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938 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Armyra (mediteránska). 
Kamares (medzinárodná).
Washi (ázijská).
Melathron (bufetová).

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa nachádza 
cca 110 km.

Priamo na zlatistej piesočnatej pláži s miernym 
vstupom do mora. Odporúčame výlety na malé 
ostrovy alebo popri pobreží mníšskej republiky 
Athos.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
vlasov, SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, trezor, 
room servis.

Superior Room (25 m2, výhľad na more alebo 
do záhrady), Family Suite (40 m2, výhľad do 
záhrady), Junior Suite (40-45 m2, výhľad 
na more, možnosť jacuzzi), One Bedroom 
Suite (55-80 m2, obývacia miestnosť, spálňa). 
K dispozícii aj ďalšie typy suít a bungalovov, 
niektoré aj s možnosťou privátneho bazéna.

Šport: fi tnes centrum, motorizované 
a nemotorizované vodné športy, potápanie, tenis, 
plážový volejbal, požičovňa bicyklov.
Deti: miniklub (4-12 rokov), k dispozícii 
opatrovateľská služba, ihrisko, detský bazén.
Spa: Elemis SPA - rôzne procedúry a masáže, 
sauna, turecké kúpele.

Eagles Palace *****
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938 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

Miraggio Thermal 
Spa Resort *****

REŠTAURÁCIE
Kritamo (hlavná, 
bufetová, strava pre 
bábätka, bez gluténová, 
bezlaktózová), Heatly 
corner (Bio strava, 
smoothie), Portofi no 
(talianska, dine around), 
Toroneo (dary mora, 
dine around), Oasis 
(čerstvé chuťovky, dine 
around).

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy alebo 
večere za doplatok. 
Plná penzia plus 
(vrátane nápojov).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný SPA rezort ležiaci na špičke 
polostrova Kassandra v svahovitom teréne 
na rozlohe 330 akrov, sa vďaka komplexným 
službám a individuálnemu prístupu radí medzi 
najluxusnejšie rezorty severného Grécka.

Medzinárodné letisko Thessaloniki je vzdialené 
cca 90 min.

Priamo na vlastnej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, 6 km od strediska Paliouri 
a 123 km od centra Thassalonik.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, trezor, servis na 
prípravu kávy a čaju, Wi -Fi, kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, SAT TV, sušič vlasov, chladnička.

Miraggio double room (34-36 m2, pre 
2-3 osoby, výhľad do záhrady), Junior Suite 
(37 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady, na 
bazén,čiastočným alebo úplnym výhľadom na 
more), Junior Suite private pool (37 m2, pre 
2-3 osoby, terasa na slnenie a súkromný bazén, 
výhľad na more), Family Junior Suite (45 m2, pre 
2-4 osoby, výhľad do záhrady alebo na more za 
príplatok), Suite sea view private pool (68 m2, 
pre 2-5 osôb, 2 oddelené spálne, 2 kúpelne, 
výhľad na more, súkromný bazén), Duplex Suite 
Private Pool (90 m2, pre 4-6 osôb, pri pláži, 
s výhľadom na more a súkromným bazénom).

Šport: bazén s morskou vodou, tenisové kurty, 
basketbal, volejbal, fi tnes centrum, joga, vodné 
a plážové športy.
Deti: detský bazén, detská postieľka, mini club, 
junior club, detský bufet v reštaurácií.
Spa: Spa centrum na rozlohe 3000 m2 na dvoch 
poschodiach, 4 bazény s termálnou vodou, fínska, 
bylinková a parná sauna, tepidárium, masáže, 
rôzne procedúry.
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1 598 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 31.10.2018

REŠTAURÁCIE
Flavors (bufetová).
Fusco (Michelinská 
hviezda, talianska).
Anaya (ázijská).
Ouzo (Michelinská 
hviezda, grécka). 
Provence (provensálska).

STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive. 
Raňajky formou 
bufetu, obedy a večere 
ako à la carte menu, 
nápoje miestnej 
a medzinárodnej 
produkcie, 24-hodinový 
room service. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki je 
vzdialené cca 67 km.

Ideálna poloha v blízkosti 450 m dlhej pláže 
(ležadlá a slnečníky zdarma), neďaleko 
malej rybárskej dedinky Gerakini. Mesto Nea 
Moudania s množstvom nákupných možností 
je vzdialené asi 17 km.

Klimatizácia, sušič vlasov, župan, SMART 
SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju, telefón, trezor.

Promo Room (25 m2, situované v hlavnej 
budove), Superior Double Room (30 m2, 
balkón s výhľadom na more/záhradu), 
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).

Šport: fi tnes centrum, tenisové kurty, 
basketbal, plážový volejbal, aerobik, strečing, 
prenájom horských bicyklov, windsurfi ng, 
potápanie, vodné športy.
Deti: Kids Club, detský bazén, detská 
postieľka. 
Spa: vnútorný bazén, parná miestnosť, 
jacuzzi, sauna, telové zábaly.

Ikos Olivia *****
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1 488 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Flavors (bufetová).
Fusco (Michelinská 
hviezda, talianska). 
Anaya (ázijská). 
Ouzo (Michelinská 
hviezda, grécka).
Provence (provensálska).

STRAVOVANIE
Ultra all Inclusive. 
Raňajky formou bufetu, 
obedy a večere ako 
à la carte menu, 
nápoje miestnej 
a medzinárodnej 
produkcie, 24-hodinový 
room service.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko Thessaloniki je vzdialené 
cca 50 km.

Ideálna poloha v blízkosti dlhej piesočnatej pláže 
pláže (slnečníky a ležadlá zdarma), neďaleko 
malej dedinky Nea Moudania (hotelový autobus 
v cene). 

Klimatizácia, sušič vlasov, župan, SAT TV, 
DVD/CD prehrávač, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
servis na prípravu kávy a čaju, Nespresso 
kávovar, telefón, trezor.

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).

Šport: fi tnes centrum, tenisové kurty, basketbal, 
plážový volejbal, aerobik, strečing, prenájom 
horských bicyklov, windsurfi ng, potápanie, 
vodné športy.
Deti: Kids Club, detský bazén, detská postieľka, 
stráženie detí na pláži denne 30 min. zdarma.
Spa: vnútorný bazén, parná miestnosť, jacuzzi, 
sauna, telové zábaly.

Ikos Oceania *****
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1 098 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

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.).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov
alebo Dine Around 
program.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je výbornou voľbou pre luxusnú rodinnú 
dovolenku. Je to prvý z hotelov luxusného 
rezortu Porto Sani, umiestnený v blízkosti 
známe starobylej veže.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa nachádza 
cca 74 km.

Na okraji rezortu Porto Sani v blízkosti mysu 
Sani. Na súkromnej bielej pláži rezortu má hotel 
vyhradenú časť. V rámci rezortu medzi hotelmi 
premáva bezplatne shuttle bus. Najbližšia 
dedinka Nea Fokea je cca 8 km (autobus 
za poplatok). 

Balkón alebo terasa, kúpelňa (vaňa 
alebo sprcha) s WC, rádio, SAT TV, DVD 
prehrávač, Nespresso kávovar, minibar, trezor, 
klimatizácia. Postele sú vybavené luxusnými 
matracmi zn. Dream Beds. Wi-Fi (zdarma) 
v rámci celého areálu.

Double room (25 m2), Family room (50 m2, 
dve navzájom prepojené 2-lôžkové izby), Junior 
Suite (35 m2, s obývacím kútom), 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, dve spálne 
a obývacia miestnosť, 2 kúpeľne).

Šport: 2 000 m2 bazén lagúnového tvaru, 
infi nity bazén, šípky, Beach volejbal, mini futbal, 
fi tnes štúdio (nad 16 rokov). 
Deti: bazén, vyvážené menu, strava pre 
bábätká, Junior SPA menu (kúpeľná 
starostlivosť pre 12-16 ročných), Melissa 
Creche club (4 mesiace-4 roky), Melisa mini 
club (4-12 r.), Teenage Club (13-16 r).
Spa: vnútorný vyhrievaný bazén, rôzne 
procedúry a masáže, sauna, turecké kúpele.

