
Celkom 76 elegantných izieb a suít •
reštaurácie • bary • vonkajší a krytý bazén •
SPA centrum: masáže, rôzne procedúry, sauna,
vírivka • požičovňa áut • požičovňa bicyklov
(za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnato kamienková pláž • plážový
servis zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papučky • LCD TV • Wi-Fi • telefón • trezor
• minibar (na vyžiadanie) • servis na prípravu
čaju a kávy.
TYPY IZIEB
Standard Rooms (23 m2, pre 2 osoby, výhľad
na záhradu alebo more), Superior Rooms
(24 m2, pre 2 osoby, výhľad na záhradu alebo
more).

STRAVOVANIE
Raňajky
za poplatok polpenzia alebo plná penzia.
REŠTAURÁCIE
Perle Noire (hlavná, medzinárodná, bufetová
so zdravými BIO ingredienciami), La Brise de
Mer (à la carte).
ŠPORT
Stolný tenis • jazda na koni (za poplatok) •
vodné športy a plážové športy (za poplatok) •
fitnes centrum .

HIGHLIGHTS
novinka roka
Adults only hotel 17+
Priamo na pláži
Prvotriedny servis
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Atermono Boutique
Resort ★★★★★
Luxusný boutikový hotel s unikátnym dizajnom, otvára svoje brány
v máji 2019, leží priamo na piesočnatej pláži ocenenou modrou vlajkou
v stredisku Platanes.

poloha
Cca 4 km od centra mesta Rethymno •
cca 70 min od letiska Heraklion.
HOTEL
Celkom 37 izieb a suít • reštaurácia • 2 bary •
strešná terasa • 2 infinity bazény • slnečníky
a ležadlá zdarma • wellness: vyhrievaný bazén,
masáže, hammam, vírivka, sauna (za poplatok)
• požičovňa áut a bicyklov.
PLÁŽ
Krásna široká piesočnatá pláž ocenená
modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá
(za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papuče • LCD TV • Wi-Fi • trezor • minibar •
servis na prípravu čaju a kávy.
TYPY IZIEB
Standard Suites (30 m2, pre 3 osoby, výhľad
na záhradu), Deluxe Suites (28 m2, pre 3 osoby,
výhľad na more), Deluxe Suites Garden View
or Sea Side View (40 m2, pre 4 osoby, výhľad
na záhradu alebo bočný výhľad na more),
Deuluxe Suites Side Sea View with Private
Pool (40 m2, pre 4 osoby, súkromný bazén,
bočný výhľad na more), Atermono VIP
Suite with Private Pool (40 m2 pre 4 osoby,
súkromný bazén, výhľad na more).

Cena na osobu od 898 €

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová).
ŠPORT
Cyklistika • vodné športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Novootvorený luxusný rezort
oceňovaný dizajn
vhodný pre páry
izby s bazénom
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Grace Santorini ★★★★
Nádherný butikový hotel je umiestnený vysoko
nad preslávenou Calderou so svetoznámym
nezabudnuteľným výhľadom na Egejské more
a západ slnka.

Cena na osobu od 3 238 €

poloha
Priamo v centre malebnej typickej gréckej
dedinky Imerovigli • centrum hlavného mesta
Fira je len cca 2 km • prístav Athinios cca 10 km
od hotela • medzinárodné letisko na ostrove
vzdialené cca 15 min.
HOTEL
Celkom 22 exkluzívnych izieb • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia • bar • najväčší infinity
bazén na ostrove • wellness: masáže, sauna,
skrášľovacie procedúry, možnosť navštívenia
aktívnej sopky Nea Kamini, ktorá je známa
svojimi terapeutickými účinkami • prenájom
bicyklov.

PLÁŽ
Hotel je umiestnený vysoko nad preslávenou
Calderou so svetoznámym nezabudnuteľným
výhľadom na Egejské more a západ slnka.

STRAVOVANIE
Raňajky
možnosť prispôsobiť špeciálnym
požiadavkám klientov.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV •
Wi-Fi • trezor • chladnička • servis na prípravu
kávy alebo čaju • výber vankúša, vône izby
a kozmetiky do kúpeľne.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia so stredomorskou kuchyňou.

TYPY IZIEB
Deluxe Room (32 m2, výhľad na more),
Junior Suite (42 m2, terasa), Honeymoon
Suite (45 m2, súkromný bazén), Superior Suite
(48 m2, obývacia miestnosť, terasa s bazénom).
K dispozícii aj ďalšie suity a 400 m2 veľká vila.

PRE DETI
Z bezpečnostných dôvodov hotel ubytováva
len deti od 14 rokov, avšak, vila so súkromným
bazénom a je vhodná aj pre rodiny s deťmi.
ŠPORT
Jazda na koni • fitnes • potápanie • vodné
a plážové športy • turistika • súkromné plavby,
let vrtuľníkom. Vzhľadom na polohu hotela,
všetky zážitkové atrakcie sú ponúkané
mimo hotela.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
romantická dovolenka
najkrajšie výhľady na more
personalizovaný servis
35

GRÉCKO
santorini

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Santo Maris Oia
Luxury Suites & Spa ★★★★★
Nachádza sa na najromantickejšom ostrove sveta. Luxusný
hotel situovaný v dedinke Oia je spojením luxusu, komfortu
a unikátneho dizajnu. Hotel akceptuje rodiny so staršími
detmi (od 12 rokov).

poloha
Na severozápadnej strane ostrova, 350 m
od centra malebnej dedinky Oia, vo svahu
s krásnym výhľadom na more a západy slnka •
letisko Thira cca 25 min.
HOTEL
Celkom 48 tradičných izieb • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia • bar • 5 bazénov •
fitnes centrum • wellness: kúpele so saunou,
hammam, kryotherapieraum, masáže a rôzne
procedúry (za poplatok) · požičovňa áut.
PLÁŽ
Pláž s čiernym pieskom na opačnej strane
ostrova cca 5 km.

Cena na osobu od 1 728 €

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič na vlasy • župan
a papuče • SAT TV • Wi-Fi • trezor • minibar •
servis na prípravu kávy alebo čaju • Nespresso
kávovar.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov.

TYPY IZIEB
Suite (55 m2, pre 2 – 4 osoby, oddelená
obývacia časť, terasa s prístupom k bazénu
a vírivke, výhľad na bazén), Junior Suite
(45 m2, pre 2 – 3 osoby, obývacia a jedálenská
časť, terasa s vírivkou, panoramatický výhľad
na more), Junior Deluxe Sunset Sea View
(45 m2, pre 2 – 3 osoby, privátna veranda
s vírivkou, výhľad na more), Suite Sea View
(55 m2, pre 2 – 4 osoby, kuchynka, oddelená
obývacia a jedálenská časť, panoramatický
výhľad na more).

šport
Fitnes • joga (za poplatok)

REŠTAURÁCIE
Alios Ilios (hlavná, gourmet).

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Luxusné izby
pre rodiny s deťmi 12+
najkrajší západ slnka
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Istoria ★★★★★
Hotelový komplex postavený v tradičnom kykladskom
štýle sa vyznačuje jednoduchosťou, ktorá sa harmonicky
spája s tradičným stavebnými materiálmi ostrova
a farebných omietok a niekoľkými dobre vybranými
kusmi dreveného nábytku a ručne tkaných textílií.

poloha
Na východ ostrova priamo na pláži • centrum
hlavného mesta Fira cca 20 min • prístav
Athinios cca 10 min od hotela • medzinárodné
letisko na ostrove vzdialené cca 25 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • župan a papuče
• SAT TV • Wi-Fi • trezor • chladnička • servis
na prípravu kávy alebo čaju • espresso kávovar.

HOTEL
Celkom 12 exkluzívnych izieb • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia • bar • infinity bazén
• wellness: masáže, sauna, skrášľovacie
procedúry • požičovňa áut.

TYPY IZIEB
Saga Suite (40 m2, terasa, bočný výhľad
na more), Recit Suite (37 m2, terasa s vírivkou,
výhľad na dvor), Tarina Suite (37 m2, terasa
so súkromným bazénom, výhľad na dvor),
Rakonto Suite (45 m2, 2 teras, bočný výhľad
na more), Conte Suite (40 m2, terasa s vírivkou,
balkón, výhľad na more), Storia Suite (50 m2,
terasa s vírivkou, balkón, výhľad na more).

PLÁŽ
Čierna piesočnatá pláž Perivolos • slnečníky
a ležadlá zdarma.

Cena na osobu od 1 498 €

STRAVOVANIE
Raňajky.
Možnosť prispôsobiť špeciálnym
požiadavkám klientov.
REŠTAURÁCIE
Mr. E Restaurant (à la carte, stredomorská).
ŠPORT
Fitnes • plážové športy • turistika • súkromné
plavby, let vrtuľníkom. Vzhľadom na polohu
hotela, všetky zážitkové atrakcie sú ponúkané
za poplatok.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Člen dizajn hotelov
pre rodiny s deťmi 14+
nefajčiarsky hotel
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Costa Grand Resort & Spa ★★★★★
najnovší päťhviezdičkový hotel ležiaci priamo na čiernej
piesočnatej pláži ponúka najvyšší pocit luxusu.

Cena na osobu od 1 029 €

poloha
Novootvorený hotelový rezort sa nachádza
400 m od centra strediska Kamari • 50 m
od nákupných možností, taverien a barov
• 4 km od medzinárodného letiska • 200 m
od autobusovej zastávky.
HOTEL
Celkom 116 izieb • Wi-Fi (zdarma) • vstupná
hala s recepciou a lobby • hlavná bufetová
reštaurácia • bar • 5 bazénov • bar pri bazéne •
bar pri pláži • Serenity SPA: wellness, masáže
(za poplatok).
PLÁŽ
Čierna vulkanická pláž priamo pri hoteli •
ležadlá a slnečníky na pláži zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi (zdarma)
• telefón • trezor • mini chladnička • servis
na prípravu čaju alebo kávy.

Standard suite Beach Front (40 m², typ
mezonet, spálňa s 2 lôžkami, 2 lôžka
na poschodí, pri pláži) • Deluxe double
private pool (20 m², spálňa s 2 lôžkami,
terasa s bazénom, výhľad na more).

TYPY IZIEB
Standard room (23 m², pre 2 osoby, výhľad
do záhrady alebo na more za príplatok) •
Standard room beach front (23 m², pre
2 osoby, izby pri pláži) • Standard studio
(28 m², open plan spálňa s možnosťou až
2 prísteliek a moderný kuchynský kút, výhľad
do záhrady) • Standard studio beach front
(28 m², open plan spálňa s možnosťou až
2 prísteliek, moderný kuchyský kút, pri pláži)
• Standard suite (40 m², typ mezonet,
spálňa s 2 lôžkami, 2 lôžka na poschodí) •

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov, za príplatok večere
formou bufetu alebo à la carte.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová, grécka), Swell Lounge Bar.
PRE DETI
Detský bazén • detské menu.
ŠPORT
Fitnes • windsurfing • potápanie • vodné
športy.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Pokojné miesto na relax
Prvotriedny servis
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Grace Mykonos ★★★★
Niekoľkokrát ocenený luxusný hotel, ktorého
tradičnú architektúru dopĺňajú moderné
a elegantné dizajnové prvky. Hotel je súčasťou
svetoznámej hotelovej siete Grace.

Cena na osobu od 1 758 €

poloha
Od centra mesta Mykonos je vzdialený len
cca 2 km· medzinárodné letisko na ostrove
Mykonos vzdialené cca 10 min.
HOTEL
Celkom 32 exluzívnych izieb • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia • bar • bazén· masáže,
sauna, skrášľovacie procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo nad známou plážou Agios Stefanos.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • chladnička • servis na prípravu kávy
alebo čaju • výber z vankúšov, vône izby
a kozmetiky do kúpelne.
TYPY IZIEB
Deluxe Room (20 m2, balkón), Junior Suite
(28 m2, balkón s výhľadom na more/mesto,
možnosť aj suity s bazénom), Family Suite
(40 m2, 2 spálne, balkón s výhľadom na ostrov
Delos, možnosť aj suity s bazénom), VIP
Suite (35 m2, obývacia miestnosť, spálňa,
terasa s bazénom), Honeymoon Suite
(33 m2, obývacia miestnosť, spálňa, terasa,
privátny vyhrievaný bazén, výhľad na more/
mesto). K dispozícii aj ďalšie typy suít.

STRAVOVANIE
Raňajky.
Možnosť prispôsobiť špeciálnym požiadavkám
klientov.
REŠTAURÁCIE
Reštaurácia s mediteránskou kuchyňou.
PRE DETI
Detské ihrisko • detská stolička • detský kútik •
stráženie detí (za poplatok).
ŠPORT
Fitnes • vodné a plážové športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Luxusné izby
personalizovaný servis
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Mykonos Blu Grecotel
Exclusive Resort ★★★★★
Úchvatné prostredie a dôraz na každý detail pri maximálnom
rešpektovaní Vášho súkromia dokážu z tohto hotela urobiť miesto,
kam sa vždy radi vrátite.

poloha
Mesto Mykonos je cca 5 minút jazdy autom
• medzinárodné letisko na Mykonose je
vzdialené len cca 8 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • LCD SAT TV • CD/DVD prehrávač •
Wi-Fi • telefón • trezor • minibar.

HOTEL
Celkom 112 izieb • vstupná hala s recepciou •
bungalovy a vilky • reštaurácie • bar • bazén •
Mykonos Elixir SPA – sauna, rôzne procedúry
a masáže, kozmetický salón • požičovňa áut •
prenájom jácht.

TYPY IZIEB
Island Garden Bungalow (29 m2, výhľad
na záhradu), Deluxe Side Sea View (29 m2,
bočný výhľad na more), Waterfront Bungalow
(29 m2, priamy výhľad na more), Luxury
Island Bungalow with Private Pool (35 m2,
priestranná terasa s privátnym bazénom).
K dispozícií ďalšie bungalovy a vily.

PLÁŽ
Na útese s výhľadom na zlatistý piesok
svetoznámej pláže Psarou • slnečníky a ležadlá
zdarma.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia.

Cena na osobu od 1 788 €

REŠTAURÁCIE
Aegean Poets (mediteránska), L´Archipel
(morské plody), Special dining service
(príprava rodinného obeda či romantickej
večere priamo v izbe, prípadne na pláži).
PRE DETI
Detský bazén • detský župan a toaletné
potreby • detská stolička • detské menu •
vybavenie pre bábätká • opatrovanie detí
(za poplatok).
ŠPORT
Fitnes • joga • jogging • potápanie • jazda
na koni.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Súkromné bazény
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Atrium Prestige Thalasso
Spa Resort ★★★★★
Prekrásna grécka architektúra a neopísateľná farba mora
vytvárajú neskutočnú symbiózu, ktorá vo vás evokuje pocit
jedinečnej dovolenky.

POLOHA
Na južnom pobreží ostrova, dedinka Lachania
cca 3 km • medzinárodné letisko na Rodose
cca 90 min.
HOTEL
Celkom 250 izieb • hlavná budova s recepciou •
bungalovy a vily • reštaurácie • bary • vonkajšie
bazény • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma • Thalasso & SPA centrum AnaNeosis:
vnútorný bazén, sauna, turecké kúpele, jacuzzi,
hydroterapia, aromaterapia, rôzne masáže
a procedúry.

PLÁŽ
Piesočnato-štrková pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s jacuzzi • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma
• trezor • minibar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Standard (25 m2, 2-lôžková s možnosťou
1 prístelky, čiastočný alebo úplný výhľad na
more) • Family Suites (rodinná, 2 prístelky,
čiastočný výhľad na more).

Cena na osobu od 898 €

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia alebo plná penzia.
REŠTAURÁCIE
Aegan (hlavná), Sta Carvouna (barbeque),
Lachania (grécka), Prestigio (talianska), Asia
(ázijská), Thalassa (gourmet).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detský klub •
animácie • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • basketbal • volejbal
• minigolf • biliard • fitnes • vodné športy.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Široká ponuka wellness služieb
Pre náročných
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Lindos Imperial
Resort & Spa ★★★★★
Hotelový komplex s kvalitnými službami v nádhernej záhrade
s výhľadom na more zaručuje komfort a perfektnú dovolenku
aj pre rodiny s deťmi.

poloha
Hotelový komplex v nádhernej záhrade
s výhľadom na more • v stredisku Kiotari
s nákupnými možnosťami, 5 min od mestečka
Lindos a 50 min hlavného mesta Rodos •
medzinárodné letisko na Rodose je vzdialené
cca 50 min.
HOTEL
Celkom 572 izieb • vstupná hala s recepciou •
3 vonkajšie bazény • 1 vnútorný bazén •
wellness centrum (za poplatok) masáže
a procedúry, kozmetika, kaderníctvo.
PLÁŽ
Pri piesočnato – štrkovej pláži.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • mramorová
kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi • radio •
trezor • chladnička.
TYPY IZIEB
Double room (27 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na more), Family room (30 m2, pre 2-4 osoby,
oddelená miestnosť posuvnými dverami,
balkón alebo terasa výhľad na more alebo
na bazén), Family suite (32 m2, pre 2-4 osoby,
miestnosť oddelená dverami, balkón alebo
terasa s výhľadom na bazén alebo more),
Family suite with private pool (32 m2, pre
2-4 osoby, spálňa oddelená dverami, terasa
na slnenie so súkromným bazénom).

Cena na osobu od 848 €

STRAVOVANIE
All inclusive
raňajky (07:00 - 11:00), obedy (12:30 - 14:30)
a večere (19:00 - 22:00) formou bufetových
stolov, alko a nealko nápoje (10:00 - 00:00),
poobedné občerstvenie (12:00 - 16:30),
káva, čaj.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová), Italian (à la carte),
Greek (à la carte), mexická (à la carte),
ázijská (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • aquapark
a tobogány • miniclub.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • minifutbal • plážový
volejbal • fitnes.

HIGHLIGHTS
Výborná POLOHA
Vynikajúci servis
Vhodný pre rodiny
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Atrium Palace Thalasso
Spa Resort & Villas ★★★★★
Rozsiahly komplex s veľkou záhradou sa radí medzi
najvyhľadávanejšie all inclusive rodinné hotely
ostrova Rhodos.

poloha
Centrum letoviska cca 5 min • nákupné
možnosti cca 500 m • najbližšia reštaurácia
a bar cca 50 m • hlavná mesto Rhodos cca
50 min • medzinárodné letisko cca 60 min.
HOTEL
Celkom 316 izieb • 3 budovy • hlavná budova
s recepciou • reštaurácie • bary • 6 bazénov
• slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma •
vnútorný bazén s detskou časťou • wellness
centrum (za poplatok) masáže, sauna,
solárium, vírivka.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž vedie cez záhradu cca 250 m
• slnečníky, ležadlá a plážové uteráky zdarma.

Cena na osobu od 798 €

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi •
telefón • trezor (za poplatok) • chladnička.

stolov • neskoré raňajky (10:30-11:00) • káva
a zákusky (16:00-18:00) • snacky (22:30-23:30)
• lokálne nealkoholické a alkoholické nápoje
v baroch (11:00-00:00) • nápoje z minibaru.

TYPY IZIEB
Standard (25 m2, 2-lôžková s možnosťou
1 prístelky, čiastočný alebo úplný výhľad
na more) • Family Suites (rodinná, 2 prístelky,
čiastočný výhľad na more).

REŠTAURÁCIE
Symposium (hlavná), Asterias (à la carte,
grécka), Poseidon (à la carte, barbecue).

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov •
za doplatok : polpenzia, plná penzia
alebo all inclusive.
All inclusive
raňajky (07:00-10:30, obedy (12:30-15:00)
a večere (19:00-21:30) formou bufetových

PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka • detská stolička • detské menu •
animácie • stráženie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • minigolf
(za poplatok) • biliard • vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Vynikajúca POLOHA
Rodinný hotel
Široká ponuka wellness služieb

43

GRÉCKO
rodos

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Atrium Platinum ★★★★★
Moderny a luxusný hotel známeho reťazca Atrium
s výhľadom na more a polohou v blízkosti hlavného
mesta Rodos je ideálnym miestom pre poznávania chtivých
návštevníkov ale i miesto na strávenie pokojnej dovolenky.

Cena na osobu od 828 €

POLOHA
Priamo pod akropolou Rodosu • 400 m od
nákupných možností v stredisku Ixia, 3 km od
hlavného mesta Rodos • medzinárodné letisko
cca 20 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vírivkou • sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi
zdarma• telefón • rádio • trezor • chladnička •
set na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
Celkom 298 izieb • recepcia • reštaurácie • bary
• 2 bazény • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma wellness centrum: masáže, procedúry,
kozmetika, kaderníctvo (za poplatok).

TYPY IZIEB
Deluxe Room (42 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný
alebo priamy výhľad na more), Deluxe Room
Sea View with Shared Pool (43 m2, pre 2-3
osoby, izby so zdieľaným bazénom a výhľadom
na more) Deluxe Room Sea View with Personal
Pool (42 m2, pre 2-3 osoby, súkromný bazén,
terasa na slnenie), Executive Deluxe Room Sea
View (48 m2, pre 2-3 osoby, balkón s výhľadom
na more). K dispozícií ďalšie typy izieb.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov.
Za doplatok polpenzia.
REŠTAURÁCIE
Gourmet (hlavná, bufetová), Porfyra (grécka),
Koi (ázijská), Elia & Tramonto (stredomorská).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • mini klub.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • squash • fitnes •
biliard • vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Atraktívna poloha
Pokojná dovolenka
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Boutique 5 Hotel & Spa ★★★★★
Je považovaný za najlepší adults only hotel (iba pre dospelých)
na Rodose. Ponúka kombináciu nádhernej prírody a modernej
architektúry s nadčasovou atmosférou.

Cena na osobu od 1 078 €

poloha
V tichšej časti letoviska Kiotari s množstvom
obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov •
cca. 20 min. od historického mestečka Lindos •
medzinárodné letisko na Rhodose je vzdialené
cca. 60 min.
HOTEL
Celkom 44 priestranných izieb • reštaurácia
• 3 bary • wellness zariadenia • turecký kúpeľ
• krytý bazén • vírivka • masážne miestnosti •
kaderníctvo • posilňovňa.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s prímesou štrku
oddelená od hotela pobrežnou komunikáciou •
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia formou 3 chodového menu.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor
• minibar (za poplatok) • kávový a čajový set •
espresso kávovar.

REŠTAURÁCIE
Impression (stredomorská).
ŠPORT
Tenisový kurt • joga • fitnes

TYPY IZIEB
Superior Deluxe (24 m2, pre 2-3 osoby, terasa,
výhľad na more), Junior Suite Private Pool
(30 m2, pre 2 soby, obývacia časť, terasa
s privátnym bazénom), Superior Junior Suite
(35 m2, pre 2-3 osoby, privátna zariadená
terasa s posedením a bazénom, výhľad
na more).

HIGHLIGHTS
Vynikajúci servis
Najlepší adults only hotel s príjemnou
atmosférou
Široká ponuka wellness
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Mayia Exclusive
Resort & Spa ★★★★★
Pompézne otvorený v júly 2018 a od začiatku sa zaradil
medzi top hotely na ostrove Rodos. Excluzívny
all inclusive servise iba pre dospelých klientov.

poloha
Novootvorený hotelový komplex v máji
2018 • situovaný v malom letovisku Kiotari •
medzinárodné letisko Rhodos je vzdialené
cca 60 min.
HOTEL
Celkom 250 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • hlavná reštaurácia
• 3 à la carte reštaurácie • bary • vonkajší
a vnútorný bazén • SPA centrum: masáže,
vírivka, kozmetika, kaderníctvo.
PLÁŽ
200 m od piesočnato-štrkovej pláži v stredisku
Kiotari • ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi • trezor • rádio •
chladnička • set ma prípravu čaju a kávy.
TYPY IZIEB
Deluxe room (26 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na more) • Premier room (26 m2, pre 2-3 osoby
vylepšené vybavenie) • Deluxe bungalow
(26 m2, pre 2 osoby, výhľad na more) • Deluxe
bungalow swim up (26 m2, pre 2 osoby, výhľad
do záhrady, priamy vstup do bazéna) · Deluxe
room Swim up (26 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na more, priamy vstup do bazéna) · Junior
suite (34 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more)
• Junior suite Swim up (34 m2, pre 2-3 osoby,
výhľad na more) • Premier suite (36 m2, pre 3-4
osoby, výhľad na more) • Premier suite Swim
up (36 m2, pre 3-4 osoby, výhľad na more) •

Cena na osobu od 1 298 €

Maya suite with private pool (48 m2, pre 3-4
osoby, výhľad na more, súkromný bazén).
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky obedy a večere formou bufetu
a Show cooking. Široká ponuka kávy
a čaju, čerstvé šťavy, občerstvenie,
alkoholické a nealkoholické nápoje
(10:00 – 00:00).
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia hotela a 3 à la carte
(talianska, grécka, ázijská). Rezervácia
je potrebná 1 deň vopred.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • joga • zumba • dance club
• fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Novootvorený luxusný rezort pre
dospelých 16+
Gurmánsky zážitok
Vynikajúci servis
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Amathus Elite Suites ★★★★★
luxusné suity zvýšili úroveň romantickej atmosféry
a ponúkajú ideálnu voľbu pre dvojice na strávenie
medových týždňov na ostrove rodos.

Cena na osobu od 1 389 €

poloha
v malebnom pobrežnom letovisku Ixia,
4 km od mesta Rodos • slávne Údolie
motýľov je vzdialené 20 km • letisko
Diagoras je vzdialené 15 min.
HOTEL
Celkom 354 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bar • 3 vonkajšie
sladkovodné bazény • bazén na 11. poschodí
s panoramatickým výhľadom na záliv Ixia
• wellness: masáže, sauna, skrášľovacie
procedúry • požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Priamy prístup na pláž cez pobrežnú
komunikáciu • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT
TV • DVD prehrávač • radio • Wi-Fi • minibar
(za poplatok) • servis na prípravu kávy alebo
čaju • nespresso kávovar.
TYPY IZIEB
Elite Suite Sea View (44 m2, pre 2 – 3 osoby,
výhľad na more), Elite Suite with Private
Pool (44 m2, pre 2 – 3 osoby, súkromný bazén
s jacuzzi, výhľad na more), Elite Suite with
Private Pool and Garden (44 m2, pre 2 – 3
osoby, súkromný bazén a jacuzzi, záhrada), Elite
Executive Suite with Private Pool (44 m2, pre
2 - 3 osoby, súkromný bazén, vírivka, výhľad
na more), Elite Presidential Suite with Private
Pool (88 m2, pre 2 – 3 osoby, súkromný bazén
a jacuzzi, výhľad na more).

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetu, za poplatok polpenzia alebo
plná penzia (à la carte) malé snacky v cene.
REŠTAURÁCIE
Pool Deck, Varkarola (taverna, medzinárodná
kuchyňa).
PRE DETI
Detské ihrisko • detská stolička • detský
kútik • animačný program • opatrovanie detí
(za poplatok) • výbava pre bábätka • detské
menu.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • šípky • vodné a plážové
športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Priestranné suity aj s bazénom
Vysoký štandard
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Gennadi Grand Resort ★★★★★
kombinácia super eco friendly rezortu, luxusných izieb/suít
a gurmánskej gastronómie. najnovší luxusný rezort
na ostrove rodos.

Cena na osobu od 678 €

poloha
Na juhovýchodnom pobreží ostrova •
na polceste medzi známym dedinským
centrom Lindos a južným vrcholom ostrova
Prasonissi • 63 km od hlavného mesta Rodos •
vzdialenosť od letiska cca. 90 min.
HOTEL
Celkom 300 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácie • bary • vnútorné a vonkajšie
bazény • SPA centrum: vnútorný vyhrievaný
bazén, sauna, vírivka, (za poplatok) masáže,
rôzne skrášľovacie procedúry • požičovňa áut
a bicyklov.
PLÁŽ
500 m dlhá piesočnato kamienková pláž •
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky zdarma •
plážový bar • vodné športy za poplatok

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

STRAVOVANIE
Polpenzia
neskoré raňajky (10:30 - 11:00 h.), miestne
a importované alko a nealko nápoje, à la carte
reštaurácie, bezlepková a bezlaktózová dieta

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, pre 2- 4 osoby, open plan, balkón alebo
terasa, výhľad do záhrady, na more za príplatok)
• Junior Suites with garden view and private
pool (40 m2, pre 2-3 osoby, open plan, terasa,
výhľad do záhrady, súkromný bazén) • Suita
(47 m2, pre 2-4 osoby, spálňa oddelená
od obývacej časti, balkón s výhľadom
do záhrady, na more za príplatok ).

REŠTAURÁCIE
Filoxenia ( hlavná reštaurácia), Edesma (grécka,
morské špeciality), Steak house (grill), Ten 20ne (à
la carte), Ouzeri taverna (grecka), Agati (plážová),
Level 2 (raňajková à la carte), Ble (pri bazéne).
PRE DETI
Detský klub • detské ihrisko • detská postieľka
• animačný tím • opatrovanie detí.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • joga •
boccia • turistika • vodné športy (za poplatok)
• fitnes.

HIGHLIGHTS
Novootvorený luxusný
Eco Friendly rezort
Priestranné suity s bazénom
à la carte reštaurácie v cene
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Sentido Ixian All Suites ★★★★★
hotel pre dospelých od 16 rokov ponúka prvotriedne
ubytovanie a servis v 102 luxusných suitách a izbách.
výhodou je skvelá poloha od starého mesta rodos,
zaradeného do dedičstva unesco.

Cena na osobu od 988 €

poloha
Prístav sa nachádza 10 min od hotela • letisko
v Rodose je vzdialené 15 min • hotel určený
len dospelým.
HOTEL
Celkom 102 mezonetových izieb a suít •
vstupná hala s recepciou • reštaurácie •
bar pri bazéne • vonkajší a krytý bazén
• wellness: masáže, sauna, skrášľovacie
procedúry • požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Priamy prístup na kamienkovú pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov •
župan a papučky • SAT TV • DVD prehrávač •
radio • Wi-Fi • minibar • servis na prípravu kávy
alebo čaju.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
Raňajky formou bufetu, obedy a večere
ako à la carte menu, nápoje miestnej
a medzinárodnej produkcie, 24-hodinový
room service.

TYPY IZIEB
Grand Suite with Private Pool (46 m2, pre
2 osoby, terasa, jacuzzi), Beachfront Grand
Suite with Private Pool (60 m2, pre 2 osoby,
balkón alebo terasa, súkromný bazén, jacuzzi,
výhľad na more), Suite with Private Pool
(53 m2, pre 2 osoby, terasa, súkromný bazén,
jacuzzi), Premium Garden View (pre 2 osoby,
balkón, výhľad na záhradu), Premium Swim up
Garden View (pre 2 osoby, terasa, súkromný
bazén, výhľad na záhradu).

REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová), Degu7 (à la carte), Milogne
Taverna (grécka).
ŠPORT
Fitnes • vodné a plážové športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Priestranné suity
Vysoký štandard
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Ikos Aria ★★★★★★
luxusný hotel siete ikos, ktorý sa otvára v máji 2019
s najlepším ultra all inclusivom sveta a špičkovými
službami.

Cena na osobu od 1 458 €

poloha
V stredisku Kefalos • 20 min od medzinárodného
lestiska a 40 min od hlavného mesta Kos.

TV • DVD/CD prehrávač • trezor • minibar •
Nespresso kávovar s výberom kapsúl • set
na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
Celkom 373 izieb a suít • hlavná budova
a bungalovy • oddelená časť Deluxe collection
pre extra súkromie • vyhrievané bazény •
reštaurácie • bary • za poplatok SPA centrum •
sauna • masáže • manikúra • pedikúra • rôzne
skrášlovacie procedúry.

TYPY IZIEB
Double Room (30 m2, pre 2 osoby, balkón,
výhľad do záhrady alebo na more),
Superior Triple Room (30 m2, pre 3 dospelé
osoby a 1 dieťa, balkón s výhľadom na more
alebo do záhrady), Junior Suite (40 m2, pre
2 dospelé osoby a 2 deti, súkromná záhrada,
výhľad do záhrady alebo na more).

PLÁŽ
400 m dlhá súkromná piesočnatá pláž •
slnečníky a ležadlá a plážové osušky zdarma •
plážový bar • časť vyhradená pre dospelých.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
• sušič vlasov • župan a papučky • Smart

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky (07:30-11:00), obedy (13:00-15:00)
a večere (19:00-22:30) formou bufetových
stolov, tématické večery, miestne a importované
značkové nápoje, predpoludňajšie (11:30-12:30)

a popoludňajšie občerstvenie (15:30-18:30),
zmrzlina, koláčiky, káva, čaj plážový servis.
REŠTAURÁCIE
Flavours (hlavná bufetová reštaurácia)
∙ Fresco (talianska à la carte) • Ouzo (grécka
∙ Provence (provensálska) ∙ El Vasco (baskitská
kuchyňa) • Kerkyra (à la carte moderná miestna
kuchyňa) ∙ Ergon Deli (grécka à la carte).
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.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • plážový
volejbal • zumba • aerobing • pilates • vodné
pólo • windsurfing • fitnes.

Highlights
Najluxusnejší hotel na Kose
Novootvorený rezort
à la carte reštaurácie v cene
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Capo Bay ★★★★
Moderný art dizajn, luxusné prostredie, vynikajúce
služby a pohostinnosť sú hlavné atribúty, prečo je
hotel obľúbený medzi klientmi z celého sveta.

Cena na osobu od 968 €

poloha
Priamo v centre obľúbeného letoviska Protaras
• medzinárodné letisko Larnaca cca 50 min.
HOTEL
Celkom 225 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • bary • vonkajší a krytý bazén
• Oneiro SPA centrum - jedno z najlepších
SPA centier ostrova, sauna, jacuzzi, parná
miestnosť, turecké kúpele, sanarium, vnútorný
bazén, salón krásy, rôzne procedúry •
požičovňa áut
PLÁŽ
priamo na jednej z najkrajších pláží ostrova
- Fig Tree Beach - so zlatistým pieskom
a pozvoľným vstupom do mora • slnečníky
a ležadlá (za po platok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • chladnička • servis na prípravu kávy
alebo čaju.
TYPY IZIEB
Standard Room (21 m2, balkón s možnosťou
úplného/čiastočného výhľadu na more/okolie),
Superior Room (23-28 m2, balkón s výhľadom
na more/okolie), Junior Suite (42 m2, balkón
s výhľadom na more a bazén), Duplex Suite
(46-56 m2, obývacia miestnosť, spálňa, výhľad
na more, terasa s vírivkou), Quad Family
(28 m2, balkón/terasa s výhľadom na okolie),
Executive Suite (63 m2, balkón s výhľadom
na more a bazén).

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bohatých bufetových stolov. Možnosť
doobjednať obedy alebo večere.
REŠTAURÁCIE
Cucina (medzinárodná), Eléa (bufetové
raňajky a tematické večere), Dinner 4 2
(à la carte reštaurácia pre dvojice), Koi
(ázijská a mediteránska) Mama´s (cyperská).
PRE DETI
Detské ihrisko • detská stolička • detský kútik •
animačné programy.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • šípky • vodné a plážové
športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
široká ponuka wellness
rodinná dovolenka
moderný art design
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Sunrise Pearl Resort & Spa ★★★★★
Je súčasťou Sunrise hotelov v Protarase. Má
brilantný výber reštaurácií, SPA centrum je doslova
“umeleckým” dielom a jeho atraktívna bazénová časť
láka k príjemnému leňošeniu.

Cena na osobu od 1 198 €

poloha
Exkluzívny hotel súčasťou siete Sunrise
v Protarase • v blízkostí nákupných možností
• medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené
cca 45 min.
HOTEL
Celkom 165 izieb a suít • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • reštaurácie· bary
• vonkajší bazén • SPA centrum • 3 vyhrievané
bazény • sauna • sanarium • parná miestnosť
• snežná komora • hydroterapia • oddychová
miestnosť • rôzne skrášľovacie procedúry.
PLÁŽ
Fig Tree pláž so zlatistým pieskom • slnečníky
a ležadlá (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor •
minibar • servis na prípravu kávy a čaju.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou bufetových stolov • Dine
around – 2x za pobyt večera v jednej z piatich
gourmet reštaurácií.

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
Detský bazén • detské ihrisko • detský klub •
herňa • animačné programy.
ŠPORT
Tenis • squash • vodné a plážové športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Pre rodiny s deťmi
Vynikajúci servis
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Adams Beach Deluxe Wing★★★★
luxusné krídlo ikonického hotela leží priamo na
najznámejšej pláži ostrova - nissi beach, známej bielym
pieskom. Krídlo akceptuje klientov od 16 rokov.

Cena na osobu od 1 198 €

poloha
2 km od rušného strediska Agia Napa •
50 km od letiska Larnaka.
HOTEL
Celkom 87 deluxe izieb • recepcia • reštaurácie •
bar • bazén • mini market, obchodíky • tenisový
kurt • SPA: vnútorný bazén, sauna, masáže
a procedúry (za poplatok) • požičovňa áut.
PLÁŽ
Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži Nissi
beach s jemným bielym pieskom • plážový
servis (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • chladnička • servis na prípravu kávy
alebo čaju.
TYPY IZIEB
Deluxe (35 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na bazén alebo čiastočne na more, kúpeľňa
s vírívkou), Deluxe Sea View (35 m2, pre
2-3 osoby, výhľad na more, kúpeľňa s vírívkou),
Deluxe Beach Front Suite (v prvej plážovej línii
s panoramatickým oknom s výhľadom na pláž
a more, oddelená obývacia časť).

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia alebo plná penzia.
REŠTAURÁCIE
Atlantis, Glasshouse Lounge (na streche
hotela), Lucullus (medzinárodná), Socci (sushi
Bar).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • denné
a večerné animácie • fitnes.

HIGHLIGHTS
Luxusné izby
Priamo na pláži
Adults only hotel
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Kaya Palazzo
Resort & Casino ★★★★★
hotelový komplex s jedinečnou architektúrou
inšpirovanou palácom vo versaille a nádherným
výhľadom.

poloha
Cca 5 km od historického prístavu mestečka
Kyrenia • množstvo reštaurácií, obchodov,
barov a kaviarní • cca 90 min. z letiska Larnaka.
HOTEL
Celkom 261 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou
recepciou • Wi-Fi (zadarma) • reštaurácie •
bary • 2 vonkajšie bazény • bazén • slnečníky,
ležadlá a osušky pri bazéne • hotelové Casíno
v štýle Las Vegas (5000 m2) • SPA centrum:
sauna, vírivka, vnútorný vyhrievaný bazén,
za poplatok.
PLÁŽ
Priamo na vlastnej piesočnatej pláži •
slnečníky ležadlá a osušky na terasách zdarma
• mólo so sedením a vstupom do mora.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • chladnička • servis na prípravu kávy
alebo čaju.
TYPY IZIEB
Deluxe Room (30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na hory, bazén a more za príplatok) • Deluxe
room Sharing Pool (30 m2, pre 2-3 osoby,
priamy vstup do bazéna) • Deluxe Suita (60 m2,
pre 2 - 4 osoby, suita s výhľadom do záhrady,
výhľad na more a suita s vlastným bazénom
za príplatok) • Deluxe Family room (65 m2,
pre 3-4 osoby, 2 spálne, výhľad do záhrady,
výhľad na more a izby s privátnym bazénom
za príplatok) • Deluxe maisonette Sea View
(65 m2, pre 3-4 osoby, spálňa s 2 lôžkami
a 2 lôžka na poschodí, výhľad na more).

Cena na osobu od 1 258 €

STRAVOVANIE
Plná penzia plus
raňajky (07:00 – 10:00 h.), obedy (12:00 – 14:30 h.)
a večere (19:00 – 21:30) formou bohatých
bufetových stolov vrátane alkoholických alebo
nealkoholických nápojov k jedlu.
REŠTAURÁCIE
Palazzo (hlavná bufetová), Develi (à la carte,
turecká), Mezzo (à la carte, mediteránska),
Dragon ( à la carte, ázijská ), Palazzo Pool
Restaurant (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detské menu • Mini klub a Junior
klub • opatrovanie detí (za poplatok) • animácie.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • vodné športy
(za poplatok • fitnes).

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Široká ponuka wellness
Luxusná dovolenka pre celú rodinu
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Limak Cyprus Deluxe ★★★★★+
Rozsiahly hotelový komplex patriaci do známej tureckej
hotelovej siete Limak ponúka kvalitné služby ultra all
inclusive a radí sa medzí najvyhľadávanejšie rodinné hotely.