Sani Beach *****
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1 598 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší drahokam spoločnosti Sani otvára 
svoje brány v júni 2017. Luxusný rezort, kde 
minimálny vek je 12 rokov, ponúka prémiovú 
lokalitu priamo pri prekrásnej pláži, luxusné 
ubytovanie v hypermodernom štýle.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa nachádza 
cca 80 km.

V rezorte Porto Sani, medzi hotelmi Sani Club 
a Porto Sani. Nachádza sa vedľa maríny, kde je 
sústredených väčšina zo 17 reštaurácii rezortu. 
Na súkromnej bielej pláži s luxusnými matracmi 
(zdarma). V rámci rezortu medzi hotelmi 
premáva bezplatne shuttle bus. Najbližšia 
dedinka Nea Fokea je cca 8 km (autobus za 
poplatok). 

Moderným dizajn, na prízemí (s terasou 
a predzáhradkou) alebo na 1. poschodí 
s balkónom. Každá izba má kúpeľňu (vaňa 
alebo sprcha) s WC, rádio, SAT TV, DVD 
prehrávač, Nespresso kávovar, minibar 
(za poplatok), trezor (zdarma), individuálne 
nastaviteľná klimatizácia. Wi-Fi (zdarma) v rámci 
celého areálu.

Standard (33 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na bazén), Family (66 m2, pre 2-5 osôb, 
dve spálne s prepojenými dverami), Junior 
Suite (40 m2, pre 2-3 osoby, obývacia časť, 
výhľad na more).

Šport: zdarma: bazén, fi tnes centrum, 
basketbal, mini futbal, tenisový kurt, stolný 
tenis, animácie. Za poplatok: katamarán, 
potápanie, Tretboot, vodné lyže, plážový volejbal, 
prenájom bicyklov.
Spa: rôzne procedúry a masáže, sauna, turecké 
kúpele, kozmetika Anne Sémonin.

Sani Dunes *****

REŠTAURÁCIE
Macaroni (talianska).
Psaroyannos 
(grécka rybia).
Tomata (grécka).

Ďalšie gourmet 
reštaurácie v rámci 
programu Ergon Deli, 
Ouzeri, Grill, Ammos, 
Artemis, Byblos, 
The Veranda (od 12 r.).
Fresco, Beach House, 
Sani Dunes.

STRAVOVANIE
Polpenzia.
Raňajky formou 
bufetových stolov, 
večere à la carte. 
Alebo Dine Around 
program.
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1 298 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Olympos (hlavná)
Macaroni (talianska).
Psaroyannos 
(grécka rybia).
Tomata (grécka).
Dunes (francúzska).
Pines (moderná grécka).

Ďalšie gourmet 
reštaurácie v rámci 
programu Ergon Deli, 
Ouzeri, Grill, Ammos, 
Artemis, Byblos, 
The Veranda (od 12 r.).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov
alebo Dine Around 
program.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nízke bungalovy posadené v miernom svahu 
píniového lesa majú inú atmosféru ako jeho 
sesterské hotely. Spojenie stredomorskej prírody, 
čistého mora a krásnej pláže je tu najviac citeľné, 
preto je vyhľadávaný najmä rodinami s malými 
deťmi. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa nachádza 
cca 80 km.

Na okraji rezortu Porto Sani, na vlastnej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. V rámci rezortu 
medzi hotelmi premáva bezplatne shuttle bus. 
Najbližšia dedinka Nea Fokea je cca 8 km 
(autobus za poplatok). 

Balkón alebo terasa, kúpelňa (vaňa alebo sprcha) 
s WC, rádio, SAT TV, DVD prehrávač, Nespresso 
kávovar, minibar, trezor, klimatizácia. Postele sú 
vybavené luxusnými matracmi zn. Dream Beds. 
Wi-Fi (zdarma) v rámci celého areálu.

Double room (34 m2), Double room with 
Privat Garden (34 m2, terasa s privátnou 
záhradou), Family room (68 m2, dve navzájom 
prepojené 2-lôžkové izby na poschodí), Junior 
Suite privat Garden (37 m2, s obývacím kútom, 
privátna terasa), 1 Bedroom Bungalow (37 m2, 
obývací kút, záhrada s privátnym bazénom).

Šport: 2 000 m2 bazén lagúnového tvaru, infi nity 
bazén, šípky, Beach volejbal, mini futbal, fi tnes 
štúdio (nad 16 rokov). 
Deti: bazén, vyvážené menu, strava pre bábätká, 
Junior SPA menu (kúpeľná starostlivosť pre 
12-16 ročných), Melissa Creche club 
(4 mesiace-4 roky), Melisa mini club (4-12 r.), 
Teenage Club (13-16 r).
Spa: vnútorný vyhrievaný bazén, rôzne procedúry 
a masáže, sauna, turecké kúpele.

Sani Club *****
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1 128 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny SPA hotel ponúka 172 luxusných 
a priestranných izieb s výhľadom na more 
a záhradu rozdelených do 3 budov a spojených 
prekrásnou stredomorskou záhradou.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa nachádza 
cca 55 km.

V tichej časti, priamo na piesočnatej pláži 
(slnečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky 
na kauciu), cca 1,5 km od centra dedinky 
Nea Potidea s nákupnými možnosťami.

LED -TV, DVD prehrávač, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, trezor, balkón alebo terasa, sušič 
vlasov, príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, 
Nespresso kávovar, hydromasážna vaňa alebo 
sprcha.

Elegant (30 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný 
výhľad na more alebo do záhrad), Junior Suite 
(44 m2, pre 2-4 osoby, obývacia časť, výhľad), 
Family Suite (80 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
spálňová časť).

Šport: zdarma: 2 tenisové kurty, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tnes centrum, Za poplatok: 
vodné športy na pláži.
Deti: miniklub (4-12 rokov), stráženie detí 
za poplatok.
Spa: 1800 m2 rozľahlý areál Afrodita Roa SPA 
(za poplatok), vnútorný bazén so slanou vodou, 
parná kúpeľ, vírivka, soľná jaskyňa, masáže 
a skrášľovacie procedúry. Vstup od 16 rokov.

Pomegranate 
Wellness Spa Hotel *****

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov. 
V nedeľu raňajky 
so šampanským.

REŠTAURÁCIE
Zeus 
(hlavná bufetová).
Poseidon 
(grécka taverna).
Hermes 
(gourmet).
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748 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Horizon 
(hlavná reštaurácia).
Akti (grilované a rybie 
špeciality).
Asterias (à la carte).
Albatros (à la carte).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotel sa nachádza na východnom 
pobreží smaragdového ostrova Korfu, iba 
6 km od hlavného mesta Kerkyra. 

Medzinárodné letisko v Kerkyre je vzdialené 
cca 6 km. 

Na krásnom zelenom polostrove priamo na 
pláži, 6 km od hlavného mesta Kerkyra, ktorého 
historické centrum je na zozname UNESCO. 
Najbližšie letovisko Gouvia je vzdialené 3 km 
a Corfu Golf club cca 13 km. 

Balkón alebo s terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, telefón, minibar, 
trezor.

Standard Room (26 m2, s výhľadom na záliv, 
záhradu alebo na more), Standard Bungalow 
(26 m2, v hotelovej záhrade), Family Room 
(28 m2, izba rozdelená posuvnými dverami, 
s výhľadom na záliv, záhradu alebo na more), 
Deluxe Suite (73 m2, s výhľadom 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, dve spálne, dve kúpeľne, 
obývacia miestnosť).

Šport: fi tnes centrum, vonkajší bazén (morská 
voda), vnútorný bazén, tenisové kurty, plážový 
volejbal, stolný tenis. Za poplatok vodné športy, 
jazda na koni, golf. 
Deti: detský bazén, miniklub, ihrisko, animácie. 
Spa: sauny, vírivky, turecké kúpele, kaderníctvo, 
rôzne procedúry a masáže, aerobik.