Cena na osobu od 1 198 €

poloha
V stredisku Bafra na severnom pobreží Cypru
• cca 40 km od centra starobylej Famagusty,
80 km od hlavného mesta Nikózia, 95 km
od mesta Kyrenia • cca 90 minút z letiska
Larnaka alebo cca 70 minút z letiska Ercan.
HOTEL
Celkom 599 izieb • recepcia • reštaurácie • bary
• obchody • 4 vonkajšie bazény • 1 vnútorný
bazén • aquapark so 7 šmýkačkami • slnečníky
a ležadlá pri bazénoch zdarma • kasíno •
amfiteáter • SPA centrum: sauna, turecké
kúpele, parná miestnosť, masáže (za poplatok)
• prenájom áut.
PLÁŽ
Široká pláž s jemným pieskom aj v mori
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky

a ležadlá zdarma • plážové osušky na kartu
zdarma • plážový bar.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • plazma
TV • Wi-Fi • telefón • trezor • minibar • servis
na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Suite Rooms (70 – 95 m2, s mžnosťou až
2 prísteliek, obývacia časť, terasa).
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive:
raňajky (07:00-10:00), neskoré raňajky (10:0011:00), obed (12:30-14:30) a večera (19:00 –
21:00) • snacky: gözleme, pizza, hamburgery,
kebab, cestoviny, ovocie, dezerty, zmrzlina

(12:00-16:00) • polnočný snack (23:00 – 02:00)
• káva, čaj, nealkoholocké nápoje, vybrané
miestne a importované alkoholické nápoje,
víno, pivo vo vybraných baroch (09:00- 02:00).
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia, Arcadia (talianska
à la carte), Dynasty (ázijská à la carte),
Mysia (turecká, à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka a stolička • Mini klub (4 – 8 r.) •
Maxi klub (9 – 12 r.) • Tínejdž klub (13 – 19 r.) •
animačné programy.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • biliard •
šípky • vodné športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Rodinná dovolenka
Bohatý ultra all inclusive
planet fun so slovenskými animátormi
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Noah´s Ark Deluxe
Hotel & Spa ★★★★★+
Luxusný hotelový komplex, ktorého hlavná budova
pripomína Noemovu archu, ponúka kvalitné ultra all
inclusive služby a patrí medzi obľúbené hotely na Cypre.

poloha
Na severnom pobreží Cypru v turistickom
stredisku Bafra • 42 km od centra
starobylej Famagusty • cca 90 min
od letiska Ercan alebo Larnaca.
HOTEL
Celkom 616 izieb • hlavná budova a záhradné
vilky • recepcia • reštaurácie • bary •
2 vonkajšie bazény • vnútorný bazén •
aquapark • slnečníky a ležadlá pri bazénoch
zdarma • plážové osušky na kartu zdarma •
profesionálne javisko • open air kino •
za poplatok: wellness • turecké kúpele, sauna,
parná sauna, masáže.
PLÁŽ
Široká 1,3 km dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdarma,
plážové osušky na kartu zdarma.

UBYTOVANIE
kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom
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
Štandardná izba v hlavnej budove (37 m2,
priestranné izby s možnosťou jednej prístelky,
bočný alebo priamy výhľad na more)
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive:
raňajky (07:00-11:00), obedy (12:00-14:30)
a večere (19:00-21:00) formou bufetu v hlavnej
reštaurácii • polnočný bufet (24:00-02:00)
• teplé nápoje a miestne nealkoholické
a alkoholické nápoje podávané v plážovom
snack bare (11:00-16:00), v cukrárni (10:00-

Cena na osobu od 1 078 €

20:00), v bare pri bazéne a pri záhradných
vilkách (10:00-19:00) a v plážovom bare
(10:00-01:00) • v bare pri aquaparku (10:0017:00 len nealkoholické nápoje) • občerstvenie
formou bufetu v plážovom snack bare (12:0016:30) • sladké pečivo v plážovom snack bare
a v cukrárni (17:00-18:00).
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie
(za poplatok).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka a stolička •
aquapark s tobogánom a šmýkačkami.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • volejbal • basketbal •
futbal • biliard (za poplatok) • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Aquapark
Rodinná dovolenka
slovenskí animátori
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Regnum Carya Golf & Spa ★★★★★
Hotel poskytuje služby, ktoré odrážajú modernú luxusnú
koncepciu. Vhodný je hlavne pre milovníkov golfu, ale aj pre
tých, ktorí si chcú užiť dovolenku plnú oddychu.

Cena na osobu od 1 618 €

poloha
Najbližšie golfové ihrisko sa nachádza
cca 50 m od hotela • centrum mesta Belek je
vzdialené cca 10 min. medzinárodné letisko
v Antalyi je vzdialené cca 40 min.
HOTEL
Celkom 553 izieb • vstupná hala s recepciou •
reštaurácie • bary • vonkajší a vnútorný bazén
• SPA centrum.
PLÁŽ
Pri krásnej bielej piesočnatej pláži
s pozvoľným vstupom do mora, na ktorú
premáva pravidelne hotelový vláčik.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • župan a papuče (aj pre deti do
12 r.) • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor· minibar

• servis na prípravu kávy a čaju • žehlička so
žehliacou doskou.
TYPY IZIEB
Luxury Room Golf/Land View (50 m2, balkón
s výhľadom na golfové ihrisko alebo okolie,
situované v hlavnej budove), Luxury Room
Sea View (50 m2, balkón s výhľadom na more,
situované v hlavnej budove), Luxury Suite
Sea View (100 m2, balkón s výhľadom na more,
situované v hlavnej budove), Family Roof
Room (85 m2, terasa s výhľadom na more alebo
golfové ihrisko, situované v hlavnej budove).
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), obedy (12:30 – 14:30),
večere (19:00 – 21:30) formou bohatých
bufetových stolov, neskoré raňajky (10:00 –
11:00), polnočný snack (23:30 – 01:30), miestne

a importované alkoholické a nealkoholické
nápoje, počas dňa rôzne snacky, káva, čaj,
koláče.
REŠTAURÁCIE
Gourmet (hlavná reštaurácia), Macaroon
(cukráreň), Tramonto (talianska), Chufang
(Ďaleký Východ), Seahorse (rybacia), Ottoman
(turecká), Golf Club (medzinárodná kuchyňa).
PRE DETI
Mini Club (4 - 6 r.) • Midi Club (7 - 12 r.) •
Teenage Club (13 – 17 r.) • herňa • počítačový
kútik • ručné práce • aquapark • mini disko •
detská reštaurácia.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • golf • basketbal • futbal
• tanečné kurzy • aerobik • zumba • pilates •
biliard • boccia • kick box.

HIGHLIGHTS
Moderná luxusná koncepcia
Vhodný pre milovníkov golfu
množstvo rôznych aktivít
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Kaya Palazzo Golf Resort ★★★★★
Komplex navrhnutý svetoznámou architektonickou firmou WATG,
umožňuje cítiť svoju osobitú a špecifickú architektúru, očarí svojím
komfortom a nádhernou priestrannosťou. Rozprestiera sa na
ploche 210 tisíc m2 a pozostáva z hlavnej budovy a viliek.

Cena na osobu od 848 €

poloha
Na pobreží cca. 5 min od centra mesta Belek •
rozprestiera sa na ploche 210 tisíc m2 • golfový
klub 100 m • letisko Antalya vzdialené
cca 40 min.
HOTEL
Celkom 645 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • pozostáva
z hlavnej budovy a záhradných viliek •
aquapark • SPA centrum s rozlohou 3500 m2:
turecké kúpele, sauna, masáže, rôzne
skrášľovacie procedúry • animačné programy.
Pláž
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky, ležadlá a matrace zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov· župan a papuče • LED TV • Wi-Fi •

telefón • trezor • chladnička • servis na prípravu
kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Garden superior (35 m2, pre 2 osoby, výhľad
do záhrady) • Superior rooms (39 m2, pavilón
v časti garden pre 2 osoby, výhľad na bazén
alebo more) • Garden suites (69 m2, pre 2-4
osoby, oddelená obývacia časť, 2 kúpelne) •
Swim up superior room (39 m2, pre 2 osoby,
priamy vstup do bazéna) • Sea view Suites
(79 m2, pre 2-4 osoby, dve kúpeľne, spálňa
oddelená od obývačky dverami, výhľad
na more a bazén).
STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive:
raňajky (07:00 – 10:30), neskoré raňajky (10:30
– 11:00), obedy (12:30 – 14:30) a večere (19:00
– 21:30) formou bohatých bufetových stolov
• občerstvenie (12:00 – 17:00) • alkoholické

a nealkoholické nápoje miestnej výroby ale
aj medzinárodné (09:00 – 00:00) • koktaily
• čerstvé džúsy káva • čaj • zmrzlina (09:00 –
18:00) • koláčiky.
REŠTAURÁCIE
The Palazzo (hlavná reštaurácia, bufetová),
Livio (à la carte, plody mora, steaky), Asiatico
(à la carte, ázijska), Tulipano (à la carte,
talianska), Beirut (à la carte, libanonská).
PRE DETI
Detské ihrisko • aquapark • mini klub • junior
club • animačné programy • herňa • kino.
ŠPORT
Tenis • futbal • volejbal • basketbal • joga •
pilates • vodné a plážové športy.

HIGHLIGHTS
Komfortný a priestranný rezort
Bohatý all inclusive
Priamo na pláži

58

turecko
belek

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Sueno Deluxe Belek ★★★★★
Hotelový komplex v Beleku vybudovaný na ploche 1 410 000 m2.
svojou širokou ponukou športových a zábavných zariadení
vytvára nezabudnuteľnú dovolenku.

Cena na osobu od 998 €

poloha
Blízkosť 2 golfových ihrísk • stredisko Belek je
vzdialené cca 5 min • medzinárodné letisko
Antalya je cca 25 min. jazdy.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi (zdarma) • minibar (doplnený denne).

HOTEL
174 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou
recepciou • hlavná reštaurácia • lobby bar •
bar pri bazéne· vonkajší bazén • vnútorný
bazén • detský bazén • SPA centrum: turecké
kúpele, sauna, parný kúpeľ, masáže, salón
krásy (za poplatok).

TYPY IZIEB
Deluxe Room Land & Golf View (45 m2, výhľad
do záhrady) • Deluxe Room Sea View (45 m2,
výhľad na more) • Infi nity Room Sea View
Swim-up (45 m2, vstup do bazéna) • Deluxe
Suite Room Land & Golf View (70 m2), Deluxe
Suite Room Sea View (70 m2) • k dispozícii sú
aj priestrannejšie suity a vily.

PLÁŽ
Súkromná pesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora • pláž ocenená modrou
vlajkou • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma.

STRAVOVANIE
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
• za poplatok: à la carte reštaurácie 19:00 –
22:00 (ázijská, mexická, talianska, turecká,
rybia, barbeque - rezervácia nutná vopred).
REŠTAURÁCIE
Reštaurácie s ázijskou, mexickou, talianskou,
tureckou kuchyňou • à la carte reštaurácia.
PRE DETI
Detský bazén • mini klub • aquapark •
animačné programy • stolné hry.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • joga • aerobik
• zumba • vodná gymnastika • vodné pólo •
boccia • šípky • lukostrelba • bowling • golf.
HIGHLIGHTS
Priamo na pláži ocenenou
modrou vlajkou
Najlepší all inclusive
Prémiové alkoholické nápoje v cene
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Rixos Premium Belek ★★★★★
Štýlový hotelový rezort patriaci známemu
hotelovému reťazcu Rixos, ktorý ponúka kvalitné
služby. Komplex sa rozprestiera v krásnom prostredí
na ploche veľkej 405 000 m2.

Cena na osobu od 1 318 €

poloha
Hotelový komplex cca 5 min od centra Beleku
• ponúka množstvo nákupných možností, bary,
reštaurácie, kaviarne a v jeho okolí aj kvalitné
golfové ihriská • cca 40 min od letiska Antalya
HOTEL
Celkom 700 izieb a suít • hlavná budova
• vstupná hala s recepciou • obchody •
reštaurácie • bary • bazény • aquapark
s delfináriom (vstup na show za poplatok) •
ležadlá, slnečníky, matrace a osušky zdarma
• za poplatok: turecké kúpele • služby wellness
centra, masáže a kaderníctvo.
PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá, slnečníky, matrace a osušky
zdarma • plážový bar počas dňa • ľahké snacky
a zmrzlina v určených časoch.

UBYTOVANIE
balkón alebo terasa • kúpeľňa s WC •
sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi • telefón
• minibar (zdarma)

ovocie v La Maison (12:00 – 18:00h.) • káva,
čaj, koláče, miestne a importované alkoholické
a nealkoholické nápoje v určených baroch medzi
(09:00 – 02:00h.).

TYPY IZIEB
Deluxe (37 m2, balkón s výhľadom do záhrady
alebo na more), Family Suite (49 m2, balkón),
Deluxe Suite (74 m2, balkón), Superior Suite
(74 m2, balkón),

REŠTAURÁCIE
Turqouise (hlavná), Villa (medzinárodná),
La Rosetta (talianska), L’amante (francúzska),
A’la Turka (otomanská), Mermaid (morské
plody), Mandarin (ázijská).

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky (07:00 – 11:00h.), obedy ( 12:30 – 14:30h.),
večere (19:00 – 21:30 h.) formou bohatých
bufetových stolov • občerstvenie (11:00 – 17:30
h.) • večere v Rina reštarácii ( 19:00 – 23:00 h.)
Mermaid à la carte rybie špeciality • A’la Turca
restaurant ( 19:00 – 23:00h.) turecké špeciality
• počas dňa rôzne občerstvenia, zmrzlina,

PRE DETI
Detský bazén • detské menu • minidisco •
detský klub RIXY • bohaté animačné aktivity
pre deti • detská farma.
ŠPORT
Tenis • futbal • basketbal • plážový volejbal •
aeorbik • pilates • squash • ľukostrelba • vodné
športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Aquapark
priestranné izby
the land of legends - vstup zdarma
množstvo rôznych aktivít
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Maxx Royal Belek ★★★★★
Obľúbený rezort, ktorý sa vďaka jeho
komplexným službám a individuálnemu prístupu
radí medzi najluxusnejšie rezorty celého sveta.

Cena na osobu od 1 468 €

poloha
Centrum mesta Belek cca 1 min • letisko
v Antalyi je vzdialené cca 35 min.
HOTEL
Celkom 531 izieb • hlavná budova s 24h
recepciou • reštaurácie • bary • kaviareň •
obchodíky (minimarket, suveníry, butiky) •
kaderníctvo • kino • Wi-Fi • aquapark •
2 bazény • slnečníky, ležadlá a osušky
(zdarma) • Aven Royal SPA centrum
s rozlohou 3 000 m2 za poplatok
PLÁŽ
Hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • SAT TV • DVD prehrávač

• Wi-Fi • telefón • trezor • minibar • servis
na prípravu kávu a čaju.
TYPY IZIEB
Suita (80 m2, balkón s výhľadom na more alebo
do záhrady, v hlavnej budove) • Family Roof
Suita (140 m2, dva balkóny s jacuzzi) • Family
Suita ( 100 m2, balkón s výhľadom na more
alebo do záhrady, situované v hlavnej budove).
STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive raňajky (07:00 – 11:00),
obedy (12:00 – 16:00), večere (18:00 – 23:00)
formou bufetu • káva a koláče (09:30-23:00h)
• snacky • ovocie a zmrzlina (09:00-19:00h)
• polnočný snack • lokálne a vybrané
importované alkoholické a nealkoholické
nápoje 24 hodín denne.

REŠTAURÁCIE
Unlimited (hlavná), Club Royal, Horse Lounge
(sushi), Al Dente (mediteriánska), Woxxie
(ázijská), Ocean’s (morské plody), Steak House.
PRE DETI
Maxxiland – baby časť Smiling Babies
(1-3 roky), miniklub (4-7 rokov), junior klub
(8-12 rokov), teenage klub (13-17 rokov) •
aquapark• detské ihrisko • detská miestnosť •
detský bufet • minidisko • kino • trampolína •
Dinoland (pravek) • bowling • hracie konzoly
• opatrovanie detí (za poplatok) • detská
postieľka a detská stolička (na vyžiadanie).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • šípky • joga
• pilates • aerobik • golf (za poplatok) • vodné
športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Rezort patrí medzi najluxusnejšie
na svete
Priamo na pláži
Aquapark
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Calista Luxury Resort ★★★★★
Už niekoľko rokov na TOP zoznamoch najkvalitnejších
hotelov sveta. Oproti veľkým hotelovým komplexom je
tento rezort oázou súkromia a výborného individuálneho
servisu. Svojou unikátnou architektúrou dáva pocit zázemia
a menšieho hotela.

poloha
cca 10 min od Beleku • cca 5 min od mestečka
Kadrya • medzinárodné letisko v Antalyi
cca 40 min.
HOTEL
Celkom 600 izieb • vstupná hala s recepciou •
reštaurácie • bary • 13 profesionálnych golfových
ihrísk • Callos SPA – 3500 m2: turecká kúpeľ,
sauny, ľadové fontány, vírivky, masáže (thajská,
športová, chrbta, nôh, klinická, balijská, africká),
arómaterapia, ajurvéda.
PLÁŽ
Priamo pri piesočnatej pláži • slnečníky
a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • LCD

SAT TV • Wi-Fi • mini bar • písací stôl • uvítací
balíček (ovocný košík a víno).
TYPY IZIEB
Standard (42 m2, situované v hlavnej
budove, balkón), Family Rooms (mezonetové
duplexové izby 1 podlažie obývací priestor
s 2 postelami a kúpeľňou so sprchou,
2 podlažie spálňa s manželskou posteľou
a kúpeľňa s vaňou a sprchou.
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky, obedy, večere v Belum, Café Calista
(čaj, káva, cookies), zmrzlina vo vyhradenom
termíne, minibar, víno vo fľaši v reštauráciách,
polnočný snack.

Cena na osobu od 1 278 €

REŠTAURÁCIE
Belum (hlavná medzinárodná kuchyňa),
Sakura (ďaleký východ), Timo (talianska),
Turca (turecká a otomanská), More (rybacia),
La Carne (latinskoamerická), Barbeque
(mäsové variácie na grile), Café Calista
(viedenské zákusky a výber svetových káv).
PRE DETI
Calimero Babies 0-3 r. (pomôcky na prípravu
jedla, baby sitting) • Calimero Lollies 4-5 r.
(spoznávanie kultúr, výroba dekorácii, hry pri
bazéne) • Calimera Spedies 6-8 r. (športové
aktivity, plávanie, maľovanie na textil atď) •
Calimero Juniors 9-13 r. (športové a animačné
aktivity) • Teenagers 14-17 r. (zábava počas dňa
a večerné aktivity) • aquapark.
ŠPORT
Tenis • volejbal • futbal • golf • aerobk • joga •
pilates • fitnes.
HIGHLIGHTS
Najkvalitnejší hotel Turecka a sveta
Unikátna architektúra
Aquapark
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Barut Acanthus & Cennet ★★★★+
Luxusný hotelový komplex s modernou architektúrou
v minimalistickom štýle a s dielami významných umelcov,
je postavený v nádhernej záhrade priamo pri piesočnatej
pláži. zaručuje výnimočnú dovolenku aj pre rodiny
s deťmi.

poloha
Postavený v nádhernej záhrade priamo pri
piesočnatej pláži • 20 min. od centra Side •
medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené
cca 60 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi • telefón
• trezor • minibar (doplnený denne) • servis
na prípravu čaju a kávy.

HOTEL
Celkom 260 izieb • vstupná hala s 24 hodinou
recepciou • hlavná reštaurácia • vonkajší bazén
• SPA centrum: turecké kúpele, sauna, masáže,
kozmetika, pedikúra, manikúra.

TYPY IZIEB
Standard room (34 m2, pre 2-3 osoby,
čiastočný výhľad na more) • Deluxe room sea
view (39 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more) •
Swim up room (44 m2, pre 2-3 osoby, priamy
vstup do bazéna) • Family room Side Sea
View (43 m2, pre 2-4 osoby, spálňa oddelená
od obývačky posuvnými dverami, čiastočný
výhľad na more).

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž priamo pri hoteli
s pozvoľným vstupom do mora priamo pri hoteli
• slnečníky a ležadlá zdarma • bar na pláži.

STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive
uvítací koktajl • raňajky (07:00 – 10:00),
neskoré raňajky (10:00 – 10:30), obedy

Cena na osobu od 928 €

12:30 – 14:30) a večere (19:00 – 21:30) formou
bohatých bufetových stolov • občerstvenie
(12:00 – 16:00) • káva • čaj • zmrzlina (10:00 –
18:00) • koláče.
REŠTAURÁCIE
Lavanta Pastisserie (zmrzlina, koláčiky) •
reštaurácia Roka (rybia à la carte) • Lavanta
(talianska à la carte) • Safran (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • mini club •
animačné programy.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • šípky • aerobic • vodná
gymnastika • fitnes.

HIGHLIGHTS
exkluzívne len s ck satur
vynovený all inclusive
Minimalistický štýl s dielami
významných umelcov
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Ali Bey sorgon Resort ★★★★★+
luxus orientu v štýle sultánskeho paláca
ponúka prvotriedny servis.

Cena na osobu od 1 089 €

poloha
V pokojnom prostredí peknej udržiavanej
záhrady s rozlohou 100 000 m2 • situovaný
na východnom pobreží letoviska Side, 2 km
od centra • letisko v Antalyi cca. 90 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • minibar zdarma • servis na prípravu
kávy alebo čaju.

HOTEL
Celkom 429 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • bary • vonkajší a krytý bazén
• obchody • aquapark • SPA centrum: sauna,
jacuzzi, parná miestnosť, turecké kúpele,
sanarium, vnútorný bazén, salón krásy, rôzne
procedúry • požičovňa áut.

TYPY IZIEB
Deluxe Room (36 m2, balkón, jacuzzi, výhľad
na záhradu), Family Suite (61 m2, balkón,
jacuzzi, výhľad na záhradu), Duplex Family
Suite (34 m2, balkón, jacuzzi), Suite Deluxe
(48 m2, balkón, jacuzzi).

PLÁŽ
Nádherná piesočnatá pláž sa tiahne priamo
pred hotelom · slnečníky, ležadlá a plážové
osušky zdarma.

STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu,
neskoré raňajky, popoludňajší snack, káva,
čaj, koláčiky počas dňa, miestne alkoholické

a nealkoholické nápoje servírované
v jednotlivých hotelových baroch v čase
od 09:00 do 24:00.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (à la carte), Keyfi Safa (à la carte),
Rana Aqua (snacky), Derya Fish (à la carte,
dary mora), Mehtabe Beach (turecká, plážová).
PRE DETI
Detské ihrisko • detská stolička • detský bazén
• animačné programy • mini klub (4-12 rokov) •
teenage animácie.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • futbal •
šípky • lukostrelba • boccia • vodné a plážové
športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Vynikajúci servis
Aquapark
à la carte v cene
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Gural Premier Tekirova ★★★★★
Luxusný hotelový komplex postavený na základe tradičnej
tureckej architektúry a na najvyššej možnej úrovni pohodlia,
obklopený píniovými lesmi, ponúka rozsiahly aquapark
s rôznymi toboganmi.

Cena na osobu od 898 €

poloha
200 m od centra strediska Tekirova • 17 km od
Kemeru • 60 min od medzinárodného letiska
Antalya

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s hydromasážnou vaňou • WC • župan a papuče
• LCD TV • Wi-Fi • telefón • trezor • minibar •
servis na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
583 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou recepciou • 2 veľké vonkajšie bazény • lobby bar •
plážový bar • SPA centrum na rozlohe 3500 m2 •
vírivka • vnútorný bazén, turecké kúpele •
wellness procedúry • masáže • Aquapark
o rozlohe 22 000 m2 s 25 šmykľavkami •
animačné programy

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).

PLÁŽ
Piesočnato – štrková pláž priamo pri hoteli •
slnečníky a ležadlá zdarma.

STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), obedy (12:30 – 14:00)
a večere 19:00 – 21:00) formou bohatých bufetových stolov • občerstvenie (12:00 – 18:00)
• káva • čaj • zmrzlina • miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje.
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie
(talianska, čínska, turecká a rybia).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • aquapark •
opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • vodné pólo • boccia • biliard
• šípky • vodné a plážové športy (za poplatok) •
fitnes.

Highlights
Vynikajúci servis
Priamo na pláži
aquapark
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Maxx Royal Kemer Resort ★★★★★
Hotelový rezort ležiaci na ploche 160 tis. m2, ktorý
ponúka personalizované služby na najvyššej úrovni
(napr.: výber izbového parfumu, iba servírované jedlá,
prémiové alkoholické nápoje).

Cena na osobu od 1 898 €

poloha
Centrum mesta Kemer cca 5 min • nákupné
možnosti priamo v rezorte • letisko v Antalyi
vzdialené cca 60 min.
HOTEL
Celkom 291 izieb • hlavná budova s 24h
recepciou a bungalowy • reštaurácie • bary
• obchodíky • kaderníctvo • aquapark so
7 toboganmi • bazén • slnečníky, ležadlá
a osušky (zdarma) • wellness: sauna, turecké
kúpele, parná miestnosť zdarma, masáže
(za poplatok) • animácie.
PLÁŽ
400 m dlhá hotelová piesočnatá pláž
s pozvoľným vstupom do mora • dva 200 m
dlhé súkromné zálivy • slnečníky, ležadlá
a osušky zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s WC • sušič vlasov • SAT TV • DVD prehrávač
• Wi-Fi • telefón • trezor • minibar • servis
na prípravu kávu a čaju.
TYPY IZIEB
Suite (100 m2, balkón s výhľadom na more
alebo záhrady, v hlavnej budove) • Royal
Residence Family Suite (185 m2, terasa
s jacuzzi) • Maxx Laguna Villa (150-310 m2,
s priamym prístupom na terasu s bazénom)
• Royal Beach Villa (250 – 350 m2, terasa
s výhľadom na more).
STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive
raňajky formou bufetu (07:00 – 11:00) • obedy
(12:00 – 16:00) a večere (18:00 – 23:00) v à la
carte reštaurácii • káva, koláče, snacky •

zmrzlina (09:00-19:00h) • lokálne a vybrané
importované alkoholické a nealkoholické
nápoje 24 hodín denne • ovocný kôš na izbe.
REŠTAURÁCIE
Restaurant Street (turecká, talianska a morské
plody), Villa Restaurant, Far East Restaurant
(sushi), Steak House.
PRE DETI
Maxxiland – baby časť Smiling Babies
(1-3 roky), miniklub (4-7 rokov), junior klub
(8-12 rokov), teenage klub (13-17 rokov) •
detský bazén • detské ihrisko • detská
miestnosť • detský bufet • kino • opatrovanie
detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • volejbal • basketbal •
minifutbal • aerobic • joga • pilates • vodný
bicykel • vodné športy (za poplatok).
HIGHLIGHTS
Individuálne služby na najvyššej úrovni
Priestranné izby s výberom vône.
čokoládovňa a francúzska cukráreň
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DoubleTree By Hilton
Antalya ★★★★★
Impozantný stredomorský rezort, ktorý sa nachádza na
súkromnej pláži. Klientov rozmaznáva úchvatné prostredie
a servis na najvyššej úrovni.

poloha
Cca 500 m od nákupných možností, barov,
reštaurácií a diskoték • cca 70 min od Antalye.

LED SAT TV • DVD prehrávač • Wi-Fi • telefón
• trezor • chladnička • servis na prípravu kávy
a čaju • minibar (doplnený denne).

HOTEL
Vstupná hala s 24 hodinovou recepciou •
2 à la carte (turecká a talianská) reštaurácie •
5 barov, niekoľko vozidiel (food trucks) • bazén
• SPA: masáže, sauna, rôzne skrášľovacie
procedúry, vnútorný bazén, turecké kúpele.

TYPY IZIEB
Standard Room Garden (34 m2, pre 2-4 osoby,
výhľad do záhrady), Standard Double Sea
View (39 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more,
Family Room Garden (59 m2, pre 3-4 osoby,
výhľad do záhrady), Junior Suites (pre 2-3
osoby).

PLÁŽ
Priamo na súkromnej piesočnato –
kamienkovej pláži • slnečníky a ležadlá
zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou, WC • sušič vlasov •

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
Raňajky, obedy a večere formou bohatých
bufetových stolov, občerstvenie, koláčiky,
zmrzlina, miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje, káva, čaj, občerstvebie vo food trucks.

Cena na osobu od 928 €

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia, talianska (à la carte),
turecká (à la carte) • niekoľko druhov vozidiel
(food trucks).
PRE DETI
Detská postieľka • detské ihrisko • detský bazén
• mini klub • mini disco • animačné programy.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • basketbal • šípky • joga
• pilates • aerobik • jazda na koni • vodné
športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
MENŠÍ HOTEL VHODNÝ PRE DOSPELÝCH
OBČERSTVENIE VO FOOD TRUCKS
IZBY SO SÚDKOM NA ČAPOVANIE PIVA
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Nirvana Lagoon Villas
suites and Spa★★★★★
rozsiahly hotelový komplex, ktorý ponúka služby
najvyššej úrovni, obkolesený borovicami leží priamo
na piesočnato - štrkovej pláži.

poloha
Obklopený borovicovými lesmi
a panoramatickým výhľadom na modrú
morskú hladinu • cca 30 min od centra Antalye
a 20 min od strediska Kemer • medzinárodné
letisko Antalya je vzdialené cca 40 min.
HOTEL
Celkom 560 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary • 13 bazénov
z toho 1 s morskou vodou • turecký kúpel •
sauna • parný kúpeľ • posilňovňa • kúpeľné
procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
900 m dlhá piesočnato - štrková pláž •
slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma.

Cena na osobu od 938 €

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
• sušič na vlasy • LCD TV • Wi-fi • telefón •
minibar • trezor • zariadenie na prípravu kávy
a čaju • výber z vankúšov.

à la carte za poplatok. Concept VIP
2 (exclusívne nápoje v minibare, importované
alkoholické nápoje, večerný servis, room servis
od 02:00-07:00, kozmetiku Bvlgari, káblové
pripojenie, Nespresso kávovar.

TYPY IZIEB
Standard (33 m2, hlavná budova, výhľad
do záhrad, balkón alebo terasa), Superior
(33 m2, v borovicovom lese, bližšie k pláži,
možnosť príplatku za more), Family Suite
(51 m2, 2 spálne, hl. budova alebo vilová časť).

REŠTAURÁCIE
Samsara (hlavná), Welldone Steake House
(steaky), El Parador (mexická), Mermaid Fish
(rybacia), Boshphorus Ottoman (turecká),
Gigner (ďaleký východ), Pravda (ruská).

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), neskoré raňajky (10:00
– 11:00), obedy (12:30 – 14:30), večere (17:00
– 21:00) formou bufetových stolov, káva, čaj
koláče, polnočný snack, miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje, minibar . Reštaurácie

PRE DETI
Detský club • Crispy Kisd Club (4-12), na ploche
4500 m2: detský bufet • bazén • šmykľavky •
ihrisko.
ŠPORT
Tenis • stolný tenis • plážový volejbal • vodné
pólo • aquaerobik.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Personalizované služby
priestranné izby
exotické záhrady s píniami
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Me Mallorca ★★★★★
Exkluzívny hotel, ktorý urobí z vašej dovolenky ten
najjedinečnejší a nezabudnuteľný zážitok. Služby na najvyššej
úrovni prebudia vo vás všetky zmysly. Hotel patrí medzi
najvyhľadávanejšie hotely na Malorke a je súčasťou známej
hotelovej siete Meliá Hotels.

poloha
Vzdialenosť od letoviska Santa Ponsa 3 km •
hlavné mesto cca 14 km • v blízkosti niekoľko
golfových areálov • zábavný park Katmandu
• letisko v Palma cca 30 min • svetoznáma
značka plážového klubu Nikki Beach club hneď
vedľa hotela.
HOTEL
Celkom 256 izieb • súčasť hotelovej siete
Meliá Hotels • 2 budovy s 11 a 6 poschodiami
• vstupná hala s recepciou • bazén iba pre
dospelých s priamym vstupom na pláž • bazén
pre rodiny • reštaurácia Pez Plaza • chill out bar
• SPA centrum Skin INC (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky a ležadlá (za poplatok).
UBYTOVANIE
Balkón alebo francúzske okno (nová budova) •
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV •
Wi-Fi • telefón • trezor • minibar (za poplatok).
TYPY IZIEB
Aura (28 m2, 2- lôžková s 1 prístelkou) •
Vibe (28 m2, 2-lôžková s 1 prístelkou, situované
na 1. a 2. poschodí) • Mode (2-lôžková
s 1 prístelkou, s výhľadom na Stredozemné
more) • Chic Suite (52 m2, 2-lôžková
s 2 prístelkami, obývacia časť, terasa
s výhľadom na pláž) • Chic Garden Suite
(52 m2, 2-lôžková s 2 prístelkami, situované
na prízemí s orientáciou do záhrady).

Cena na osobu od 1 208 €

STRAVOVANIE
Raňajky.
REŠTAURÁCIE
Pez Playa (stredomorská), Barbarossa Pool.
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka a stolička.
ŠPORT
Joga • vodné športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Personalizované služby
priestranné izby
exotické záhrady s píniami
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Iberostar Grand Hotel
Portals Nous ★★★★★
Patrí do luxusnej kolekcie „Grand Collection“ populárnej
hotelovej siete Iberostar a je určený pre dospelých klientov.
Postavený podľa návrhov populárneho modernistu,
holandského architekta Marcela Wandersa.

Cena na osobu od 1 398 €

poloha
Do centra mestečka Portals Nous cca 2 km
v okolí golfové ihrisko • cca 35 min od letiska
Palma.

PLÁŽ
Vlastný záliv • piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá
(za poplatok).

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia.

HOTEL
Celkom 66 izieb • vstupná hala s recepciou •
Wi-Fi zdarma • prízemné budovy v záhrade •
reštaurácia • bar • vonkajší bazén so slnečníkmi
a ležadlami • za poplatok: SPA centrum: sauna,
hammam, masáže • požičovňa áut • požičovňa
bicyklov a golfové ihrisko (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi • rádio • telefón • trezor • minibar (za
poplatok) • Espresso kávovar (zdarma).

REŠTAURÁCIE
Astir (gourmet), Selini Bar, Champagne Bar,
Wellness Bar.
ŠPORT
Joga • pilates • golf • fitnes.

TYPY IZIEB
Marcel Wanders room (28 – 40 m2, pre 2 osoby),
Junior Suite with Views (40 m2, pre 2 osoby,
bočný/panoramatický výhľad na more).

HIGHLIGHTS
adults only 16+
Priamo na pláži
dizajnový hotel so zameraním
na wellness
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Iberostar Playa
De Muro Village ★★★★★
JEDEN Z NAJLEPŠÍCH HOTELOV NA MALORKE HNEĎ
VEDĽA CHRÁNENEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE S’ALBUFERA
NATURAL PARK.

POLOHA
Kvalitný hotel siete Iberostar v blízkosti
nákupných možností, cca 5 min od centra
Puerto de Alcudia • letisko Palma de Mallorca
je vzdialené cca 50 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov •
SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor
(za poplatok) • minibar.

HOTEL
Celkom 190 izieb • 7 budov • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma
• vonkajší bazén • wellness: turecké kúpele,
vnútorný bazén, vírivka, relaxačná miestnosť,
sauna • večerná show • živá hudba.

TYPY IZIEB
Double Superior Room (20-25 m2, 2 osoby),
Family Basic Room (35 m2, 2-4 osoby,
samostatná obývacia izba), Suite Room (35 m2,
2-3 osoby, samostatná obývacia izba), Family
room (35 m2, 2-4 osoby, samostatná obývacia
izba), Suite Superior room (35 m2, 2-3 osoby,
samostatná obývacia izba), Family room pool
view (35 m2, 2-4 osoby, samostatná obývacia
izba).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s jemným pieskom
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a
ležadlá (za poplatok) • plážový bar.

Cena na osobu od 899 €

STRAVOVAVNIE
Polpenzia
formou bufetových stolov. Za doplatok
All Inclusive. Raňajky (07:00 – 09:30), neskoré
raňajky (10:30 – 11:00), obedy (13:00 – 15:00),
večere (19:00 – 22:00) formou bufetu alebo
v reštaurácií à la carte BBQ, občerstvenie
(10:00-13:00), nealko nápoje, medzinárodné
alkoholické nápoje v baroch (09:00-24:00).
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia, BBQ grill (à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská postieľka •
mini klub (4-7 r.) • maxi klub (8-17 r.) • animácie.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal
• fitnes • aerobik • pilates • spinning • vodné
športy (za poplatok).
HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Gurmánske zážitky
Vhodný aj pre náročnejších
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Meliá Calviá Beach ★★★★
hotel populárnej spoločnosti Mélia. Ponúka hosťom
nádherný výhľad na záliv Palma a služby najvyššej úrovne.

Cena na osobu od 948 €

poloha
Na pobreží, do centra mestečka cca 400 m,
do mesta Palma de Mallorca cca 15 min,
najbližšie nákupné možnosti cca 100 m,
najbližší golf cca 2 km • medzinárodné letisko
Palma de Mallorca sa nachádza cca 30 min.
HOTEL
Celkom 272 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácie • bary • 3 vonkajšie bazény •
Yhi SPA – 500 m2, vnútorný bazén, sauna.
Za poplatok: masáže a rôzne procedúry •
požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo pri 150 m širokej piesočnatej pláži
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky
a ležadlá (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • rádio •
telefón • trezor • minibar.

PRE DETI
Detský bazén • mini club (5-12r.) • Baby club
(1-4 roky) • detský bufet • minidisco • detské
animácie.

TYPY IZIEB
Premium Room (30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
na more), Junior Suite (40 m2, pre 2-3 osoby,
výhľad na more), Family Room (50 m2, výhľad
na bazén).

ŠPORT
Vodná gymnastika • pilates • spinning • joga •
aqua cycling od 16 r. • golf (za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok polpenzia formou
bufetových stolov.
REŠTAURÁCIE
Merkado (bufetová), Cape Nao (mediteránska
fusion), Melia Tapas bar.

HIGHLIGHTS
ATRAKTÍVNA POLOHA K ATRAKCIÁM MALORKY
Rodinná dovolenka
DIZAJNOVÝ HOTEL
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Gran Meliá De Mar ★★★★★
Hotel s jedinečnou polohou je pamiatkovo chránený objekt
od známeho architekta Jose Antonia Codercha, súčasne je
dizajnovo prestavaný, ale stále je inšpiráciou pre mnohých
umelcov.

Cena na osobu od 1 148 €

poloha
Na pobreží v letovisku Illetas, v blízkosti
nákupné možnosti • cca 10 min od golfového
klubu Bendinat • medzinárodné letisko Palma
de Mallorca sa nachádza cca 15 min.
HOTEL
Celkom 142 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary • Red Level
kategória (bezplatné parkovanie, VIP
registrácia, bezplatné SPA centrum a nápoje)
• vonkajší bazén • Sky Pool exkluzívny bazén
• slnečníky a ležadlá zdarma • kabany za
poplatok • SPA by Clarins (za poplatok):
vyhrievaný krytý bazén, vírivka, sauna, rôzne
procedúry • požičovňa áut • požičovňa bicyklov
(za poplatok) • pes (35€/deň poplatok).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma.

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok polpenzia (menu
s výberom).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papuče • SAT TV • Wi-Fi zdarma • rádio • telefón
• trezor • minibar (za poplatok) • nespresso.

REŠTAURÁCIE
Arrels by Marga Coll (malortská, degustačné
menu), Amaro Lounge (snack, koktajly), Bardot
(morské plody), Perseo (stredomorská).

TYPY IZIEB
Deluxe Room with Sea View (38 m2, súkromná
terasa, výhľad na more), Premium Room with
Sea View (38 m2, terasa, výhľad na more),
RedLevel Junior Suite vieth Sea View
(62 m2, dve terasy, prístup do executive
salónika, výhľad na more). K dispozícií ďalšie
typy suít.

ŠPORT
Cyklistika • joga • pilates · osobný tréner
(za poplatok) • vodné športy • golf
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Kvalitné služby
ADULTS ONLY HOTEL 15+
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Iberostar Alcudia Park ★★★★
Prvotriedna dovolenka pre páry a rodiny. Bohatý program
pre deti (mini, maxi alebo teenie klub). Vyhľadávaná lokalita
Playa de Muro.

Cena na osobu od 849 €

poloha
V zálive Puerto de Alcudia, v severnej časti •
centrum Alcudie je vzdialené cca 8 km rovnako
ako aj romantický Ca‘n Picafort • letisko Palma
de Mallorca je vzdialené cca 60 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • župan a papuče
• SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor
(za poplatok) • mini bar (za poplatok).

HOTEL
Celkom 366 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary • bazén
(ležadlá a slnečníky za poplatok, osušky
zdarma) • wellness: turecké kúpele, vnútorný
bazén, vírivka, relaxačná miestnosť, sauna •
požičovňa bicyklov.

TYPY IZIEB
Double Superior room (20 m2, 2 osoby,
balkón), Family Basic Room (27 m2, 2-4
osoby, samostatná obývacia izba, balkón),
Junior Suite (46 m2, 3 osoby, samostatná
obývacia izba, terasa s výhľadom na bazén),
Family Room (40 m2, 2-4 osoby, samostatná
obývacia izba, balkón), Star Prestige Sea View
Double (40 m2, 2 osoby, strešná terasa, výhľad
na more), Family Room Pool View (40 m2,
2-4 osoby, samostatná obývacia izba, výhľad
na bazén). K dispozícií ďalšie izby a suity.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž Playa de Muro •
slnečníky a ležadlá za poplatok.