Kontokali Bay *****
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938 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Figareto 
(hlavná bufetová).
Asian (ázijská).

STRAVOVANIE
All inclusive.
Raňajky, obedy, večere 
formou bufetových 
stolov, alko a nealko 
nápoje (10:00-0:00 h), 
snacky a koláčiky. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je ikonou ostrova Korfu. Veľmi skoro vypredaný, 
priamo pri najkrajšej pláži ostrova s nádhernými 
výhľadmi na more a záliv.

Medzinárodné letisko na Korfu je vzdialené 
cca 16 km.

Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži Glyfada, 
s pozvoľným vstupom do mora. Dedinka 
Pelekas cca 5 km, autobusová zastávka 
cca 100 m, hlavné mesto ostrova 
cca 16 km, golfové ihrisko cca 6 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, 
telefón, mini chladnička, Wi-Fi (zdarma), sušič 
vlasov, trezor (za poplatok).

Double Room (20 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
do záhrad alebo na more), Family Room 
(31 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na more alebo 
do záhrad). 

Šport: fi tnes, bazén, tenisový kurt, plážový 
volejbal, stolný tenis, animácie, vodné športy 
za poplatok.
Deti: ihrisko, bazén, miniklub (4-12 rokov), 
detský bufet.
Spa: masáže, salón krásy, za poplatok: sauna, 
vírivka, masáže.

Lti Grand Hotel 
Glyfada ****
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1 578 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Flavours (hlavná 
bufetová reštaurácia), 
Fresco (talianska 
à la carte), Ouzo 
(grécka), Provence 
(provensálska kuchyňa), 
El Vasco (baskitská 
kuchyňa), Kerkyra 
(à la-carte moderná 
miestna kuchyňa), 
Ergon Deli (grécka 
à la carte).

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive, raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, tématické večery, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný rezort sa otvára v máji 2018, 
obklopený voňavými lesmi a s oslnivým 
výhľadom na tyrkysové Jónske more.

Vzdialenosť od letiska Kerkyra je 20 min., 
privátny transfer.

400 m dlhá súkromná piesočnatá pláž, 
slnečníky a ležadlá a plážové osušky zdarma, 
plážový bar, časť vyhradená pre dospelých.

Celkom 403 izieb a suít, pozostáva 
z 2 hlavných budov a záhradných viliek, 
oddelená časť Deluxe collection dizajnový 
nábytok, balkón alebo terasa, Wi -Fi, Smart 
TV, DVD/CD prehrávač, Nespresso kávovar 
s výberom kapsúl, set na prípravu kávy a čaju, 
minibar, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, 
sušič vlasov, župan a papučky, elektronický 
trezor.

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).

Šport: vnútorné a vonkajšie bazény, fi tnes, 
basketbal, požičovňa bicyklov, vodné plážové 
športy za poplatok.
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.
Spa: vnútorný bazén, vírivka, masáže, rôzne 
skrášlovacie procedúry za poplatok .

Ikos Dassia *****
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Investície našich klientov sme v posledných troch rokoch
 zhodnotili v priemere o 6,3 % ročne.

Jedinečný pohľad do sveta investícií je
 naše umenie

Investujte dlhodobo už od 10 000 EUR.
www.jtb.sk

RIVER PARK – Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – Hlavná 1, 040 01 Košice – Starý Smokovec 38, 062 01 – J&T BANKA KOMFORT 0800 900 500, e-mail: info@jtbanka.sk, www.jtbanka.sk
Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorá sa riadi  legislatívou SR. Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Banka nie je povinná 
vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Propagačné oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť 
nezaručuje budúcu výkonnosť. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy 
sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné 
zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. 
Údaj o zhodnotení klientskych investícií uvedený v tomto dokumente je váženým priemerom priemerných výnosov dosiahnutých klientmi Banky v rokoch 2014, 2015 a 2016, pričom vstupné parametre 
boli spočítané pre tieto druhy investícií: fondy, dlhopisy, zmenky, investičné certifi káty. Skutočné výnosy závisia okrem iného od rizikovosti zvoleného investičného nástroja. Informácie uvedené v tomto 
propagačnom materiáli majú informačný charakter s cieľom poskytnúť investorom základné informácie a nie nahradiť štatút a KIID (fondy) a prospekt (dlhopisy). Tieto informácie je možné získať na
www.jtbanka.sk, u správcu fondu (fondy) alebo u emitenta (dlhopisy).

Investície našich klientov sme v posledných troch rokoch
 zhodnotili v priemere o 6,3 % ročne.

Jedinečný pohľad do sveta investícií je
naše umenie

Investujte dlhodobo už od 10 000 EUR.
www.jtb.sk
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748 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
La Terazza (hlavná, 
bufetová), Comodo 
(talianska), Platea 
greek (grécka), La 
Bussola (á la carte), 
Spash American Dinner 
(americká), Dophin 
restaurant and bar 
(plážová).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov, za 
doplatok plná penzia 
alebo all inclusive 
(raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere v hlavnej 
reštaurácii formou 
bufetu, alkoholické 
a nealkoholické nápoje.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko je vzdialené cca 20 km, 
privátny transfer v cene.

Pri piesočnato -kamienkovej pláži ocenenou 
modrou vlajkou prepojenou s hotelom 
nadchodom, 500 m od nákupných možností, 
medzi strediskami Benitses a Moraitika, cca 
17 km od hlavného mesta Kerkyra.

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

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.

Šport: tenisové kurty, minifutbal, basketbal, 
volejbal, vodná gymnastika, stolný tenis, boccia, 
pilates, aero joga, vodné a plážové športy.
Deti: detský bazén, miniklub (4-12 rokov), 
detské ihrisko, postieľka, detská stolička.
Spa: welness, vírivka, sauna, masáže, rôzne 
skrášľovacie procedúry.

MarBella Corfu *****
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898 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová), 
Culinarium (à la carte pri 
bazéne, 1 krát za pobyt 
zdarma), Gala dinner 
(1 krát za pobyt), Sunset 
dinner (morské plody, 
1 krát za pobyt).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov 
(10:00 – 00:00 h), 
alko a nealko nápoje, 
občerstvenie a koláčiky, 
minibar, zmrzlina.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S nádherným výhľadom na Jónske more, 
obklopený olivovými hájmi zaisťuje kľudnú 
a ideálnu voľbu, pre tých, ktorí hľadajú pocit 
súkromia vrátane hotelových služieb. 
Minimálny vek klientov je 16 rokov.
 
Medzinárodné letisko na Korfu je vzdialené 
cca 20 min.

Priamo pri piesočnato – kamienkovej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, 2,5 km od 
dedinky Nissaki a 23 km od hlavného mesta 
Kerkyra.

Balkón alebo terasa s posedením, klimatizácia, 
sušič vlasov, minibar, servis na prípravu čaju 
a kávy, trezor, kúpeľňa so sprchou, LCD TV, 
Wi -Fi (zdarma).

Double room (25 m2, pre 2 osoby, výhľad na 
hory, čiastočný alebo úplný výhľad na more), 
Double room with swim up (22 m2, pre 
2-3 osoby, výhľad na more), Superior double 
(25 m2, pre 2 -3 osoby, čiastočný výhľad na 
more), Junior suite (31 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more), One bedroom suite (50 m2, 
pre 2-4 osoby, spálňa a 2 lôžka v obývacej 
časti, výhľad na more).

Šport: bazén, slnečníky, lehátka a osušky pri 
bazéne, fi tnes centrum, biliard, stolný tenis, 
tenis, minigolf, lukostrelba, vodné a plážové 
športy za poplatok.
Spa: masáže, sauna, welness procedúry, 
vírivka. 

Sensimar Nissaki Beach 
Resort by Atlantica ****
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698 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Medusa (hlavná bufetová 
reštaurácia), Culinarium 
(grécka, 1 krát týždenne 
zdarma).