STRAVOVANIE
Polpenzia
Za doplatok All Inclusive: raňajky (07:30 10:30), obedy (13:00 - 15:00), večere (18:30
- 21:30), vybrané alko a nealkoholické nápoje
vrátane snackov.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová).
PRE DETI
Detské ihrisko • detský bazén • aquafun •
animácie • mini klub (4-7 r.) • maxi klub (8-17 r.)
• teenie klub (13-17 r.).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • joga • plážový
volejbal • aerobik • pilates • biliard • lukostreľba
• vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Priamo na pláži
Vhodný pre páry aj rodiny
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20 %

Platí do 28. 02. 2019

Zafiro Palace
Hotel Alcudia ★★★★★
Novootvorený populárny hotel sa vyznačuje extrémne
veľkými izbami a úžasným bazénovým svetom.

Cena na osobu od 948 €

poloha
V pokojnejšej časti obľúbeného letoviska
Puerto de Alcúdia, cca 200 m od jachtového
prístavu a centra letoviska s mnohými
obchodmi, reštauráciami a barmi • cca. 50 min
od letiska Son Sant Joan.
HOTEL
Celkom 369 suít • 6 štvorposchodových budov
• vstupná hala s recepciou • reštaurácie •
bary • 3 bazény • infinity bazén • wellness:
krytý bazén, jacuzzi, sauna, turecké kúpele,
(za poplatok) masáže a relaxačné procedúry •
požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
300 m široká piesočnatá pláž Playa Puerto
De Alcudia s pozvoľným vstupom do mora ·
ležadlá a slnečníky (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • župan a papuče • SAT TV • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar • set na prípravu
kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Junior Suite (44 m2, pre 4 osoby, obývacia izba
kombinovaná so spálňou, terasa), Junior Swim
up Suite (68 m2, pre 4 osoby, súkromná záhrada
s priamym vstupom do bazéna). K dispozícií
ďalšie typy luxusných suít.
STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť
dokúpenia večere formou bufetu alebo
programu all inclusive.
All Inclusive
Raňajky a večere formou bufetu Ľahký obed
formou à la carte • ľahký snack počas dňa

vybrané zmrzliny 2x možnosť večere v tematickej
à la carte reštaurácii (vybrané menu) • alko
a nealkoholické lokálne a vybrané importované
nápoje (10:00 - 23:00).
REŠTAURÁCIE
The Market Buffet Restaurant (hlavná,
bufetová), El Olivo (miestna, stredomorská),
El Portico (talianska), Tastes & Sushi Bar
Restaurant (japonská, medzinárodná),
La Veranda (barbecue, snack).
PRE DETI
Detský bazén s pirátskou loďou so
šmykľavkami • detské ihrisko • detská
postieľka zdarma (na vyžiadanie) • miniklub.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • aerobik • biliard •
vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Kvalitný servis
ADULT ONLY BAZÉN
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Zafiro Palace Hotel
Palmanova ★★★★★
Jeden z najluxusnejších hotelov v Palmanove iba 15 min. od
hlavného mesta Palma. Hostia oceňujú extrémne veľké izby.

Cena na osobu od 948 €

poloha
V obľúbenom letovisku Palmanova. Centrum
letoviska s pobrežnou promenádou, obchodmi,
reštauráciami a barmi cca 200 m • cca 35 min
od letiska Son Sant Joan.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • župan a papuče • SAT TV • Wi-Fi
zdarma• trezor • minibar • set na prípravu kávy
a čaju.

HOTEL
Celkom 240 suít • 6 štvorposchodových budov
• vstupná hala s recepciou • reštaurácie • bary
• 3 bazény • multifunkčné ihrisko • wellness:
krytý bazén, jacuzzi, sauna, turecké kúpele,
(za poplatok) masáže a relaxačné procedúry •
požičovňa bicyklov (za poplatok).

TYPY IZIEB
Junior Suite (55 m2, pre 4 osoby, obývacia izba
kombinovaná so spálňou, terasa), Junior Swim
up Suite (93 m2, pre 4 osoby, súkromná záhrada
s ležadlami a priamym vstupom do bazéna).

PLÁŽ
Dlhá piesočná pláž s pozvoľným vstupom
do mora cca 300 m • ležadlá a slnečníky
(za poplatok).

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť
dokúpenia večere alebo all inclusive.
All Inclusive
raňajky a večere formou bufetu Ľahký obed
formou à la carte Ľahký snack počas dňa
vybrané zmrzliny 2x možnosť výmeny bufetové
večere za večeru v tematickej à la carte

reštaurácii (vybrané menu, nutná rezervácia
vopred) Alkoholické a nealkoholické nápoje
miestnej výroby (10.00 - 23.00).
REŠTAURÁCIE
The Market Buffet Restaurant (hlavná,
bufetová), El Olivo (miestna, stredomorská),
El Portico (talianska), Tastes & Sushi Bar
Restaurant (japonská, medzinárodná),
La Veranda (barbecue, snack).
PRE DETI
Detský bazén s pirátskou loďou so
šmykľavkami • detské ihrisko • detská postieľka
zdarma (na vyžiadanie) • miniklub.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • volejbal •
basketbal • aerobik • šípky • biliard •
vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Kvalitný servis
ATRAKTÍVNA POLOHA
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

BQ Aquamarina
Boutique Hotel ★★★★
Malý boutique hotel priamo na pláži Cala Estancia. Hostia
milujú bazén na streche s nádherným výhľadom.

Cena na osobu od 798 €

poloha
Priamo na plážovom rezorte Can Pastilla •
letisko Palma de Mallorca je vzdialené cca 10
min.
HOTEL
Celkom 56 štýlových izieb • záhrada • vstupná
hala s recepciou • reštaurácia • bar • bazén •
ležadlá a slnečníky zdarma • wellness: turecké
kúpele, vnútorný bazén, vírivka, relaxačná
miestnosť, sauna, masáže • požičovňa áut •
požičovňa bicyklov.
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži Cala Estancia •
plážový servis zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou • sušič vlasov • župan a papuče • SAT
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • mini bar •
set na prípravu kávy a čaju.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Polpenzia:
raňajky a večere formou bufetových stolov
(za doplatok).

TYPY IZIEB
Standard Double Room with Street Views
(16 m2, 2-lôžková, balkón, výhľad na ulicu),
Standard Double Room with Side Sea Views
(16 m2, 2-lôžková, balkón, bočný výhľad
na more), Standard Double Room with Frontal
Sea Views (16 m2, 2-lôžková, balkón, výhľad
na more), Superior Double Room with Frontal
Sea Views (21 m2, 2-lôžková, terasa, výhľad
na more), Junior Suite (28 m2, 2-lôžková,
terasa, výhľad na ulicu).

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia (španielska,
medzinárodná), Snack Bar Terrace.
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • animácie.
ŠPORT
Tenis • golf • jazda na koni • turistika • vodné
športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
BAZÉN NA STRECHE
Vynikajúca strava
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ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

HM Balanguera Beach ★★★★
Menší hotel s unikátnym stredomorským dizajnom. Hostia
milujú atmosféru Sky baru na streche hotela.

Cena na osobu od 748 €

poloha
V letovisku Playa de Palma na juhu ostrova,
6 km dlhá promenáda spojujúca letoviská
Can Pastilla, Playa de Palma a El Arenal
cca 100 m • letisko Palma de Mallorca je
vzdialené cca 5 min.
HOTEL
Celkom 129 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • bar • vonkajší bazén • ležadlá
a slnečníky zdarma • turecké kúpele, sauna,
masáže • požičovňa áut a bicyklov.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž Playa de Palma cca 50 m •
slnečníky a ležadlá (za poplatok).
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi
zdarma • telefón • trezor (za poplatok) • mini
bar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Double Room with Partial Sea View
(2-lôžková, balkón s čiastočným výhľadom
na more), Double Room with Partial Sea View
Premium (2-lôžková, balkón s čiastočným
výhľadom na more).

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok polpenzia alebo All Inclusive:
raňajky (07:30 - 10:30), obedy (13:00 - 15:00),
večere (18:30 - 21:30), vybrané alko
a nealkoholické nápoje vrátane snackov.
REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia (bufetová, španielska,
medzinárodná), Sky Bar.
PRE DETI
Integrovaný detský bazén • detská stolička.
ŠPORT
Fitnes • vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
NEFAJČIARSKY HOTEL
Bohatý nočný život
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VODCA SVORKY.
ÚPLNE NOVÉ BMW X5.

BMW X5: Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 6,0 – 8,8
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španielsko
malorka

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Pure Salt Garonda ★★★★★
Menší hotel len pre dospelých ponúka perfektnú
kombináciu luxusu, oddychu a oceňovanej kuchyne
na pláži.

Cena na osobu od 798 €

poloha
Na pobreží v letovisku Playa de Palma,
cca. 10 min od letiska Son Sant Joan •
je určený len pre dospelých.
HOTEL
Celkom 149 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary • vonkajší
bazén • golfové ihrisko (za poplatok) •
wellness: krytý bazén, masáže, sauna,
turecké kúpele • požičovňa áut • požičovňa
bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo na pláži s pozvoľným vstupom do mora
• slnečníky a ležadlá (za poplatok).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • župan a papuče • SAT TV • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar • set na prípravu kávy
a čaju.
TYPY IZIEB
Double Rooms (22 m2, 2- lôžková, výhľad
na záhradu alebo čiastočný výhľad na more),
Premium Rooms (30 m2, 2-lôžková s 1
prístelkou, výhľad na záhradu alebo čiastočný
výhľad na more), Junior Suite Frontal Sea
View (50 m2, 2-lôžková, terasa, výhľad
na more), Suite with Jacuzzi (86 m2, 2-lôžková
s 2 prístelkami, obývacia časť, terasa, záhrada
so súkromnou jacuzzi).

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok večere (3 chodové menu).
REŠTAURÁCIE
Garonda (hlavná), Mikel & Pinxto (španielska,
medzinárodná), La Trattoria Pizzeria.
ŠPORT
Joga (za poplatok) • golf • vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
VÝBORNÁ KUCHYŇA
ADULTS ONLY HOTEL
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MELIÁ Cala d’Or
Boutique Hotel ★★★★★
Malý boutique hotel situovaný v krásnej záhrade, je vhodný
pre milovníkov kľudnej dovolenky.

Cena na osobu od 1 048 €

poloha
V letovisku Cala d‘Or, len niekoľko minút
od centra Cala d‘Or, Cala Gran a Cala Ferrera
• medzinárodné letisko Palma di Mallorca sa
nachádza cca 60 min.
HOTEL
Celkom 55 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácie • bary • vonkajšie bazény •
wellness: vnútorný bazén, sauna, masáže
a rôzne procedúry • požičovňa bicyklov.
PLÁŽ
Cca 250 m od piesočnatej pláže Cala Gran
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky
a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma •
rádio • telefón • trezor • minibar (za poplatok).

REŠTAURÁCIE
Es Llaut (à la carte, stredomorská), Sa Pastera
by Night (stredomorská), Sa Pastera Snack
Bar (medzinárodná).

TYPY IZIEB
Classic Room (terasa, výhľad na záhradu),
Premium Room (33 m2, terasa, výhľad
na záhradu a bazén), Junior Suite (50 m2,
terasa, výhľad na záhradu a bazén), Grand
Suite (50 m2, terasa, výhľad na záhradu
a bazén).

PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • opatrovanie
detí (za poplatok).
ŠPORT
Stolný tenis • golf (za poplatok) • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky.
Za doplatok polpenzia alebo All Inclusive.

HIGHLIGHTS
DIZAJNOVÝ HOTEL
Kvalitné služby
Rodinná dovolenka
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Iberostar Playa De Palma ★★★★★
Hotelový reťazec Iberostar a hotel Playa de Palma kladie
dôraz na dokonalý servis a ponúka svojim hosťom príjemnú
a uspokojujúcu dovolenku. Je vhodný pre rodiny s deťmi, ale
aj pre mladých ľudí.

Cena na osobu od 1 208 €

poloha
Na pobreží cca 200 m od nákupných možností
• cca 5 min od letiska Palma de Mallorca.
HOTEL
Celkom 182 izieb • 24 hodinová recepcia
• reštaurácie • bar pri bazéne • vonkajší
a vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri
bazéne zdarma • SPA centrum: vírivka, turecký
kúpeľ, masáže, skrášľovacie procedúry, sauna
• večerný animačný program • požičovňa
bicyklov.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž cca 250 m od hotela
• slnečníky a ležadlá (za poplatok).

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

STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bufetových stolov • za doplatok
all inclusive.

TYPY IZIEB
Standard room (30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
do záhrady, na bazén, čiastočný alebo úplný
výhľad na more) • Priority Location double
(30 m2, piate poschodie, panoramatický výhľad
na more) • Family Room (35 m2, pre 2-4 osoby,
výhľad do záhrady, na bazen a výhľad na more)
• Junior suite (35 m2, pre 2 osoby, výhľad
na more) • Star Prestige Junior Suite (42 m2,
pre 2-4 osoby, vírivka, výhľad na more).

REŠTAURÁCIE
Playa Blanca (hlavná, bufetová), Marea
(à la carte).
PRE DETI
Detský bazén • detská postieľka • detské
ihrisko.
ŠPORT
Tenisové kurty • vodné a plážové športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Najexkluzívnejší hotel v tejto oblasti
Vynikajúca strava
Výborná dostupnosť do hlavneho mesta
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španielsko
malorka

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Iberostar Cristina ★★★★ +
Novozrekonštruovaný hotel v letovisku Playa De Palma, ideálny pre
rodiny s deťmi a vyhľadávaný milovníkmi cyklistiky.

Cena na osobu od 1 068 €

POLOHA
Na pobreží cca 200 m od nákupných možností
· cca 5 min od letiska Palma De Mallorca.
HOTEL
Celkom 405 izieb · 24 hodinová recepcia ·
reštaurácie · bary· vonkajší a vnútorný bazén
· slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma ·
SPA centrum: vírivka, turecký kúpeľ, masáže,
sauna, skrášľovacie procedúry · požičovňa áut ·
požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž cca 100 m od hotela ·
slnečníky a ležadlá (za poplatok).
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa · klimatizácia · kúpeľňa so
sprchou · sušič vlasov · SAT TV · Wi-Fi zdarma ·
trezor (za poplatok) · minibar (za poplatok).

TYPY IZIEB
Double Basic (25 m2, pre 2 osoby, balkón),
Double Garden View (22 m2, pre 2 osoby,
balkón výhľad na záhradu), Family Room
(32 m2, pre 4 osoby, obývacia izba, balkón),
Pool View Family Room (48 m2, pre 4 osoby,
obývacia izba, balkón, výhľad na bazén).
K dispozícií ďalšie typy izieb.
STRAVOVANIE
All Inclusive
raňajky (07:30 – 10:30), obedy (13:00 -14:30)
a večere (18:30 – 21:30) formou bohatých
bufetových stolov, popoludní občerstvenie
(zmrzlina, káva, čaj, koláče), miestne
nealkoholické a alkoholické nápoje nápoje
v baroch (10:00–24:00).

REŠTAURÁCIE
Els Molins (hlavná, bufetová).
PRE DETI
Detský bazén · detské ihrisko · detský klub
StarCamp: Monkey (4 – 7 r.), Dolphin (8 – 12 r.),
Eagle (13 – 17 r.) · fun park.
ŠPORT
Tenisový kurt · stolný tenis · squash · minigolf
· cyklistika · fitnes · vodné a plážové sporty
(za poplatok).

HIGHLIGHTS
Výborná dostupnosť do hlavného mesta
Vynikajúca strava
Detský klubový program
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španielsko
ibiza

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Iberostar Santa
Eulalia del Río ★★★★
Nedávno zrenovovaný hotel ponúka skvelú dovolenku
hlavne pre páry. Ideálne miesto na kombináciu pobytu
pri mori s poznávaním ostrova.

poloha
Na východnom pobreží ostrova • cca 15 km
od centra Ibizy, 1 km od Es Canar • cca 40 minút
z letiska Ibiza.
HOTEL
Celkom 196 izieb • recepcia • reštaurácia •
bary • Star Prestige Sky lounge • vonkajší
bazén • infinity bazén • slnečníky a ležadlá pri
bazénoch zdarma • SPA centrum • požičovňa
bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Piesková pláž S’Argamassa • slnečníky
a ležadlá (za poplatok) • plážový bar.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • plazma TV • Wi-Fi
zdarma • 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).

Cena na osobu od 1 438 €

STRAVOVANIE
All Inclusive
raňajky (07:30 – 10:30), obedy (13:00 – 14:30),
večere (18:30 – 20:30).
REŠTAURÁCIE
Agave (hlavná španielska, medzinárodná)
• Es Vedrá Bar • SeaSoul Beach Club
& Restaurant (za poplatok).
ŠPORT
Cyklistika • vodné športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Vynikajúci servis
ADULTS ONLY HOTEL
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Čierna hora
sveti stefan

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Aman Sveti Stefan ★★★★★
Luxusný rezort priamo na očarujúcom pobrežnom útese,
ktorý spája dláždené uličky a nádvoria s troma ružovými
pieskovými plážami.

Cena na osobu od 2 048 €

poloha
Na polostrove v opevnenej dedine z 15. storočia
Sveti Stefan • 15 min. južne od mesta Budva •
letisko Tivat cca 40 min.
HOTEL
Celkom 50 exkluzívnych izieb • suity a chatky
• reštaurácia • bar • infinity bazén • slnečníky
a ležadlá zdarma • SPA centrum: vyhrievaný
bazén, parný kúpeľ, sauna, masáže rôzne
kozmetické procedúry • požičovňa bicyklov
(za poplatok) • parkovanie v garáži.

PLÁŽ
Ružová piesočnatá pláž • slnečníky a ležadlá
zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov •
LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor • minibar •
set na prípravu kávy a čaju.

STRAVOVANIE
Raňajky.
REŠTAURÁCIE
Arva (stredomorská), Vranac (vinotéka).
ŠPORT
Turistika • vodné športy • fitnes.

TYPY IZIEB
Village Room (50 m2, pre 2 osoby),
Sveti Stefan Suite (165 m2, na dvoch
poschodiach, terasa, súkromný bazén, výhľad
na more), Adriatic Suite (155 m2, obývacia izba,
2 spálne, 3 terasy, výhľad na more). K dispozícii
aj ďalšie typy suít a chatiek.

HIGHLIGHTS
Historická pevnosť
Priestranné izby
Kvalitné služby
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Čierna hora
kotor

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Allure Palazzi Kotor Bay ★★★★★
Užite si špičkové služby ubytovania a nechajte sa hýčkať
ako celebrita.

Cena na osobu od 878 €

poloha
Na pobreží cca 5 min od mesta Kotor a 30 min
od mesta Budva • letisko Tivat cca 10 min.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma • plážový bar.

HOTEL
Celkom 89 exkluzívnych izieb a suít • vstupná
hala s recepciou • reštaurácie • bary • infinity
bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • SPA
centrum: vyhrievaný bazén, parný kúpeľ,
sauna, masáže rôzne kozmetické procedúry •
požičovňa bicyklov (za poplatok) • parkovanie
v garáži.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • LCD SAT TV • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar • set na prípravu kávy
a čaju.

STRAVOVANIE
Raňajky.
REŠTAURÁCIE
Hlavná (stredomorská, bufetová), Tukán
(gourmet).
ŠPORT
Joga • turistika • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

TYPY IZIEB
Deluxe Room (30 m2, pre 2 – 3 osoby,
francúzsky balkón al. terasa, výhľad
na záhradu, hory alebo bočný na more),
Luxury Suite (38 m2, pre 2 - 3 osoby, balkón
al. terasa, výhľad na záhradu, bazén alebo
more). Dobrota Suite (44 m2, pre 2 – 3 osoby,
balkón al. terasa, výhľad na záhradu alebo
more). K dispozícii aj ďalšie typy suít.

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Atraktívna POLOHA
Vynikajúce služby
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Čierna hora
tivat

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

The Chedi Luštica Bay ★★★★★
Luxusné útočisko v dosahu hlavného prístavu ponúka
vynikajúce kulinárske zážitky, konferenčné priestory
a plážový bazén.

Cena na osobu od 1 228 €

poloha
Na pobreží v Trašte Bay, cca 15 min od mesta
Kotor a 30 min od mesta Budva • letisko Tivat
cca 10 min.
HOTEL
Celkom 110 exkluzívnych izieb a suít • vstupná
hala s recepciou • reštaurácie • bar • infinity
bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • SPA
centrum: vyhrievaný bazén, parný kúpeľ,
sauna, masáže rôzne kozmetické procedúry
• požičovňa bicyklov • parkovanie v garáži.
PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma • plážový bar.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papuče • LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
minibar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Superior Room (44 m2, pre 2 – 3 osoby,
balkón, čiastočný výhľad na more alebo
na hory), Deluxe Room(44 m2, pre 2 – 3 osoby,
balkón, výhľad na more), Junior Suite
(77 m2, pre 2 - 4 osoby, balkón, výhľad
na more). K dispozícii aj ďalšie typy suít.

REŠTAURÁCIE
Hlavná (stredomorská, bufetová), The Spot
(à la carte, terasa), Rock Beach Bar.
PRE DETI
Detské ihrisko • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Joga • turistika • vodné športy (za poplatok) •
fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok večere
(2 chodové menu).

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Atraktívna POLOHA
Vynikajúce služby
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chorvátsko
savudrija

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Kempinski Hotel Adriatic ★★★★★
Prvý kúpeľný a zároveň aj golfový hotel v Chorvátsku. Svojimi čistými
a minimalistickými líniami elegantne podčiarkuje krásu chorvátskeho
pobrežia Jadranu.

Cena na osobu od 108 €

poloha
Cca 11 km od centra Umagu • 2 km od malebnej
dedinky Savudrija • vzdialenosť od Bratislavy
cca 582 km.
HOTEL
Celkom 186 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou • vonkajší bazén
• vnútorný bazén • 18 jamkové golfové ihrisko •
Kempinski Kid´s Club zdarma (14-15 rokov)
• Carolea SPA centrum s rozlohou 300 m2,
turecké kúpele, sauna, rôzne masáže
a procedúry • reštaurácia· 3 bary •
parkovanie v garáži (za poplatok).

PLÁŽ
Pláž s jemným štrkom priamo pri hoteli •
slnečníky a ležadlá (za poplatok).

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok polpenzia.

UBYTOVANIE
Balkón • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi
zdarma • trezor • minibar.

REŠTAURÁCIE
Dijana (mediteránska) • Kanoa (istrijská).

TYPY IZIEB
Superior Room (41 m2, pre 2-3 osoby, výhľad
do záhrady) • Premium Room (41 m2, pre 2-3
osoby, čiastočný výhľad na more) • Deluxe
Room (41 m2, pre 2-3 osoby výhľad na more) •
Junior Suite (52 m2, pre 2-4 osoby, obývacia
časť, výhľad na more/ golfové ihrisko).

PRE DETI
Kempinski Kid´s Club zdarma (14-15 rokov) •
denné aktivity • štúdio pre deti a tínedžerov •
detský bazén.
ŠPORT
Tenisový kurt • golf • plážový volejbal • vodné
športy (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Kúpeľný hotel
Priamo na pláži
Rodinná dovolenka
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chorvátsko
petrčane

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Falkensteiner
Hotel & Spa Iadera ★★★★★
Svieži dizajn, dych vyrážajúca panoramatická poloha
a najkrajšie wellness centrum v krajine robia z tohto
hotela najlepší kúpeľný hotel
v Chorvátsku.

poloha
Na špici polostrova Punta Skala, 1 km od centra
Petrčane a 12 km od Zadaru • centrum letoviska
Biograd u Moru cca 5 min • cca 675 km
od Bratislavy.
HOTEL
Celkom 210 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • bar • vonkajší thalasso bazén
• infinity bazén • vnútorný bazén • kanál so
studenou vodou a drveným ľadom • relaxačná
záhrada s bazénom • rôzne relaxačné
miestnosti s vodnými posteľami, výhľadom
na more a pohorie Velebit • multifunkčné
ihrisko • 6 000 m² Acquapura Black & White
SPA vrátane hammamu, panoramatickej sauny
v zemi • požičovňa bicyklov (za príplatok).

Cena na osobu od 138 €

PLÁŽ
Štrková pláž s upravenými plochami na slnenie.

REŠTAURÁCIE
Jadran (à la carte) Taverna Planika.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • plážová
taška so županom, uterákom a papučami • SAT
TV • Wi-Fi zdarma • trezor • minibar.

PRE DETI
Detské ihrisko • animačné programy a detské
kluby v susednom hoteli Diadora (za poplatok).

TYPY IZIEB
Standard (cca 32 m2), Junior Suite (40 m2),
Senior Suite (53 - 60 m2, 1 oddelená spálňa,
2 prístelky pre deti).

ŠPORT
Basketbal • volejbal • futbal • pilates • joga •
aerobik • vodné športy (za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov s bio kútikom.
Večere za doplatok 25 Eur/osoba.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Najkrajšie wellness centrum v krajine
Atraktívna POLOHA
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chorvátsko
petrčane

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Falkensteiner Premium
Apartments Senia ★★★★
Užívajte si všetky príjemné stránky jedného z
najvzrušujúcejších a najinovatívnejších hotelových
komplexov pri Stredozemnom mori.

poloha
Na špici polostrova Punta Skala, 1 km od centra
Petrčane a 12 km od Zadaru • centrum letoviska
Biograd u Moru cca 5 min • cca 675 km
od Bratislavy.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • zariadená
kuchyňa • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor
• minibar.

HOTEL
Celkom 187 izieb • vstupná hala s recepciou •
reštaurácia • bar • vonkajší bazén • vyhrievaný
bazén • relaxačná záhrada • wellness
centrum susedného hotela Falkensteiner so
saunou, parným kúpeľom a krytým bazénom
(za poplatok) • požičovňa áut.

TYPY IZIEB
Apartmán typ A (40 m2, pre 2 – 3 osoby,
spálňa, obývacia izba), Apartmán typ B
(60 m2, pre 2 – 4 osoby, spálňa, detská izba,
obývacia izba, 2 kúpeľne), Apartmán typ C
(80 m2, pre 2 – 5 osôb, 2 spálne, obývacia izba,
2 kúpeľne), Apartmán typ D (100 m2, pre
4 – 6 osôb, 2 spálne, detská izba, obývacia
izba, 2 kúpeľne).

PLÁŽ
Cca 200 m od kamienkovej a piesočnatej pláže
• slnečníky a ležadlá zdarma.

Cena na apartmán od 138 €

STRAVOVANIE
Bez stravy
Za doplatok polpenzia v hoteli Iadera alebo
plná penzia v hoteli Diadora.
REŠTAURÁCIE
Galia (bistro-bar).
PRE DETI
Detské ihrisko • animačné programy a detské
kluby v susednom hoteli Diadora (za poplatok).
ŠPORT
Basketbal • volejbal • futbal • pilates • joga •
aerobik • vodné športy (za poplatok).

HIGHLIGHTS
Ideálny pre turistov a rodiny
Atraktívna POLOHA
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chorvátsko
šibenik

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

D-Resort Šibenik ★★★★
luxusná starostlivosť hotela ponúka unikátny dizajn a
výhľady na exkluzívnu super jachtovú marínu mandalina,
len pár krokov od mestečka šibenik.

Cena na osobu od 108 €

poloha
V jachtovej maríne Marina Mandalina •
cca 3,5 km od centra Šibenik, centrum Solaris
cca 4,5 km • cca 720 km od Bratislavy.

UBYTOVANIE
Balkón • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou • sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi •
telefón • trezor (za poplatok).

HOTEL
Celkom 72 izieb • recepcia • reštaurácia • bar
• infinity bazén • ležadlá, slnečníky a osušky
zdarma • D-SPA: krytý bazén, sauna, masáže, •
parkovisko (za poplatok) • požičovňa bicyklov
(za poplatok).

TYPY IZIEB
Double Sea View Superior Rooms
(35 m2, pre 3 osoby, výhľad na more),
Sea View Deluxe Suites (61 m2, pre 2 osoby,
výhľad na more), Exclusive Villas (150 m2,
pre 4 osoby, obývacia izba, kuchyňa, terasa,
súkromná záhrada, bazén a parkovisko).

PLÁŽ
Štrková pláž s malými štrkovými zálivmi
s miernym vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky (za poplatok) • plážové bary.

REŠTAURÁCIE
Art Restaurant and Bar (à la carte,
medzinárodná), Yacht Club
Restaurant (stredomorská, ázijská),
Peninsula Grill and Bar.
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detská
postieľka • miniklub • herňa.
ŠPORT
Stolný tenis • speedminton • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Rodinná dovolenka
Dizajnový hotel
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chorvátsko
čikat

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Boutique Hotel Alhambra ★★★★★
sofistikovaný luxusný hotel ponúka diskrétne súkromie
so stáročiami starou tradíciou. položený v tieni pinií, iba pár
metrov od mora.

Cena na osobu od 238 €

poloha
Priamo v zálive Čikat uprostred borovicového
lesa • letisko Lošinj cca 20 min • od Bratislavy
cca 620 km.
HOTEL
Celkom 51 exkluzívnych izieb • vstupná hala
recepciou • 2 vily • reštaurácia • bar • butiky •
wellness: vyhrievaný bazén s morskou vodou,
sauna a masáže (za poplatok) • parkovanie
v garáži • prenájom člnov • požičovňa bicyklov
(za poplatok).

PLÁŽ
Súkromná pláž • ležadlá a slnečníky zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou • sušič vlasov • župan a papuče •
SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor • minibar.
TYPY IZIEB
Deluxe Rooms (32 m2, pre 2 osoby, výhľad
na park alebo more), Augusta Grand Suite
(90 m2, pre 4 osoby, terasa, výhľad na more),
Alhamra Suite (65 m2, pre 3 osoby, terasa,
výhľad na more). K dispozícií ďalšie izby a suity.

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok večere formou à la carte.
REŠTAURÁCIE
Alfred Keller (à la carte, stredomorská).
ŠPORT
Tenisový kurt (za poplatok) • stolný tenis
• futbal • cyklistika • joga • vodné športy
(za poplatok) • fitnes centrum.

HIGHLIGHTS
Najluxusnejší hotel na ostrove
Pets friendly
ADULTS ONLY HOTEL
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slovinsko
portorož

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Kempinski Palace
Portorož ★★★★★
Klasicistický hotel v meste Portorož (prístav ruží) bol
v minulosti miestom, kde sa schádzala najväčšia európska
smotánka. Aj v súčasnosti si tu môžete užiť nádherné výhľady,
príjemnú klímu a liečivé účinky mora. Hotel navštívili aj Marcello
Mastroiani a Sophia Loren.
poloha,
Priamo v historickom centre mesta. V blízkosti
sa nachádza niekoľko prístavov • vzdialenosť
od Bratislavy cca 570 km.

UBYTOVANIE
Balkón • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou • sušič vlasov • LCD TV • Wi-Fi •
trezor • minibar.

HOTEL
Celkom 181 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou
recepciou • reštaurácie • bary • vonkajší bazén
• Rose SPA centrum s rozlohou 1500 m2:
vyhrievaný bazén s morskou vodou, vírivka,
parný kúpeľ, sauna a rôzne kozmetické
procedúry • parkovanie v garáži (za poplatok).

TYPY IZIEB
Superior Double Room (30 m2, výhľad na
more alebo do záhrady), Deluxe Double
Room (40 m2, sedacia časť, balkón s výhľadom
na more alebo do záhrady), Rose Suite
(50-55 m2, obývacia miestnosť, spálňa,
balkón s výhľadom na more). K dispozícii
aj ďalšie typy suít.

PLÁŽ
Medusa Exclusive kamenná pláž je vzdialená
cca 150 m oddelené od hotela miestnou
komunikáciou, vstup cez mólo (za poplatok).

Cena na osobu od 100 €

REŠTAURÁCIE
Fleur de Sel (miestna kuchyňa), Sophia
(mediteránska).
PRE DETI
Kempinski Kid´s Club zdarma (14-15 rokov) •
denné aktivity • štúdio pre deti a tínedžerov •
detské ihrisko.
ŠPORT
Tenis • minigolf (za poplatok) • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky
možnosť doobjednať večere,

HIGHLIGHTS
Kúpeľný hotel
Priamo na pláži
Pets friendly

93

Francúzsko
korzika

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

La Plage Casadelmar ★★★★★
hotel sa nachádza priamo na pláži a je obklopený nádhernou
stredomorskou prírodou. k tomu patrí aj luxusný servis, ktorý
umocňuje jeho dokonalú atmosféru.

Cena na osobu od 1 668 €

poloha
Cca 15 min. od centra Porto-Vecchio • letisko
Figari 45 min.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdarma.

HOTEL
Celkom 19 luxusných izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácia • bar • vyhrievaný
vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá zdarma
• ESPA SPA 250 m2 dostupné v hoteli
Casadelmar: parný kúpeľ, sauna, masáže,
rôzne procedúry • vonkajšie parkovisko •
požičovňa áut.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou • sušič vlasov • SAT TV • DVD prehrávač
• Wi-Fi • telefón • rádio • trezor • minibar.

STRAVOVANIE
Raňajky.
REŠTAURÁCIE
Restaurant & Grill (hlavná gourmet, terasa).
ŠPORT
Fitnes • vodné športy (za poplatok).

TYPY IZIEB
Standard Room with Garden View (29 m2,
2-lôžková, terasa, výhľad na záhradu), Double
Room Deluxe with Sea View (38 m2, 2-lôžkov,
terasa, výhľad na more), Suite Superior with
Garden View (60 m2, pre 4 osoby, terasa,
výhľad na záhradu). K dispozícií aj ďalšie
typy izieb a suít.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Priestranné izby
Pokojná dovolenka
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Resort Valle Dell´Erica
Thalasso & Spa ★★★★★
Jeden z najlegendárnejších hotelov celej Sardínie.
V 60. rokoch sa tento hotel stal dovolenkovým cieľom
nejednej svetovej celebrity.

poloha
V bohatej zeleni cca 20 km severne od Palau
a cca 12 km od známej turistickej lokality Santa
Teresa Gallura • medzinárodné letisko v Olbii
cca 60 min.
HOTEL
Celkom 271 izieb • hotel,,La Licciola“ hotelová
časť pre rodiny a hotel Erica • 7 reštaurácií •
bary • 3 bazény s morskou vodou • 1 bazén so
sladkou vodou (prístupný pre deti od 6 rokov)
• ležadlá a slnečníky zdarma • Thalasso and
SPA centrum Le Thermae (1600 m2): hammam,
relaxačná zóna, sauna, ošetrenie tváre a tela
(za poplatok) • požičovňa lodí.
PLÁŽ
V zátokách s bielym pieskom, pri hranici
Národného morského parku La Maddalena,

oproti neobývanému ostrovu Spargi •
slnečníky a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Terasa • klimatizácia • kúpeľňa so sprchou •
sušič vlasov • TV • Wi-Fi • telefón (za poplatok)
• trezor • mini bar (za poplatok) • sedací kút.
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). K dispozícií ďalšie typy suít.

Cena na osobu od 1 288 €

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky formou bufetu a večere à la carte.
Za doplatok obedy „Brunch Mediterraneo“.
REŠTAURÁCIE
7 reštaurácií (niektoré na rezerváciu a za
poplatok) • napríklad Li Ciusoni (sardinská
prémiová kuchyňa), cez hl. sezónu na pláži
Li Zini (rybacia).
PRE DETI
Detský bazén· detské ihrisko • vybavenie pre
bábätká • baby klub 2-3r. (za poplatok) • detský
klub • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Golf • potápanie • vodné športy (za poplatok
u externých dodávateľov) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Najlegendárnejší hotel Sardínie
Vynikajúce služby
Rodinná dovolenka
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

HOTEL Marinedda
Thalasso & Spa ★★★★★
Panoramaticky položený hotel s nádherným výhľadom na
záliv Marinedda ponúka dovolenku plnú oddychu.

Cena na osobu od 1 089 €

poloha
40 min od prístavu Alghero a Porto Torres, cca
1 km od malej rybárskej dedinky Isola Rossa •
medzinárodné letisko v Olbii cca 60 min.
HOTEL
Celkom 195 izieb a suít • vstupná hala
s recepciou • reštaurácie • bary •
2 bazény (1 s morskou vodou) • slnečníky
a ležadlá zdarma • rozsiahle Thalasso&SPA
centrum: thalasoterapia, ošetrenie tváre
a tela esenciálnymi olejmi, vnútorný bazén
s morskou vodou a hydromasážou, sauna,
turecký kúpeľ (za poplatok) • požičovňa áut •
bicyklov (za poplatok).

PLÁŽ
Biela piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky a ležadlá (za poplatok).
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • župan a papuče • TV
• Wi-Fi • telefón (za poplatok) • trezor • minibar
(za poplatok).
TYPY IZIEB
Single Room (terasa, výhľad na záhradu,
výhľad na more za poplatok), Classic
(2-lôžková s prístelkou, výhľad na záhradu,
výhľad na more za poplatok), Relax (2-lôžková
s prístelkou, terasa, výhľad na záhradu alebo
záliv), Suite (2-lôžková, obývacia miestnosť,
terasa, výhľad na záhradu alebo na more
za príplatok). K dispozícií aj ďalšie typy izieb.

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky formou bufetu a večere à la carte.
Za doplatok obedy „Brunch Mediterraneo“.
REŠTAURÁCIE
Hlavná bufetová, à la carte (za poplatok).
PRE deti
Detské ihrisko • Mini club a Junior club
(3-11 rokov 19.5. - 13.9. 6 dní v týždni
09:30 - 18:30) • opatrovanie detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • mini futbal • mini basketbal
• aerobik • vodné športy (za poplatok
u externých dodávateľov) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Široká ponuka wellness
Pokojná dovolenka
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

The Pelican Beach
Resort & Spa ★★★★+
Excluzívny hotel iba pre dospelých je ideálnym
východiskovým bodom pre objavovanie čarov
svetoznámej Costa Smeraldy a jej nádherných
priam až karibských pláží.

poloha
Cca 10 min od centra Olbia a od prístavu,
v letovisku Pittulong • medzinárodné letisko
Costa Smeralda v Olbii je vziadlené cca 10 min.
HOTEL
Celkom 67 izieb • 2 budovy • reštaurácia • bar
• bazén • posilňovňa Technogym na otvorenej
streche hotela s výhľadom na more • The
Pelican Wellness Center and SPA: hammam,
fínska sauna, emotívne sprchy, vnútorná
relaxačná miestnosť, masáže, vonkajšia
relaxačná miestnosť, vonkajšia vírívka
(za poplatok)
PLÁŽ
Priamo na bielej privátnej piesočnatej pláži •
slnečníky a ležadlá zdarma • plážový bar.

Cena na osobu od 788 €

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa so
sprchou a kozmetiku Bvlgari (Pelican Villa) •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón •
trezor • minibar • súprava na čaj a kávu.

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky formou bufetu, 4 chodové servírované
večere. Reštaurácia je už 6 rokov uvedená
v Michelinskom sprievodcovi.

TYPY IZIEB
Budova Pelican Villa: Superior (18 - 23 m2,
výhľad do záhrad alebo dvora), Beach Front
(18 - 23 m2, výhľad na more), Junior suite
(26 - 33 m2, výhľad na more), Wonder Junior
Suite (37 m2, prvé poschodie výhľad na more).
Budova Garden Fitness and SPA: všetky izby
na poschodí. Comfort (18 - 33 m2, balkón,
výhľad na dvor, Balcony Sea View (19 m2,
výhľad na more), Deluxe (33 m2, terasa,
výhľad na more).

REŠTAURÁCIE
The Pelican Beach Restaurant (miestna
a talianska kuchyňa), Churrascaria Porto
Cervo (koktajly a výber z vín).
ŠPORT
Šnorchlovanie • cyklistika.

HIGHLIGHTS
Široká ponuka wellness
Priamo na pláži
ADULTS ONLY HOTEL
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Hotel Le Palme ★★★★
Tradičný hotel je synonymom pre typickú sardínsku pohostinnosť
a zmyslom pre pokojnú dovolenku. Hotel obklopuje krásna záhrada.

Cena na osobu od 1 088 €

poloha
V preslávenej lokalite Liscia di Vacca v meste
Porto Cervo • vzdialenosť od milionárskeho
letoviska Porto Cervo je 2,5 km • letisko v Olbii
cca 30 min • vhodnejší pre dospelých.
HOTEL
Celkom 82 izieb v rustikálnych pavilónoch
alebo v hlavnej budove • vstupná hala
s recepciou • krásna záhrada s vodným
prvkom • 2 bary • reštaurácia • bazén (ležadlá
a slnečníky zdarma) • večerný program napr.
živá hudba • wellness centrum • požičovňa
bicyklov (za poplatok).

PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži • slnečníky
a ležadlá zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou, WC • sušič vlasov •
LED SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor •
chladnička • servis na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Classic room (26-30 m2, 2-4 osoby, balkón
alebo terasa) • Deluxe room (26-32 m2,
2-4 osoby, výhľad na more),Prestige room
(32-36 m2, pre 2-4 osoby), Junior suite
(36-40 m2, pre 2-4 osoby).

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky formou bufetových stolov, večere
servírované (predjedlá a dezerty formou
bufetu, výber z 5 hlavných jedál).
REŠTAURÁCIE
Restaurant Romantic (gourmet)
PRE DETI
Detské ihrisko • detský klub • detská stolička •
detská postieľka • animácie.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • futbal • aerobik •
biliard • golf • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Priestranné izby
VHODNÝ PRE PÁRY
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Forte Village Resort ★★★★★
Rezort sa rozprestiera v nádherných záhradách priamo pri bielej pláži.
Už niekoľko rokov sa hotel pýši prestížnym ocenením Najlepší rezort
sveta. Známe kulinárske celebrity a športový tréneri ponúkajú svoje
služby v tomto dokonalom rezorte.

Cena na osobu od 2 078 €

poloha
Malebné mestečko Pula sa nachádza len cca
12 km od rezortu • medzinárodné letisko v Olbii
cca 45 min.
HOTEL
Celkom 771 izieb • rezort tvorí niekoľko hotelov,
bungalovy a vily • reštaurácie • bary ·bazény
• SPA: v Aqua Forte - thalassoterapia, sauna,
turecké kúpele, rôzne procedúry a masáže.
PLÁŽ
Priamo na krásnej piesočnatej pláži s rajským
bielym pieskom.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón •
mini bar • sedací kút.

TYPY IZIEB
Bouganville (prízemné domčeky, situované
v záhrade), Castello (zámoček
v tradičnom sardínskom štýle, situovaný
najbližšie k pláži), Le Dune (luxusné bungalovy
pri pláži), Il Royal Pineta (situované
v najpokojnejšej časti rezortu). K dispozícii sú
aj ďalšie typy luxusných suít a dve samostatne
stojace vily.
STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bohatých bufetových stolov. Večere
buď v hlavnej reštaurácii alebo v niektorej
zo špecializovaných gourmet reštaurácií.

REŠTAURÁCIE
Forte Gourmet (talianska), Cantina del Forte
(medzinárodná), Cavalier (medzinárodná), Le
Dune (morské plody), Belvedere (sardínska),
La Locanda (talianska).
PRE DETI
Wonderland - zmenšenina mestečka,
futbalová akadémia Chelsea, Barbie™ pre
Forte village, V-club (pre teenagerov), Mario’s
village, HotWheels, vláčik Thomas • destká
reštaurácia • detské ihrisko.
ŠPORT
Tenisový kurt • volejbal • basketbal • golf • vodné
športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Ocenený za najlepší rezort sveta
Vynikajúce služby
Rodinná dovolenka
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Taliansko
sardínia

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Chia Laguna Village Resort ★★★★
5* hotel Laguna je súčasťou komplexu Chia Laguna,
ktorý sa nachádza v jednom z najkrajších kútov Sardínie
- pláži Chia a lagúny plnej plameniakov.

Cena na osobu od 1 148 €

poloha
Centrum strediska Domus de Maria cca 7 km •
letisko Cagliari cca 80 min.
HOTEL
Celkom 240 izieb • hotelový komplex tvoria
4 hotely: Baia ★★★ • Village ★★★★ • Laguna
★★★★★
• Spazio Oasi ★★★★ • vstupná hala
s recepciou • bary • reštaurácie • obchody •
infinity bazén • The Chia Natural SPA: sauna,
turecké kúpele, rôzne procedúry a masáže.
PLÁŽ
Jedna z najkrajších bielych piesočnatých
pláží na ostrove s pozvoľným vstupom
do mora • cca 150 - 600 m od hotela • hotelový
transfer na pláž • ležadlá a slnečníky zdarma
(spoplatnené sú iba ležadlá a slnečníky v prvej
a druhej rade).

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • SAT TV
• Wi-Fi zdarma • telefón • trezor (za poplatok)
• mini bar.
TYPY IZIEB
Classic Cottage (pre 2 – 3 osoby, niektoré
s balkónom, výhľad na dedinu), Garden
Cottage (pre 2 – 3 osoby, situované v záhrade),
Superior Cottage (pre 2 – 3 osoby, situované
v súkromnej záhrade), Family Cottage (pre
4 osoby, izby s možnosťou 1 alebo 2 kúpeľní,
situované v záhrade). K dispozícii sú aj ďalšie
typy luxusných izieb.
STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky formou bufetových stolov • večere
v à la carte reštaurácii La Terrazza.

REŠTAURÁCIE
Bouganville Restaurant (bufetová), La
Terrazza (à la carte), La Pergola (sardínska),
Le Dune di Campana (snack bar), Clubhouse
Pool Restaurant, Bioaquam Pool Restaurant,
Whiteluna Restaurant (gourmet).
PRE DETI
Detský bazén • detské kluby • detská postieľka
• detská reštaurácia Bimbi • lekáreň a pediater
na požiadanie • špeciálny vláčik chia express
na pláž.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • futbal • volejbal
• basketbal • jazda na koni • golf • vodné športy
• fitnes.

HIGHLIGHTS
Priestranné izby
Vynikajúce služby
Rodinná dovolenka
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Taliansko
kalábria

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Capovaticano Resort
Thalasso & Spa ★★★★★
REZORT PRIAMO V ZÁLIVE OBKLOPENÝ ROZSIAHLYM PARKOM S VÝHĽADOM
NA SOPKU STROMBOLI A LIPARSKÉ OSTROVY.

Cena na osobu od 968 €

POLOHA
Vzdialenosť od mestečka Tropea cca 10 km,
do mestečka Ricardi cca 1,5 km • vzdialenosť
od letiska cca 70 min.
HOTEL
Celkom 123 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou
recepciou • 2 reštaurácie • 2 bary • bazén
s morskou vodou • slnečníky, ležadlá a osušky
zdarma • Thallaso SPA centrum od 18 rokov
(za poplatok): wellness, vnútorný bazén, parný
kúpeľ, sauna, masáže a skrášľovacie procedúry
• prenájom bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do
mora • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • LED SAT
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar
(za poplatok) • servis na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Economy (20 m2, pre 2 osoby, bez balkóna alebo
terasa), Standard Room (25 m2, pre 2 osoby,
výhľad do záhrady alebo s čiastočným výhľadom
na more za príplatok), Superior Room
(25 m2, s možnosťou jednej prístelky, výhľad
na more), Junior suite (40 m2, s možnosťou
jednej prístelky, výhľad na more).

REŠTAURÁCIE
Il Mantineo (bufetová), The Stromboli Beach
Bar & Restaurant (à la carte).
PRE DETI
Detské ihrisko • miniklub (5-11 r.).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • minifutbal •
aerobik • vodná gymnastika • fitnes • potápanie
a vodné športy (za poplatok).

STRAVOVANIE
Polpenzia
formou bufetu, večere formou bufetu alebo
à la carte. Obedy za doplatok.

HIGHLIGHTS
Dizajnový hotel na pobreží
Priestranné izby
Kvalitné služby
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Taliansko
sicília

ZĽava až do

20 %

Platí do 28. 02. 2019

Minareto Seaside Luxury
Resort ★★★★★
Luxusný 5-hviezdičkový rezort na východnom pobreží Sicílie
sa nachádza v blízkosti morskej rezervácie Plemmirio a je
ideálnym miestom na relaxáciu a prieskum ostrova. Doprajte
si čas na súkromnej piesočnatej pláži a vychutnajte si
nádherný výhľad na more a ostrov Ortigia.
poloha
Oproti ostrovu Ortigia, na samostatnom
výbežku • areál cca 25 000 m2 • centrum
mestečka Syrakúzy cca 7 min • letisko Catania
cca 60 min.
HOTEL
Celkom 96 izieb • hlavná budova • vedľajšia
1 poschodová budova s izbami • vstupná
hala s recepciou • 2 reštaurácie • lobby bar
• vonkajší bazén so sladkou vodou (ležadlá
slnečníky a osušky zdarma) • wellness: kúpele,
masáže a procedúry (za poplatok) • požičovňa
bicyklov.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž Delle Latomie vo vlastnom
zálive • slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor •
mini bar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Classic (18 m2, pre 2 osoby), Superior (28 m2, pre
2-3 osôb), Ortigia sea view (20 m2, pre 2 osoby),
Ortigia deluxe (28 m2, pre 2-4 osoby, výhľad
na more), Junior suite (40 m2, pre 2-4 osoby,
výhľad na more), Junior suite with private
swiming pool (65 m2, pre 2-4 osoby, bazén,
záhrada), Suite with private swiming pool
(70-80 m2, pre 2-4 osoby, bazén, záhrada).

Cena na osobu od 998 €

REŠTAURÁCIE
Nesos (hlavná), Latomie (terasa s výhľadom).
PRE DETI
Detská stolička • detský bufet • opatrovanie
detí (za poplatok).
ŠPORT
Za poplatok tenisové kurty • golf • potápanie •
vodné športy • jazda na koňoch • fitnes.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Polpenzia alebo plná
penzia formou à la carte (za doplatok). Večera pri
sviečkach a ochutnávka vín (za doplatok).

HIGHLIGHTS
Súkromná pláž s výhľadom na ostrov
Ortigia
Pri romantickom meste Syrakúzy
Vlastný piesočnatý záliv
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Platí do 28. 02. 2019

Belmond Villa
Sant Andrea ★★★★★
Elegantný hotel ponúka krásne prostredie s výhľadom
na Stredozemné more.

Cena na osobu od 2 568 €

poloha
Cca 5 min od centra mesta Taormina,
v bezprostrednej blízkosti lanovky • Stanica
Taormina-Giardini Naxos je vzdialená 5 min •
letisko Catania cca 60 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • SAT
TV • Wi-Fi zdarma • trezor • mini bar • set
na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
Celkom 71 luxusných izieb a suít • vstupná
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • bary
• vonkajší bazén • wellness: vírivka, masáže
a rôzne procedúry • požičovňa áut.

TYPY IZIEB
Double Rooms (22 m2, pre 2 osoby, balkón
alebo terasa, výhľad na záhradu alebo more),
Junior Suites (36 m2, pre 2-4 osoby, balkón
alebo terasa, výhľad na záhradu alebo more),
Presidential Suite (110 m2, pre 2-4 osoby,
obývacia izba, zariadená súkromná terasa,
výhľad na more).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá zdarma • plážový bar.

STRAVOVANIE
Raňajky
formou bufetových stolov. Za doplatok
polpenzia.
REŠTAURÁCIE
Oliviero (hlavná, sicíska).
PRE DETI
Detská stolička • detský klub • detské
programy.
ŠPORT
Joga • potápanie • vodné športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
PRIESTRANNÉ IZBY
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Castello Di San Marco
Hotel & Spa ★★★★
Nádherná baroková rezidencia zo 17. storočia na pobreží
Iónskeho mora ponúka relax a komfort aj pre náročných.

Cena na osobu od 1 848 €

poloha
Na pobreží cca 5 min od centra mesta
Taormina, v bezprostrednej blízkosti sopky
Etna • Stanica Taormina-Giardini Naxos je
vzdialená 5 min • letisko Catania cca 60 min.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo jacuzzi • sušič vlasov •
SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor • mini bar
• set na prípravu kávy a čaju.

HOTEL
Celkom 30 luxusných izieb a suít • 38 000 m2
botanická záhrada • vstupná hala s recepciou
• hlavná reštaurácia • bary • vonkajší bazén
• wellness: vírivka, masáže, turecké kúpele,
rôzne procedúry • požičovňa áut.

TYPY IZIEB
Junior Suite (2-lôžková, obývacia miestnosť,
súkromná záhrada), Suite (2-lôžková, obývacia
časť, terasa, výhľad na záhradu), Suite De
Luxe (2-lôžková, obývacia miestnosť, balkón,
výhľad na bazén a Etnu), Family Junior Suite
(2-lôžková s prístelkou, obývacia miestnosť,
súkromná záhrada), Grand Suite Cavaliere
Costarelli (2-lôžková, obývacia miestnosť,
terasa, výhľad na záhradu a Etnu).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž • slnečníky
a ležadlá (za poplatok).

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok polpenzia formou
bufetových stolov.
REŠTAURÁCIE
Mastri Flavetta (sicíska, michelinská hviezda),
Acquicella.
PRE DETI
Detské ihrisko • spoločenské hry • opatrovanie
detí (za poplatok).
ŠPORT
Tenisový kurt • jogging • turistika • vodné
športy • fitnes.

HIGHLIGHTS
Architektúra stredovekého zámku
Luxusné izby
Gurmánsky zážitok
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Voi Grand Hotel Mazzaro
Sea Palace ★★★★★
Luxusný hotel priamo pri súkromnej pláži v romantickej
zátoke Mazzarò ponúka komfortné ubytovanie a služby,
ktoré zaručia dovolenku plnú relaxu.

poloha
V malej zátoke Mazzaro • stanica lanovky
do historického mestečka Taormina cca 5 min •
letisko Catania cca 60 min.
HOTEL
Celkom 88 luxusných izieb a suít • vstupná
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • bary •
vonkajší bazén so slanou vodou • slnečníky
ležadlá zdarma • wellness: vírivka, masáže,
turecké kúpele, rôzne procedúry • požičovňa
áut • požičovňa bicyklov (za poplatok).
PLÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž •
slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou • sušič vlasov • župan
a papuče • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor • mini
bar • set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Classic Sea Vew (2-lôžková, balkón, výhľad
na more), Junior Suite (2-lôžková, obývacia
miestnosť, terasa), Suite with Pool (2-lôžková,
obývacia miestnosť, terasa so súkromným
bazénom), Inner Double Room (2-lôžková),
Superior Sea View (2-lôžková, terasa, výhľad
na more), Inner Family Room (2-lôžková
s 2 prístelkami, výhľad na dvor).

Cena na osobu od 1 528 €

STRAVOVANIE
Raňajky
za doplatok polpenzia formou à la carte.
REŠTAURÁCIE
Il Gattopardo (à la carte, sicílska,
medzinárodná), Tancredi Bar.
PRE DETI
Detská postieľka • opatrovanie detí
(za poplatok).
ŠPORT
Turistika • fitnes • cyklistika • vodné športy.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Luxusné izby
Pets friendly
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Platí do 28. 02. 2019

Baron Palace Resort ★★★★★
Hotel je orientálnym snom pre náročných cestovateľov.
je jedinečnou architektonickou kópiou rozprávkového
paláca egyptského kráľa Farúka v Alexandrii.

Cena na osobu od 1 208 €

poloha
V zálive Sahl Hashees • vzdialenosť
od Hurghady je 20 min • cca 30 min od letiska.
HOTEL
Celkom 645 izieb • vstupná hala • reštaurácie •
bary • 5 vonkajších bazénov • infinity bazén •
SPA centrum • vírivka • parný kúpeľ • masáže •
manikúra • pedikúra • kozmetika.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s koralovým vstupom • slnečníky
a ležadlá zdarma • plážový bar zdarma.
UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • LCD SAT TV • DVD
prehrávač zdarma • Wi-Fi • trezor • sedací kút
• mini bar (nealko a voda) • servis na prípravu
kávy a čaju.

TYPY IZIEB
Superior room (45 m2, výhľad do záhrad alebo
na more, možnosť 1prístelky) • 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
raňajky (06:30 – 10:30) • neskoré raňajky
(10:30 – 12:00) • obedy (12:30 – 15:00) • večere
(18:30 – 22:00) • à la carte obed v reštaurácii
pri bazéne 12:00 – 17:00 • zmrzlina 12:00 –
17:00 • čerstvé ovocie • občerstvenie • káva
• čaj • koláčiky (16:00 – 18:00) • polnočné
občerstvenie 23:30 – 00:30 • 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 (väčšina 1x za pobyt
zadarmo, rezervácia nutná vopred) • fľaškové
a vybrané importované alkoholické nápoje.
REŠTAURÁCIE
Red Sea (hlavná, bufetová), Bella Vista
(talianska), Chillitos (mexická), Egyptian
(miestna), Mikado (tepaniaki a sushi),
Ying Yang (ázijská), Infinity (denný grill).
PRE DETI
Detský bazén • detská stolička • animácie • mini
klub (1-12 rokov) • herňa • mini disko • teenage
club (13-17 rokov) so špeciálnymi animáciami.
ŠPORT
3 tenisové kurty • fitnes • aqua fitnes •
bodywork • plážový volejbal • šnorchlovanie •
potápanie a vodné športy za poplatok.

HIGHLIGHTS
Priamo na pláži
Atraktívna POLOHA
Prvotriedne služby
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Fort Arabesque Villas★★★★★
Vily sú situované v areáli hotela Fort Arabesque, ktorý sa nachádza
priamo pri piesočnatej pláži a sú určené iba pre dospelých klientov.
27 víl so zdieľaným alebo privátnym bazénom.

Cena na osobu od 1 388 €

poloha
Priamo v zátoke medzi dunami a horskou
oblasťou • medzinárodné letisko v Hurghade je
vzdialené cca 30 min.
HOTEL
Celkom 27 víl so zdieľaným alebo privátnym
bazénom • personalizovaný check-in
na recepcii víl • reštaurácia • bar • zdieľaný
alebo privátny bazén • wellness centrum:
sauna, vírivka a procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži s menším
koralovým útesom.
UBYTOVANIE
Terasa so slnečníkmi a ležadlami • kúpeľňa
so sprchou • sušič vlasov • obývacia miestnosť
• 1 alebo 2 oddelené spálne s posteľnou

bielizňou z kvalitnej bavlny • LCD SAT TV
• DVD prehrávač • Wi-Fi zdarma • minibar •
set na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Swim Up One Bedroom Villa (90 m2, 1 spálňa
a 1 kúpeľňa, oddelená obývacia miestnosť,
súkromná terasa), Swim Up Two Bedrooms
Villa (90 m2, na dvoch poschodiach, 2 spálne
a 2 kúpeľne, oddelená obývacia miestnosť,
súkromná terasa).
STRAVOVANIE
All inclusive
raňajky (07:00-10:00), neskoré raňajky na pláži
(10:30-12:00), obed (13:00-14:30), poobedný
snack (15:30-17:00), večere (19:00-22:00),
nealkoholické nápoje (ovocné šťavy, pepsi,
7up, tonic, minerálna voda a stolová vody
servírované vo fľaškách alebo plechovkách),

horúce nápoje (čaj, káva, kapučíno), miestne
alkoholické nápoje (víno, rum, brandy, whisky,
vodka, gin a ouzo) servírované v pohároch,
mini bar (nealkoholické nápoje, voda), nápoje
sa servírujú od 09:00.
REŠTAURÁCIE
The Pavilion (raňajky a večere). V komplexe
Fort Arabesque - hlavná reštaurácia (bufetové
stoly).
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal
• futbal • biliard • vodné športy, potápanie
a šnorchlovanie (za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
LUXUSNÉ IZBY
BOHATÝ ALL INCLUSIVE
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Platí do 28. 02. 2019

Steigenberger
Coraya Beach ★★★★★
Hotelový komplex v typickom orientálnom štýle, určený len pre
dospelých. leží pri krásnej piesočnatej pláži so vstupom do mora
po móle a nechýba ani bohatý podmorský život.

poloha
Rezort situovaný v areáli Madinat Coraya
• nákupné možnosti priamo v areáli •
medzinárodné letisko v Marsa Alam vzdialené
cca 15 min.
HOTEL
Celkom 268 izieb • vstupná hala s recepciou
a lobby barom • gourmet reštaurácia •
3 bazény: 1 s ponoreným barom, 1 vyhrievaný •
aquapark a obchodné centrum (108 obchodov)
• food court na pláži • procedúry v SPA centre
(za poplatok): sauna, jacuzzi, masáže • 2 chill
out plochy na pláži.
PLÁŽ
Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdarma.

Cena na osobu od 598 €

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa •
sušič vlasov • SAT TV • Wi-Fi • telefón • trezor •
minibar (nealko zdarma) • set na kávu a čaj.

miestne alkoholické a nealkoholické nápoje
(10:00 – 00:00 h) • shisha bar (okrem shisha
v časti Souk) • fľaša vína (1x), orientálne
zákusky (1x).