STRAVOVANIE
Polpenzia. Za doplatok 
all inclusive, raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, tématické večery, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje.  
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný rezort terasovitého štýlu s nádherným 
panoramatickým výhľadom na krištáľovo čisté 
more je ideálnym miestom pre romantiku. 
Minimálny vek klientov je 16 rokov.

Medzinárodné letisko na Korfu je vzdialené cca 
20 min.

Priamo nad piesočnato – kamienkovou plážou 
(prístup zubačkou, slnečníky a ležadlá zdarma), 
1,5 km od dedinky Votos a 16 km od hlavného 
mesta Kerkyra.

Balkón alebo terasa s posedením, klimatizácia, 
sušič vlasov, minibar, servis na prípravu čaju 
a kávy, trezor, kúpeľňa so sprchou, LCD TV, 
Wi -Fi.

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, privátny 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).

Šport: vonkajší a vnútorný bazén, slnečníky, 
lehátka a osušky pri bazéne, 3 tenisové kurty, 
fi tnes centrum, biliard, stolný tenis, vodné 
a plážové športy za poplatok, 18 jamkové 
golfové ihrisko cca 1 km.
Spa: vnútorný bazén, masáže, sauna, welness 
procedúry, vírivka. 

Sensimar Grand Mediterraneo 
Resort by Atlantica*****
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998 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Aristos (grécka).
Yali (morské plody).
On Repos 
(bufetové stoly).
Nafsika (medzinárodná).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia 
formou bufetových 
stolov alebo dine around 
(set menu).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Kerkyre je vzdialené 
cca 12 km.

Na súkromnom polostrove s 3 plážami. Centrum 
Kerkyri je cca 11 km od hotela. Najbližšie 
letoviská Dasia a Gouvia sú len cca 3 km od 
hotela. Najbližšie golfové ihrisko Corfu Golf Club 
je vzdialené cca 14 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
vlasov, SAT TV, rádio, minibar, trezor.

Double Room (32 m2, balkón s výhľadom na 
more, v hlavnej budove), Deluxe Room (25 m2, 
slonovinovo biely dizajn nových izieb), Corfu 
Bungalow (31 m2, výhľad na more, v záhrade), 
Family Maisonette (54 m2, výhľad na more). 
K dispozícii aj ďalšie suity, bungalovy a vily.

Šport: Joga, pilates, fi tnes, tenis, vodné športy.
Deti: Grecobaby (0-3 roky) - plne vybavený, 
od postieľky až po ohrievače fl iaš, Grecokids 
(3-6 rokov) - vodné športy, hry, občerstvenie 
dostupné v Tasty Corner, Grecojuniors 
(7-12 rokov) - party, turnaje, vodné športy, 
remeslá, Grecoteens (13-17 rokov) - tenis, 
volejbal, basketbal, futbal, kurzy tanca, internet, 
potápanie, jazda na koni.
Spa: S rozlohou 2 500 m2, bazén, sauna, 
masáže, salón krásy s kozmetickými službami, 
založenými na báze prírodných produktov.

Grecotel 
Corfu Imperial *****
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918 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Ambrosia (raňajky).
Neptune à la carte
(organické suroviny).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Víťaz World Travel Luxury Hotel Awards. 
Jedinečnú atmosféru dotvára úprimná 
pohostinnosť, svieža zeleň a snehobiela pláž.

Medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené 
cca 3 km.

Priamo v známom turistickom letovisku Tsilivi, 
cca 100 m od piesočnatej pláže.

Priestranný balkón alebo terasa, klimatizácia, 
sušič vlasov, LCD SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi 
zdarma, minibar, servis na prípravu kávy a čaju, 
telefón, trezor.

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 
prepojené izby), Junior Suite (45 m2, oddelená 
obývacia miestnosť). K dispozícií aj ďalšie typy 
priestrannejších suít.

Šport: fi tnes centrum a prenájom jácht.
Deti: detský bazén, detské menu, za poplatok 
opatrovateľská služba.
Spa: 550 m2, najväčšie a najslávnejšie wellness 
centrum na ostrove, vnútorný vyhrievaný bazén, 
vírivka, Hammam, sauna, masážne miestnosti, 
zážitkové sprchy.

The Lesante 
Luxury Hotel & Spa *****
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918 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Gaia (hlavná bufetová).
Melia gourmet.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší luxusný rezort na ostrove Zakynthos 
otvorí svoje brány v lete 2017. Je sesterským 
hotelom populárneho hotela The Lesante 
v Tsilivi a bude určený iba dospelým klientom. 

Medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené 
cca 13 km.

Rezort sa nachádza pri tradičnej dedinke 
Tragaki, obklopený piesočnatou plážou 
a olivovým hájom. Rušné letovisko Tsilivi 
cca 1,5 km a hlavné mesto ostrova Zakynthos 
cca 10 km.

Balkón alebo terasa, LCD TV, telefón, 
chladnička, trezor, pripojenie na internet, 
sušič vlasov, župan a papuče. 

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). 

Šport: fi tnes, bazén, tenisový kurt, za poplatok: 
vodné športy.
Spa: za poplatok: masáže, salón krásy, 
relaxačné cetrum, sauna, vírivka. 

Lesante Blu Exclusive 
Beach Resort *****
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1 178 EURCena na 
osobu od

REŠTAURÁCIE
Sens Gourmet 
(hlavná bufetová), 
Flame (à la carte), 
Culinarium (à la carte).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov, 
občerstvenie, koláčiky, 
káva, čaj, alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
koktajly, polnočné 
občerstvenie.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Novopostavený luxusný hotel, ktorý otvoril svoje 
brány len v lete 2017. Je luxusným krídlom 
staršieho hotela Caravel. Ultra moderný urban 
štýl je určený pre iba pre dospelých klientov.

Vzdialenosť od letiska cca 15 min.

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá pri
bazéne zdarma), na okraji rušného letoviska 
Tsilivy. Nákupné možnosti cca 40 m,
vzdialenosť od rušného centra cca 400 m, 
hlavné mesto ostrova cca 7 km.

Balkón alebo terasa, LCT SAT TV, Wi -Fi zdarma, 
sušič vlasov, v kúpeľni 2 umývadlá, sprcha, 
minibar, set na prípravu kávy a čaju, župan 
a papuče, trezor, klimatizácia.

Deluxe (30 m2 na 1. poschodí s čiastočným 
výhľadom na more), Premium deluxe
(30 m2, 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).

Šport: 2 bazéný, tenisový kurt, stolný tenis, 
basketbal, vodné športy za poplatok.
Spa: vnútorný vyhrievaný bazén, vírivka.

Sensimar Caravel 
Resort & Spa *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

Cena na 
osobu od
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REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetové stoly)
Taverna (grécka)
Mediterranean 
(stredomorská).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov, 
à la carte reštaurácie 
niekoľkokrát týždenne, 
občerstvenie počas 
dňa, alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk
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HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Absolútne dokonalý hotel pre rodiny s deťmi na 
prekrásnej pláži s množstvom bazénov a atrakcii. 
Hotel patrí do známej siete Grecotel a je po 
rekonštrukcii.

Medzinárodné letisko Araxos je vzdialené 
cca 40 km.

Priamo pri piesočnato kamienkovej pláži 
s s pozvoľným vstupom do mora, univerzitné 
mesto Patras sa nachádza cca 35 km, dedinka 
Achaia cca 12 km, najbližšie letovisko Lakopetra 
cca 2 km. Zastávka autobusu cca 2 km.

Kompletne zrenovované izby majú balkón alebo 
terasu, centrálnu klimatizáciu, SAT TV, kúpeľňu 
s WC, sušič vlasov, chladničku, LED TV, trezor  
(zdarma), WiFi (zdarma).

Double (23 m2, s možnosťou 1 prístelky, výhľad 
do záhrad, za poplatok čiastočný výhľad na more), 
Bungalow (23 m2, s možnosťou 1 prístelky, 
záhradné pavilóny, výhľad do záhrad, za poplatok 
čiastočný výhľad na more), Family Bungalow 
(38 m2, s možnosťou 2 prísteliek), Superior 
Family Bungalow (37 m2, s možnosťou 
2 prísteliek, s výhľadom na more).

Šport: 6 bazénov (sladká voda), vnútorný bazén, 
windsurfi ng (zdarma), Kanu (zdarma), Tretboot 
(zdarma), minifutbal, stolný tenis, 3 tenisové kurty, 
plážový volejbal, fi tnes centrum, aerobik, aqua 
aerobik, aqua fi tness, za poplatok: vodné športy.
Deti: detský klub Minis (3-6 rokov), Maxis (7-12 
rokov), Teens (13-17 rokov), vodné šmykľavky, 
detská diskotéka, detský bazén, bazén pre 
bábätká, servis pre bábätká za poplatok (ohrievače 
fl iaš), detské menu, detský bufet, detské ihrisko.
Spa: Welness, fínska sauna (zdarma), masáže 
(za poplatok).

Grecotel Casa 
Marron *****

1 258 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018
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1 148 EURCena na 
osobu od

REŠTAURÁCIE
Morias 
(hlavná reštaurácia).
Da Luigi (talianska).
Taverna (grécka).
Flame Grill a BBQ.
Armyra (rybacia).
Nargile (libanonská).
Souvlakeri 
(grécka tradičná).
Barbouni 
(grécka rybacia).

STRAVOVANIE
Raňajky. Polpenzia 
formou bufetu alebo 
dine around programu 
za doplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nachádza sa v novej prémiovej lokalite na 
polostrove Peloponéz s dych vyrážajúcimi 
prírodnými scenériami, panenskými 
piesočnatými plážami a svetoznámymi 
historickými pamiatkami.

Medzinárodné letisko Kalamata cca 60 km.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, Navarino Bay 5 km, 
svetoznáma pláž Voidokilia 10 km, 
Mykény 135 km, Olympia 145 km.

Balkón alebo terasa, LCD TV, rádio, minibar, 
Wi-Fi, trezor, písací stôl, sedací kút, sušič vlasov, 
set na prípravu kávy a čaju klimatizácia.

Deluxe (výhľad od záhrad alebo na more), 
Premium Deluxe (s výhľadom na more), 
Infinity Room (39 m2, s infinity bazénom), 
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), Family Suite (50 m2, oddelená 
obývacia miestnosť).

Šport: tri vonkajšie bazény, Westin workout 
(24 hodín otvorené fi tnes centrum), basketbal 
a volejbal, open air kino. Za poplatok: Navarino 
raquet Academy, golf (18 jamkové ihrisko The 
Dunes Course), squash, biliard, bowling, vodné 
športy a potápanie, Navarino Outdoor center 
(prenájom bicyklov, Segway).
Deti: rekreačný park (bazén, 3 tobogany), 
horské bicykle, detské kluby: Cocoon 
(od 8-18 mes.) a (od 18 mes.-4 rokov), 
Sand Castle (od 4-12 r., hrad plný hračiek).
Spa: Anazoe SPA 4 000 m2, welness program, 
vnútorný bazén, vírívka, fl oating bazén, sauna.

The Westin Resort
Costa Navarino *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018
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1 628 EURCena na 
osobu od

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Charizmatický hotel sa nachádza v úžasnej 
lokalite mýtického Peloponézu. Bezkonkurenčne 
ideálne miesto na strávenie pokojnej dovolenky.

Medzinárodné letisko v Kalamate je vzdialené 
cca 60 km.

Priamo na piesočnatej pláži. V blízkosti sú 
aj ďalšie pláže - Navarino Bay cca 5 km 
a svetoznáma pláž Voidokilia cca 10 km. 
Mykény sú vzdialené cca 135 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
vlasov, SAT TV, Wi-Fi, rádio, trezor, minibar, 
písací stôl, sedací kút.

Deluxe Room (42 m2, s výhľadom na more, 
záhradu), Infi nity Room (43 m2, privátny 
infi nity bazén), Grand Suite (80 m2, obývacia 
miestnosť, terasa s výhľadom do záhrady, 
golfové ihrisko alebo more), Grand Infi nity 
Suite (82 m2, obývacia miestnosť, privátny 
infi nity bazén). K dispozícii sú aj priestrannejšie 
vily.

Šport: fi tnes, Racquet Academy 
(9 raketových športov), profesionálne golfové 
ihriská - The Dunes a The Bay, cyklistika, 
nordická chôdza, turistika, horolezecká stena, 
vodné športy, potápanie, plachtenie.
Deti: Klub Cocoon (4 mesiace až 3 roky), Sand 
Castle (4-12 rokov), kino, amfi teáter, biliard, 
hry, maľovanie, futbal, basketbal, tenis, golf, 
rekreačný park, bazén, tobogány.
Spa: Anezoe SPA centrum, rôzne procedúry 
založené na pôvodných receptúrach, 
kinezioterapia, hydroterapia, bazény, sauny, 
telové zábaly, masáže.

The Romanos, a Luxury 
Collection Resort *****

REŠTAURÁCIE
Pero (grécka) .
Eleon (morské plody).
Taverna (grécka).
Flame (steak house).
Da Luigi (talianska).
The Diner (fast food).
Souvlakerie (grécka).
Inbi (japonská).

STRAVOVANIE
Bohaté americké raňajky 
formou bufetových 
stolov, výber domácich 
sladkostí a čerstvého 
pečiva. Možnosť 
doobjednať polpenziu.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018
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1 489 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Dionysos 
(mediteránska), 
Argonaut Seaside 
(talianska), Blue Lagoon 
By Mistura (zmes chutí 
japonskej, španielskej, 
čínskej a talianskej), 
Kafenion Greek 
(krétska).

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
cca 50 min.

Priamo v blízkosti dvoch malých piesočnatých pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, dedinka Elounda 
s nákupnými možnosťami je vzdialená len cca 2 km 
od hotela, väčšie mestečko Agios Nikolaos cca 7 km.
 
Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchovým kútom, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, 
minibar, servis na prípravu kávy a čaju, telefón, 
trezor, CD systém.

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 na 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 dispozícii 
sú ďalšie typy suít a víl s privátnymi vyhrievanými 
bazénmi.

Šport: bazén s morskou vodou, slnečníky a lehátka 
pri bazéne aj na pláži, joga, pilates, aerobik, biliard, 
stolný tenis, minigolf, 5 tenisových kurtov, basketbal, 
vodné a plážové športy za poplatok.
Deti: detský sladkovodný bazén, animačný 
program, stráženie detí za poplatok.
Spa: za poplatok rôzne procedúry, masáže, 
kozmetika, sauna, zábaly.

Elounda Beach *****
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1 108 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Arethoussa 
(hlavná bufetová).
Thalassa Waterfrong 
(grécka).
Ariadne grill.
Blue Lagoon 
(polynézska).
Dionyssos gourmet
Kafenion (grécka).

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
formou bufetu, večere 
formou bufetu alebo set 
menu.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Člen luxusnej siete „The Leading hotel of the 
World“ je zasadený vo vlastnom zálive plnom 
zelene a stredomorskej vegetácie.

Medzinárodné letisko Heraklion cca 65 km.

Priamo pri dvoch piesočnatých plážach vo 
vlastnom zálive. Centrum mesta Elounda 
s nákupnými možnosťami cca 1 km, prímorské 
mestečko Agios Nicolaos cca 9 km.

LCD TV, rádio, minibar, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(za poplatok), písací stôl, sedací kút, sušič 
vlasov, klimatizácia, balkón alebo terasa.

Prestige Club: Superior (28 m2, pre 
2-3 osoby, výhľad na pohorie alebo na more), 
Deluxe Bungalow (28 m2, pre 2 osoby, 
situované v 2. až 3. rade od mora), 
Prestige Club Plus: Deluxe (35 m2, pre 
2-4 osoby, čiastočný alebo úplný výhľad na 
more), Gold Club: Superior Bungalow 
(30 m2, pre 2-3. osoby, zdieľaný bazén, záhrada 
s výhľadom na more).