TYPY IZIEB
Superior dvojlôžkové izby (30 m2, výhľad na
bazén), Deluxe izby (34 m2, možnosť jednej
prístelky, výhľad na záhradu), izby s výhľadom
na more a junior suita (za príplatok).

REŠTAURÁCIE
Fairways (medzinárodná), Golf Club Turm
(à la carte), La Rotisserie (4-chodové menu).

STRAVOVANIE
Polpenzia:
Za doplatok All inclusive: raňajky, obedy
a večere (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. •

ŠPORT
Tenisové kurty • fitnes • wellbeing časť na jogu
• bežecký chodník • plážový volejbal • squash •
basketbal • futbal • potápanie • šnorchlovanie •
motorizované a nemotorizované vodné športy.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
LUXUSNÉ IZBY
Aquapark
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Kempinski Soma Bay ★★★★★
krásny hotel svetoznámej hotelovej siete Kempinski sa nachádza
neďaleko golfového ihriska Cascades. Ponúka služby na vysokej
úrovni.

Cena na osobu od 998 €

poloha
Na pobreží polostrova Soma Bay • letisko
Hurghada cca 50 min.
HOTEL
Celkom 325 izieb • vstupná hala s recepciou
• reštaurácie • bary • 3 vonkajšie bazény,
1 vyhrievaný, lazy river • slnečníky a ležadlá
zdarma • wellness centrum: masáže, sauna,
vírivka • požičovňa áut a skútrov.
PLÁŽ
Priamo na 400 m dlhej piesočnatej pláži
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky
a ležadlá zdarma • plážový bar.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • LED SAT
TV • Wi-Fi zdarma • telefón • trezor • minibar
(za poplatok) • servis na prípravu kávy a čaju.
TYPY IZIEB
Standard (39–42 m2, s výhľadom do záhrad,
alebo na more), Junior Suites (45–75 m2,
obývací kút, možnosť jednej prístelky), Deluxe
Sea View Suite (75–120 m2, panoramatický
výhľad na more, 1 spálňa a obývacia
miestnosť).

REŠTAURÁCIE
The View (medzinárodný bufet), Bamboo shoot
(pan ázijská), Al Mar (BBQ a šalátový bar).
PRE DETI
Detský bazén • detské ihrisko • detské menu
• miniclub.
ŠPORT
4 tenisové kurty • stolný tenis • squash •
vodné športy (za poplatok) • fitnes.

STRAVOVANIE
Polpenzia
raňajky a večere formou bufetových stolov.
Plná penzia za doplatok.

HIGHLIGHTS
V štýle maurskej pevnosti.
Priestranné izby
Vynikajúci servis
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Rixos Sharm Hotel ★★★★★+
Tento luxusný a priestranný rezort s mnohými
bazénmi a atraktívnym wellness centrom patrí
do prestížnej hotelovej siete Rixos hotels, ktorá
je zárukou kvalitnej dovolenky.

Cena na osobu od 838 €

poloha
Priamo v Nabq Bay • cca 22 km od známej
pláži Naama Bay (bezplatný shuttle bus) •
cca 10 min od letiska Sharm El Sheikh.
HOTEL
Celkom 695 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou a lobby •
reštaurácie • bary • 7 bazénov ( 2 vyhrievané)
• slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne
zdarma • SPA centrum : zdarma sauna, turecké
kúpele, vírivka • masáže, manikúra, pedikúra,
rôzne skrášľovacie procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora •
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • plážový bar.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • LCD SAT
TV • Wi-Fi zdarma • trezor • minibar • servis
na prípravu kávy alebo čaju.
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).
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), obedy (12:30 – 14:30)
a večere (18:30 – 21:30) formou bufetu • neskoré
raňajky (10:00 – 11:00h) • neskorá večera (23:00
– 02:00h) • občerstvenie, káva, čaj, zmrzlina •

miestne a vybrané importované alkoholické
a nealkoholické nápoje počas • minibar.
REŠTAURÁCIE
Zodiac (hlavná, bufetová), Callaina (talianska
à la carte), Feng Shui (čínská à la carte), Papyrus
(egyptská à la carte), Sakura (japonská à la
carte), Hatmehit (morské plody à la carte), Taj
Mahal (indická), Lalezar (turecká à la carte).
PRE DETI
Detský bazén s tobogánmi • detská pláž •
detské ihrisko • Rixy mini klub (4-6 rokov) •
Rixy midi klub (7-9 rokov) • Rixy Maxi klub
(10-12 rokov) • animačné programy.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal
• aerobik • boccia • biliard • vodné športy
(za poplatok) • fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Aquapark
Rodinná dovolenka
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Rixos Premium Seagate ★★★★★+
Luxusný rozľahlý hotelový komplex Tropicana Grand Azure
Superior ponúka ultra all inclusive koncept a množstvo atrakcií
aj pre náročných.

Cena na osobu od 938 €

poloha
Priamo v Nabq Bay • cca 22 km od známej
pláži Naama Bay (bezplatný shuttle bus) •
cca. 10 min od letiska Sharm El Sheikh.
HOTEL
Celkom 783 izieb • vstupná hala
s 24 hodinovou recepciou a lobby •
reštaurácie • bary • Wi-Fi zdarma • 7 bazénov
( 2 vyhrievané) • slnečníky, ležadlá a osušky
pri bazéne zdarma • SPA centrum: sauna,
hammam, vírivka · masáže, rôzne kozmetické
procedúry (za poplatok).
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • slnečníky, ležadlá a osušky zdarma •
plážový bar.

UBYTOVANIE
Balkón alebo terasa • klimatizácia • kúpeľňa
s vaňou alebo sprchou • sušič vlasov • LCD SAT
TV • Wi-Fi zdarma • trezor • minibar • servis
na prípravu kávy alebo čaju.
TYPY IZIEB
Superior room (32 m2, s možnosťou jednej
prístelky, výhľad do záhrady alebo na bazén)
• Deluxe room (40 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)
STRAVOVANIE
Ultra all inclusive
raňajky (07:00 – 10:00), obedy (12:30 – 14:30)
a večere (18:30 – 21:30) formou bufetu • neskoré
raňajky (10:00 – 11:00h) • neskorá večera (23:00
– 02:00h) • občerstvenie, káva, čaj, zmrzlina •

miestne a vybrané importované alkoholické
a nealkoholické nápoje počas • minibar.
REŠTAURÁCIE
Turquoise (hlavná, bufetová), L‘Olivo
(talianska à la carte), Mandarin (čínská à la
carte), Layali (libanonská à la carte), Epicure
(francúzska à la carte), Salt Seafood (morské
plody à la carte), People’s (medzinárodná).
PRE DETI
Detský bazén s tobogánmi • detská pláž •
detské ihrisko • Rixy mini klub (4-6 rokov) •
Rixy midi klub (7-9 rokov) • Rixy Maxi klub
(10-12 rokov) • animačné programy.
ŠPORT
Tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal
• aerobik • šípky • vodné športy (za poplatok)
• fitnes.

HIGHLIGHTS
Atraktívna POLOHA
Aquapark
Rodinná dovolenka
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A. S.
I. ZMLUVA O ZÁJAZDE
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa cestovnou kanceláriou (ďalej len „CK“)
rozumie obchodná spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.
2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa cestujúcim (ďalej len „cestujúci“)
rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky
osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
o zájazde spoločne a nerozdielne. V prípade, že na strane cestujúceho vystupuje viac
osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „cestujúci“ a v tomto prípade
sú všetky osoby na strane cestujúceho povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.
3. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s CK uzatvorila zmluvu o zájazde, avšak táto osoba, môže ale nemusí byť cestujúcim. Ak objednávateľ nie je cestujúcim, zodpovedá
objednávateľ za zaplatenie celej ceny zájazdu spoločne a nerozdielne s cestujúcim.
4. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa rozumie:
	a) Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
	b) Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu
adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas,
ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová
karta alebo pevný disk počítača.
	c) Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov
diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej
prítomnosti zmluvných strán.
5. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej (akceptovanej) zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby
CK. Za riadne vyplnenú a podpísanú (akceptovanú) zmluvu o zájazde cestujúcim v
zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná (akceptovaná) zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom,
alebo objednávateľom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci, alebo objednávateľ, od CK obdrží alebo na základe ktorých
cestujúci, alebo objednávateľ, uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných
informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg s cenníkom, tieto zmluvné podmienky, ponuka tzv. lastminute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny
- podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie
obsiahnuté na webovom sídle www.satur.sk. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť
pred týmito zmluvnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu, alebo objednávateľovi, iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná
agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak sú v
rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných
dokladoch vydaných CK.
6. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v zmluve
o zájazde alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom
alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch a
dokumentoch.
7. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, prípadne objednávateľ,
podpisom (akceptovaním) zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade
uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde.
Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov
tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka
korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou,
ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, prípadne ako objednávateľ.
8. Podpisom zmluvy objednávateľ, alebo cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde sa s jej obsahom, ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. I. bod
5 ), oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a
súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR
TRAVEL a.s.
9. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené
prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komunikácie,
internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných
podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR
TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou
súčasťou zmluvy o zájazde v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.
II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci, alebo objednávateľ, objednal alebo
ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde. Zo zliav poskytovaných CK, má cestujúci nárok len
na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých
druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho
výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK inak. Zmluvné strany
berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a
poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena
zájazdu nezahŕňa náklady cestujúceho, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.
2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu,
resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške
50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia,
ktoré musí cestujúci (objednávateľ) zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy).
Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je cestujúci
(objednávateľ) povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu,
resp. začatím čerpania služieb.
5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu,
resp. začatím čerpania služieb je cestujúci (objednávateľ) povinný zaplatiť 100 %
ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.
6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných
kariet ak to predajné miesto CK umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli peňažné
prostriedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu
zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
	a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných
zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou
prepravy ku dňu začatia zájazdu,
	b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu
tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a
prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto
daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatkov pri uzavretí zmluvy
o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo
	c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena
zájazdu zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní
hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu
začatia zájazdu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 7 tohto článku, ku ktorému došlo od
uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.
9. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na
trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny
zájazdu musí byť cestujúcemu a/alebo objednávateľovi preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v
cene zájazdu. Cestujúci (objednávateľ) je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v
opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku.
10. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné
strany budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/.
11. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu,
alebo nečerpal služby, z dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.
III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO
1. K základným právam cestujúceho patrí:
	a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
	b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK neskôr
dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona
týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.
	c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.
	d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu
sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky
účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o
postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba
uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov,
príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o
ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej
vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli
CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému cestujúcemu
preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku
postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku musí
obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky
dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného
a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať podľa
ods. 3 čl. II v prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.
	e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok.
	f) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený
prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej
fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na
žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných
údajov CK.
2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:
	a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných
služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o
zájazde a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných
podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade
riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.
	b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v
opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami
za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a

iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie
služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.
	c) Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto
skutočnosť;
	d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných
služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK.
	e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených
služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
	f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom
bezodkladne informovať CK.
	g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov
služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť
si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie
služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).
	h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo
pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená
odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na
ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
	i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas
zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení
alebo inej osobe spôsobil.
	j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas
celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých
zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
	k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy
ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia
na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri neplnení
povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť
CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.
IV. POVINNOSTI CK
1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:
	a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne
číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. f).
	b) povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu
ochranu pre prípad úpadku.
2. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb.
Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou,
ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi
platnými pre leteckú dopravu.
V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
	a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť
podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude
informovať cestujúceho, alebo objednávateľa o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú zmenu podmienok
zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky,
ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v
podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných,
bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.
	b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné
požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o
viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho, alebo objednávateľa jednoznačným,
zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o
	i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
	ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo
odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
	iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
	iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu,
CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho
mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy o zájazde.
c) CK si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o zájazde, ak nebol prihlásený minimálny počet 10 účastníkov, ak sa zmluvné strany nedohodli na inom počte, („výhrada
minimálneho počtu účastníkov“), za podmienok dohodnutých týchto zmluvných
podmienkach.
2. P očas čerpania služieb:
	a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných
služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a
iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť
ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť,
pričom v takomto prípade je CK povinná: • zabezpečiť náhradný program a služby v
rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni
(napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sa situácia
považuje za vyriešenú, alebo • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté,
resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • poskytnúť cestujúcemu
zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za
ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskytnúť cestujúcemu bezod-

kladne pomoc, alebo • zabezpečiť iné práva podľa zákona.
	b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb
alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných
okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a
podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).
	c) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý
a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ
1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť
a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje
čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie
nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.
Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
	a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia zájazdu,
	b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 45 - 29 dní pred termínom začatia zájazdu,
	c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 28 - 15 dní pred termínom začatia zájazdu,
	d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zájazdu, ak cestujúci
odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 14 - 6 dní pred termínom začatia zájazdu,
	e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 5 a
menej dní pred termínom začatia zájazdu.
2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju účasť
na zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa
nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok
za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní
pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od
zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o zájazde, kde
tento cestujúci mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným cestujúcim na základe
inej zmluvy zájazde.
3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby
z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec
alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.
4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej
zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje
sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto
článku, ak nie je dohodnuté inak.
5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť
škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
	a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný
podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote
určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však
	*20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
	*7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
	*48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
	b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK
oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím
zájazdu.
6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od
zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote
14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej
vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v
krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť
od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu
ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo
cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.
VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU
1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní
poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len
„porušenie zmluvy o zájazde“).
2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o
zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.
3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením
služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na
okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah
porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
4. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný
záujem cestujúceho.
5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie
je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného
ruchu musia byť
	a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
	b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z
ceny týchto služieb cestovného ruchu.
6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou
kanceláriou podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie
sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je
primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade
s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z
objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK poskytne
cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli
predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu
náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo
	a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s
tým spojených,
	b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú
zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a
včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
	a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,
	b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm.
b) tohto článku,
	c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu
odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
	d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu,
alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o
zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam
podľa odseku 8 tohto článku.
10.Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo
odseku 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde
spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia
zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.
11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 a
odseku 7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť
návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na
jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných
pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty,
uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje
na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy,
maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred
začatím zájazdu.
14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku,
ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len
„podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej
agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná
postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.
16. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne,
a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím
	a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a
zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
	b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia
problému.
	Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo
svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú
pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré
vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.
17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať
CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a
zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah
znížil.
18. I nformácia o reklamačných postupoch:
	a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK u ktorého
došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
	b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie,
prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť poučený
o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach
a spôsobe reklamácie.
	c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu
CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej
služby.
	d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
	e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.
	f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.
	g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia
reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o
uplatnení reklamácie.
VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú
nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.
2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené
	a) cestujúcim,
	b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
	c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného
ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak
medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody,
ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie
presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety

sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú
z nedbanlivosti.
5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl. VII,
nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo
primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na
základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa
osobitných predpisov.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie
povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť
zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý
vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky
aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná
online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.
home2.show&lng=SK
2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované
CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim (objednávateľom) iný rozsah vzájomných práv a povinností.
3. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách
a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si
vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku
a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí
za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže
ich ovplyvniť.
4. Akceptovaním zmluvy o zájazde cestujúci, alebo objednávateľ, potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu o zájazde, sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil
a súhlasí s obsahom týchto zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté
akceptuje.
5. CK prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad
úpadku.
6. Cestujúci (objednávateľ) v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje CK osobné údaje na účel uzavretia
tejto zmluvy s CK, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CK poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím
stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní,
subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich
zmene. V prípade, ak cestujúci CK neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť
zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými
predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú
poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde
si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení
podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných
údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci
je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého
osobné údaje sú spracúvané CK, má právo od CK požadovať prístup k osobným
údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania týchto údajov. Cestujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti cestujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, CK môže požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť
konať na základe žiadosti. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov,
ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže objednávateľ adresovať zodpovednej osobe CK
prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@ba.satur.sk.
7. Uzatvorením zmluvy vzniká medzi cestujúcim a CK vzťah, na základe ktorého CK využíva osobné údaje cestujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami
CK. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl.
6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby
o vlastných podobných produktoch a službách. Doba spracúvania osobných údajov je
po dobu trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim
príjemcom: cestovným agentúram, subjektom, kde poskytnutie osobných údajov
vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si cestujúci zakúpil zájazd.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude v ošetrení podľa nariadenia o ochrane
osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám objednávateľa bude CK na
základe histórie objednávok cestujúceho vytvárať personalizované marketingové
ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané
aktivity cestujúceho na webových sídlach (cookies a googleanalytics).
8. Po zrealizovaný zájazdu resp. služby poskytovanej CK Vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.
9. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019. Zmluvné vzťahy,
ktoré vznikli medzi cestujúcim a CK pred 01.01.2019 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2019.

ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR
BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
02/32 602 390
karadzicova@satur.sk

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

Miletičova 1
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

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

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk
Bory Mall
Lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk
Dunajská 18
811 08 Bratislava
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk
EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/209 152 65
eurovea@satur.sk
Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín
043/586 49 17
kubin@satur.sk
DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5
929 01 Dunajská Streda
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk
HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9
920 01 Hlohovec
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk
HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné
057/778 46 35
humenne@satur.sk
KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19
060 26 Kežmarok
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55
945 01 Komárno
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk
KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk
Alžbetina 19
040 01 Košice
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk
Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice
055/622 31 23
kosice@satur.sk
LEVICE
Na Bašte 2
934 01 Levice
036/633 20 90
levice@satur.sk

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

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

TRNAVA
CITY ARÉNA
Kollárova 20
817 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

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

Vajanského ul. 1
917 39 Trnava
033/551 11 76
trnava@satur.sk

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

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

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4
940 01 Nové Zámky
035/644 50 30

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

PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

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

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

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

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

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

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

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

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

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

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

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR
BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
FAMIKO
Dolná 68
048/4148 700
famiko@famiko.sk
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL
Radničné námestie 25
054/4726 273
spirit@spirit-travel.sk
BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
zajazdy@pharmaeduca.eu
BRATISLAVA
PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
0252931579
extra.well@extrawellplus.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
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

ELA TRAVEL
Mestská 6
0910/903 858
ela@elatravel.sk
ELSQUARE
Gercenova 3640/2
0905/545 153
travel@elsquare.sk
ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ
MILAN URBANÍK
Hollého 1835/4
0904/502011,09015/979433
v.urbanikova@
dovolenkaonline.sk

LEVICE
ÁČKO TRAVEL
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk
LEVOČA
OÁZA TOUR
Nám. Sv. Pavla 27
053/4514 572
oaza@levonetmail.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
VIA SLOVAKIA TRAVEL
1.mája 697/26
044/286 1045
info@viaslovakia.sk

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

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

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

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

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

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

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

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907/ 206 282
elystravel@elystravel.sk
TRAVEL&FLY
Kováčska 57
055/6714 661
info@travelfly.sk
VERNE.SK
AUPARK SHOPPING CENTER
Nám. Osloboditeľov 1
040 01 Košice
0902/939 295
0905/964 053
kosice@verne.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk
NOVÉ ZÁMKY
X-TOUR
Komárňanská 8
0915/841 811
xtour@xtour.sk
PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
LOTUS TRAVEL
Meisslova 1605/6
0905/248 682
katka.svitanova@lotustravel.
sk

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

VERNE.SK
Mariánske nám. 27
010 01 Žilina
0903/733 141
zilina@verne.sk

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

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

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

TRENČÍN
KARIBIK CA
Vajanského 6 (LAUGO
centrum)
0911/902 553
karibikca@gmail.com

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

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

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

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

RIMAVSKÁ SOBOTA
M-TOUR
Hviezdoslavova 3
0917/104 915
info@m-tour.sk
SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk
SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/6516614
hellastravel@hellastravel.sk
SEREĎ
CA VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk
SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk
STUPAVA
CA VIA
Hlavná 35
02/6593 4316
via@viastupava.sk

LASTMINUTKY.SK
0907/975 573
michal@lastminutky.sk
PETIT PRESS
Lazaretská 12
02/5923 395
info@dovolenka.sme.sk

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

ZÁJAZDY.SK
Lazaretská 3a
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk

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

VERNE.SK
0850/333 111
online@verne.sk

ZLATÉ MORAVCE
MAXX TRAVEL
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk
ZVOLEN
CA KATKA
Trhová 1
045/5326 727
agenturakatka@stonline.sk
ŽILINA
OSTTOUR
Bottova 45/6
041/562 6320
osttour@osttour.sk
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

NOVINKA

Premium
Economy Class

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