Šport: zdarma: fi tnes centrum, basketbal, mini 
golf, tenisový kurt, volejbal, denné animácie.
Deti: bazén, miniklub za poplatok (4-11 r.), 
detský bufet, za poplatok stráženie detí.
Spa zdarma: vnútorný bazén, parný kúpeľ, 
sauna, za poplatok: masáže, procedúry.

Elounda Bay Palace *****
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798 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Athena Restaurant 
(grécka kuchyňa).
Poseidon Gourmet 
Restaurant and grill 
(à la carte).

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S nádherným výhľadom na slávny záliv 
Mirabello Elouda a ostrov Spinalonga, je 
ideálnou voľbou pre tých, ktorí túžia po relaxácii 
a luxusu ďaleko od ich každodennej rutiny. 
Hotel akceptuje klientov od 16 rokov a je 
prvým certifi kovaným a energicky úsporným 
ekologickým rezortom v Grécku.

Pri hoteli sa nachádza súkromné letisko. 
Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
75 km.

Hotelový rezort sa nachádza na severovýchode 
ostrova Kréta. Okolie ponúka nádhernú prírodu 
a súkromnú piesočnatú pláž. Centrum letoviska 
Elounda je cca 2 km, mesto Heraklion cca 
60 km.

Balkón alebo terasa, TV, Wi-Fi (zdarma), sušič 
vlasov, minibar, trezor, osušky a župany, papuče, 
klimatizácia, set na prípravu kávy a čaju.

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).

Šport: za poplatok: fi tnes, jachting, zumba, 
joga, vodné športy a aktivity, golf.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, bazén, 
kozmetické a kadernícke služby, procedúry, 
vírivka.

Royal Marmin Bay 
Boutique & Art Hotel *****
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698 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia 
(grécka kuchyňa), 
AMMOS (à la carte).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov. Plná 
penzia za doplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný hotel „člen skupiny Zeus Hotels“, 
ktorá sa zameriava na kompletnú dovolenku 
s prvotriednym servisom a skutočnou 
pohostinnosťou. Oddýchnite si v jednej 
z 225 izieb navrhnutých v uvoľnenom luxuse 
s výhľadom do záhrad alebo na krétske more.

Medzinárodné letisko Heraklion je vzdialené 
cca 25 min, privátny transfer.

Priamo na pláži s jemným pieskom 
a s pozvoľným vstupom do mora, 50 m od 
nákupných možností, reštaurácií a diskoték 
v stredisku Stalida, Heraklion je vzdialený cca 
30 km, autobusová zastávka priamo pri hoteli.

Balkón alebo terasa s posedením, klimatizácia, 
sušič vlasov, minibar, servis na prípravu čaju 
a kávy, trezor, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
LCD TV, Wi -Fi.

Double room (20-25 m2, pre 2 osoby, balkón 
alebo terasa, výhľad na more za príplatok), 
Junior suite (28 m2, pre 2-3 osoby, balkón 
alebo terasa), Junior suite private pool 
(33 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady, 
súkromný bazén), Family room (33 m2, pre 
2-4 osoby, jedna miestnosť, balkón alebo 
terasa) a iné typy izieb.

Šport: bazén, slnečníky, lehátka a osušky pri 
bazéne aj na pláži zdarma, fi tnes centrum, 
biliard, stolný tenis, vodné a plážové športy 
za poplatok.
Deti: detský bazén, detská stolička, detská 
postieľka, detské ihrisko, mini disco, mini club.
Spa: vnútorný bazén, masáže, sauna, welness 
procedúry, vírivka.

Anemos Luxury *****
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698 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
À la carte (grécke 
a krétske špeciality).

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný a luxusný hotel „ only adults“ 
zrekonštruovaný v roku 2017 so 77 izbami 
rozmiestnených v dvoch budovách, priamo 
na plážovej promenáde a 2 km od centra 
historického Rethymna.

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
100 min.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, slnečníky a lehátka na pláži 
zdarma, 2 km od centra mestečka Rethymno, 
množstvo nákupných možností, reštaurácii 
barov a taverien.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, trezor, 
minibar, sušič vlasov, kúpeľňa, Wi -Fi, set 
na prípravu kávy alebo čaju.

Swim -up Suites (29 m2, balkón alebo terasa) 
Superior suites (29 m2,pre Superior sea 
view suites (29 m2 Deluxe One bedroom suites 
(40 m2).

Šport: bazén, fi tnes centrum, za poplatok 
vodné športy.
Spa: sauna masáže a rôzne skrášľovacie 
procedúry.

Ikones Seafront 
Luxury Suites *****
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1 048 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Ventanas Il Mar (hlavná 
reštaurácia), The White 
(rybie špeciality), 
Taverna (grécka),
Asia White (à la carte), 
Guest (thai al la carte), 
Fico D´India (talianska 
à la carte ), Pastisserie 
& Chocolaterie (hotelová 
čokoládovňa), Creperie – 
Gelateria (zmrzlina).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotelový komplex s moderným dizajnom, 
vynikajúcim výberom jedál, množstvom aktivít 
a zábavy vám ponúka osviežujúci a dokonalý 
koncept dovolenky.

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené cca 
60 min.

Priamo na piesočnatej pláži (slnečníky a ležadlá 
zdarma), cca 8,5 km od R ethymna, 70 km od 
Herakliona a cca 70 km od Chanie.

Balkón alebo terasa, klimatizácia,  kúpeľňa, sušič 
vlasov, plážové osušky, SAT TV, Wi -Fi, minibar, servis 
na prípravu kávy alebo čaju, telefón, trezor.

Double room (27 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na 
hory alebo okolie, výhľad na more za príplatok), 
Superior sea view (33 m2, pre 2 osoby, balkón 
s výhľadom na more), Luxury sea view (40 m2, 
pre 2-3 osoby, výhľad na more), Prestige 
bungalow sea view (35 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more, na prízemí), Swim up bungalow 
sharing pool (35 m2, pre 2-3 osoby, terasa na 
slnenie, bazén, výhľad na more), Family room 
(37 m2, pre 2-4 osoby výhľad na hory alebo okolie), 
Family apartment (55 m2, pre 2-5 osôb, oddelená 
spálňa, 2 kúpelne, výhľad na hory), Junior family 
suite sea view (40 m2, pre 2-4 osoby, obývacia 
miestnosť oddelená, výhľad na more), White family 
suite sea view (50 m2, pre 2-4 osoby, 2 bakóny, 
spálňa oddelená od obývacej posuvnými dverami, 
výhľad na more) a ďaľšie typy izieb.

Šport: fi tnes centrum, stolný tenis, 2 tenisové kurty, 
jazda na koni, vodné a plážové športy za poplatok
Deti: detský bazén, detské ihrisko, miniklub, 
stráženie detí za poplatok, animačné programy
SPA: vnútorný bazén, masáže, procedúry, manikúra, 
pedikúra, kozmetika.

Grecotel White 
Palace *****
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998 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná 
(bufetové stoly).
Gourmet.

STRAVOVANIE
Polpenzia. 
Za doplatok all inclusive.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exluzívny hotel otvrára svoje brány v lete 
2017 a je novým all inclusive konceptom 
v minimalistickom štýle a s izbami so zdielaným 
bazénom.

Medzinárodné letisko v Heraklione cca 18 km.

Hotel sa nachádza cca 150 m od piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá zdarma) a cca 800 od centra Analipsis 
a nákupných možností. 

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, župany a papuče, 
sušič vlasov, klimatizácia, SAT TV, minibar, trezor 
(zdarma), set na prípravu kávy a čaj, kávovar 
(espresso), Wi-Fi (zdarma).

Lux Pool view (27 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na bazén, poschodie), Premium Pool View 
(34 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na bazén, 
poschodie), Luxury Swim up (27 m2, pre 
2 osoby, zdieľaný bazén, terasa s lehátkami), 
Premium Swim up (34 m2, pre 2-3 osoby, 
zdieľaný bazén, terasa s lehátkami). 

Šport: hlavný bazén, fi tnes centrum.
Deti: ihrisko, herňa, bazén (sladká voda), 
miniklub 4-12 rokov, detská postieľka, detská 
stolička, stráženie detí za poplatok.
Spa: welness centrum za poplatok.

Stella Island *****
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898 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia, 
Krétska taverna 
(mediteránska), Fusion 
Cuisie (ázijská), Tex-
Mex (mexická), Sushi 
restaurant (japonská), 
Italy restauranst 
(talianska).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, počas dňa 
rôzne občerstvenia, 
káva, čaj, koláče, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
v určitých baroch.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový komplex „člen spoločnosti Mitsis 
Premium Collection“ je spojením luxusu, 
komfortu a unikátneho dizajnu. Služby na 
najvyššej úrovni prebudia vo vás všetky zmysly. 
Vhodný pre všetky vekové kategórie.

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
cca 25 min.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora v dedinke 
Anissaras,3 km od nákupných a zábavných 
možností v stredisku Hersonissos.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchovým kútom, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi -Fi, minibar, servis na prípravu kávy a čaju, 
telefón, trezor.

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).

Šport: 5 bazénov, vírivka, slnečníky a lehátka 
pri bazéna aj na pláži zdarma, tenisové kurty, 
stolný tenis, fi tnes centrum, vodné športy za 
poplatok.
Deti: detský bazén v Mitsis Wonderlande, 
komplex 3 vodopádov na rozlohe 1500 m2, 
detská stolička, detské ihrisko, animačný 
program.
Spa: za poplatok rôzne procedúry, masáže, 
kozmetika, sauna, masáže, zábaly. 

Mitsis Laguna Resort 
And Spa *****
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698 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia 
(bufetová), Swell 
(à la carte, ocenená 
Michelinskou hviezdou), 
Amalthia (à la carte).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok all inclusive, 
raňajky, obedy a večere 
v hlavnej reštaurácii 
formou Bufetu, vybrané 
miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
cca 15 minút.

Priamo na piesočnatej pláži, 250 od nákupných 
možností v stredisku Kokkini Hani, zastávka 
autobusu cca 50 m.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchovým kútom, sušič vlasov, 
telefón, chladnička, trezor, LCD SAT TV, set na 
prípravu kávy alebo čaju.

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).

Šport: 2 vonkajšie bazény, fi tnes centrum, 
tenis, basketbal, volejbal, minigolf, stolný tenis, 
vodné a plážové športy za poplatok.
Deti: detský bazén, detská stolička, detská 
postieľka, miniklub, teens club.
Spa: masáže, sauna, vírivka.

Knossos Beach *****
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1 198 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia 
(grécka kuchyňa), 
WOW (sushi a steak), 
Bony Fish (dary mora), 
Elemes Cretan (Krétske 
špeciality).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov, 
za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny hotelový komplex, ktorý otvorí svoje 
brány v apríly 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.

Medzinárodné letisko Heraklion je vzdialené cca 
25 min, privátny transfer.

Priamo na vlastnej piesočnatej pláži, v blízkosti 
nákupných možností strediska Hersonissos, 
25 min. jazdy od hlavného mesta Heraklionu.

Balkón alebo terasa s posedením, klimatizácia, 
sušič vlasov, minibar, servis na prípravu čaju 
a kávy, trezor, kúpeľňa so sprchou, LCD TV, Wi -Fi, 
osobná váha, veľká manželská posteľ s deluxe 
Latex matracom.

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). 

Šport: bazén, slnečníky, lehátka a osušky pri 
bazéne aj na pláži zdarma, fi tnes centrum, biliard, 
stolný tenis, tenis, vodné a plážové športy za 
poplatok.
Deti: detský bazén, detská stolička, detská 
postieľka, detské ihrisko, mini disco, mini club.
Spa: vnútorný bazén, masáže, sauna, welness 
procedúry, vírivka. 

Abaton Island 
Resort *****
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3 238 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
prispôsobiť špeciálnym 
požiadavkám klientov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nádherný butikový hotel je umiestnený vysoko 
nad preslávenou Calderou so svetoznámym 
nezabudnuteľným výhľadom na Egejské more 
a západ slnka.

Medzinárodné letisko na Santorini je vzdialené 
cca 8 km.

Priamo v centre malebnej typickej gréckej 
dedinky Imerovigli. Centrum hlavného mesta 
Fira je len cca 2 km. Prístav Athinios sa 
nachádza cca 10 km od hotela.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
vlasov, SAT TV, DVD prehrávač, iPod dokovacia 
stanica, Wi-Fi, minibar, servis na prípravu kávy 
a čaju, telefón, trezor.

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

Šport: fi tnes centrum, najväčší infi nity bazén 
na ostrove, jazda na koni, potápanie, vodné 
športy, prenájom bicyklov, turistika, súkromné 
plavby, let vrtuľníkom. Vzhľado m na polohu 
hotela, všetky zážitkové atrakcie sú ponúkané 
mimo hotela. 
Deti: z bezpečnostných dôvodov hotel 
ubytováva len deti od 14 rokov, avšak, vila so 
súkromným bazénom je vhodná aj pre rodiny 
s deťmi.
Spa: rôzne kúpeľné a relaxačné procedúry. 
Možnosť navštívenia aj aktívnej sopky Nea 
Kamini, ktorá je vyhľadávaná pre jej horúce 
pramene známe svojimi terapeutickými 
účinkami.

Grace Santorini *****
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1 728 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Alios Ilios 
(mediteránska).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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).

Medzinárodné letisko Santorini je vzialené 
cca 17 km.

Centrum mestečka cca 350 m, nákupné 
možnosti, taverny v tesnej blízkosti. Autobusová 
zastávka do hlavného mesta Fira cca 250 m. 
Pláž s čiernym pieskom na opačnej strane 
ostrova cca 5 km.

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, župany a papuče, 
sušič vlasov, klimatizácia, SAT TV, minibar, trezor 
(zdarma), set na prípravu kávy a čaju, Wi-Fi 
(zdarma).

Suite (55 m2, pre 2-4 osoby, oddelená obývacia 
časť, terasa s prístupom k bazénu a vírivkou, 
výhľad na bazén), Junior Suite (45 m2, pre 
2-3 osoby, open plan obývacia časť, 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, panoramatický výhľad na 
more zo spálne, oddelená obývacia a jedálenská 
časť, kuchynka).

Šport: dva bazény, za poplatok: fi tnes centrum.
Spa: SPA centrum s vnútorným bazénom 
(za poplatok).

Santo Maris Oia
Luxury Suites & Spa *****
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1 758 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
prispôsobiť špeciálnym 
požiadavkám klientov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Niekoľkokrát ocenený luxusný hotel, ktorého 
tradičnú architektúru dopĺňajú moderné 
a elegantné dizajnové prvky. Hotel je súčasťou 
svetoznámej hotelovej siete Grace.

Medzinárodné letisko na Mykonose je vzdialené 
cca 5 km.

Priamo nad známou plážou Agios Stefanos. 
Od centra mesta Mykonos je vzdialený len cca 
2 km. Hotel vďaka jeho polohe dokáže splniť 
očakávania klientov, ktorí túžia po aktívnej 
dovolenke, ale aj očakávanie klientov, ktorí 
hľadajú pokoj a oddych.

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

Deluxe Room (20 m2, balkón), Junior Suite 
(28 m2, balkón s výhľadom na more/mesto, 
možnosť aj suity s bazénom), Family Suite 
(40 m2, dve 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.

Šport: fi tnes, joga, jazda na koni, prenájom 
bicyklov, potápanie, vodné športy.
Deti: k dispozícii opatrovateľská služba, detská 
postieľka, stolička, menu, knihy, hry.
Spa: oddychová miestnosť, parná miestnosť, 
sauna, hydroter apia, rôzne procedúry a masáže, 
telové zábaly.

Grace Mykonos *****
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1 788 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Aegean Poets 
(mediteránska) 
L´Archipel (morské 
plody), Special dining 
service (príprava 
rodinného obeda či 
romantickej večere 
priamo v izbe, prípadne 
na pláži).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Úchvatné prostredie a dôraz na každý detail 
pri maximálnom rešpektovaní Vášho súkromia 
dokážu z tohto hotela urobiť miesto, kam sa 
vždy radi vrátite.

Medzinárodné letisko na Mykonose je vzdialené 
len cca 8 min.

Hotel je postavený na útese s výhľadom na 
zlatistý piesok svetoznámej pláže Psarou. Mesto 
Mykonos je cca 5 minút jazdy autom.

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

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) 

Šport: Fitnes centrum a prenájom jácht.
Deti: Detský bazén, detský župan a toaletné 
potreby, detská stolička, detské menu, 
vybavenie pre bábätká a za poplatok 
opatrovateľská služba.
Spa: Mykonos Elixir Spa – sauna, rôzne 
procedúry a masáže, kozmetický salón.

Grecotel Mykonos 
Blu *****
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868 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Aegean 
(hlavná reštaurácia).
Sta Carvouna 
(barbeque).
Lachania (grécka).
Prestigio (talianska).
Asia (ázijská).
Thalassa (gourmet).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Polpenzia alebo plná 
penzia za doplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Prekrásna grécka architektúra a neopísateľná 
farba mora vytvárajú neskutočnú symbiózu, 
ktorá vo vás evokuje pocit jedinečnej dovolenky. 

Medzinárodné letisko na Rodose je vzdialené 
cca 74 km.

Priamo na krásnej piesočnato-štrkovej pláži. 
Grécka dedinka Lachania je cca 3 km. 

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

Deluxe Room (38 m2, s výhľadom na more 
alebo do záhrady), Deluxe Room with 
Private Pool (38 m2, privátny bazén, terasa 
s výhľadom na more), Deluxe Junior Suite 
(51 m2, obývacia časť, s výhľadom na more), 
Deluxe Family Suite (56 m2, oddelená 
spálňa, s výhľadom na more). K dispozícii sú aj 
samostatné bungalovy a vily.

Šport: basketbal, volejbal, tenisové kurty, stolný 
tenis, minigolf, fi tnes centrum, šípky, biliard, 
motorizované a nemotorizované vodné športy. 
Cca 18 km od hotela sa nachádza aj pláž 
Prasonisi, ktorá ponúka výborné podmienky na 
surfovanie a windsurfi ng.
Spa: Thalasso & SPA centrum AnaNeosis, 
vnútorný bazén, sauna, turecké kúpele, jacuzzi, 
hydroterapia, aromaterapia, rôzne masáže 
a procedúry.

Atrium Prestige 
Thalasso Spa Resort *****
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768 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
hlavná (bufetová), 
Italian (à la carte), 
Greek (à la carte), 
mexická (à la carte), 
ázijská (à la carte).

STRAVOVANIE
All inclusive raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov, 
alko a a nealko nápoje 
(10:00 – 0:00 h), 
poobedné občerstvenie, 
káva, čaj.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový komplex s kvalitnými službami 
v nádhernej záhrade s výhľadom na more 
zaručuje komfort a perfektnú dovolenku aj pre 
rodiny s deťmi.

Medzinárodné letisko na Rodose je vzdialené 
cca 50 min.

Pri piesočnatej – štrkovej pláži v stredisku 
Kiotari s nákupnými možnosťami, 4 km od 
mestečka Lindos a 50 km hlavného mesta 
Rodos.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, mramorová 
kúpeľňa, LCD TV, chladnička, Wi -Fi, trezor, radio, 
sušič vlasov.

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).

Šport: 3 vonkajšie bazény, 1 vnútorný bazén, 
3 tenisové kurty, minifutbal, plážový volejbal, 
stolný tennis, fi tnes centrum.
Deti: detský bazén, aquapark a tobogány, 
miniclub, detská postieľka.
Spa: za poplatok masáže a procedúry, wellness 
centrum, kozmetika, kaderníctvo.

Lindos Imperial *****
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758 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

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

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Polpenzia alebo plná 
penzia za doplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rozsiahly komplex s veľkou záhradou sa radí 
medzi najvyhľadávanejšie all inclusive rodinné 
hotely ostrova Rhodos.

Medzinárodné letisko cca 55 km.

Priamo pri piesočnatej pláži (cez záhradu cca 
250 m, slnečníky, ležadlá a plážové uteráky 
zdarma), centrum letoviska cca 5 km, nákupné 
možnosti cca 500 m, zastávka autobusu cca 
300 m. Hlavné mesto Rhodos cca 40 km.

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

Standard (25 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný 
alebo úplný výhľad na more), Family Suites 
(pre 2-4 osoby, čiastočný výhľad na more).

Šport: zdarma: 6 bazénov, plážový volejbal, 
fi tnes centrum, stolný tenis, tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), minigolf a biliard 
(za poplatok).
Deti: detský bazén, ihrisko, postieľka, stolička, 
stráženie detí za poplatok, detské menu, 
animácie (10:00-12:30 h).
Spa: za poplatok: wellness balíčky, oddychová 
miestnosť, thalasso, sauna, vírivka, parný kúpeľ, 
solárium, masáže.

Atrium Palace
Thalasso Spa Resort *****
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848 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Gourmet ( hlavná, 
bufetová), Porfyra 
(grécka), Koi (ázijska), 
Elia&Tramonto 
(mediteránska).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný 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.

Medzinárodné letisko na Rodose je vzdialené 
cca 20 min.

Priamo pod akropolou Rodosu, 400 m od 
nákupných možností v stredisku Ixia, 3 km od 
hlavného mesta Rodos.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, mramorová 
kúpeľňa s vírivkou, LCD TV, chladnička, Wi -Fi, 
trezor, radio, sušič vlasov, servis na prípravu 
čaju a kávy.

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 zdielaným 
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), 
Deluxe Junior suite sea view (52 m2, 
pre 2-4 osoby, balkón alebo terasa s výhľadom 
na more), Deluxe Junior Suite Sea View 
with Personal Pool (52 m2, pre 2-4 osoby, 
súkromný vyhrievaný bazén, terasa na slnenie 
s výhľadom na more) a ďalšie typy suit.

Šport: 2 bazény, tennis, squash, billiard, stolný 
tenis, fi tnes centrum, vodné a plážové športy 
za poplatok.
Deti: detský bazén, miniclub, detská postieľka
Spa: za poplatok masáže a procedúry, wellness 
centrum, kozmetika, kaderníctvo.

Atrium Platinum *****
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1 078 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Impression
(stredomorská).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
formou menu s výberom.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je považovaný za najlepší adults only hotel (iba 
pre dospelých) na Rodose. Ponúka kombináciu 
nádhernej prírody a modernej architektúry 
s nadčasovou atmosférou. 
 
Medzinárodné letisko sa nachádza cca 59 km.

V tichšej časti letoviska Kiotari s množstvom 
obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov 
(1,5 km), cca 15 km od historického mestečka 
Lindos a cca 54 km od hlavného mesta. 
K hotelu patrí súkromná piesočnatá pláž, 
oddelená od hotela pobrežnou komunikáciou 
(ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma).

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič vlasov, SAT TV, 
telefón, minibar (za poplatok), Wi-Fi (zdarma), 
trezor, kávový a čajový set, balkón alebo terasa.

Superior Deluxe (24 m2, pre 2-3 osoby, 
terasa, výhľad na more), Junior Suite Private 
Pool (30 m2, pre 2 osoby, 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).

Šport: zdarma: bazén (slnečníky a ležadlá 
zdarma), fi tnes centrum, tenis (osvetlenie 
za poplatok). Za poplatok: kurzy jogy.
Spa: zdarma: vnútorný bazén, vírivka, 
Hammam, sauna, za poplatok: masáže 
a skrášľovacie procedúry.

Boutique 5 
Hotel & Spa *****
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668 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Muse Pool Bar & Bistro 
(rýchle občerstvenie).
Basilico (grécka).
Piperia (galianska).
Churrasco (rybacia).
Ammos Restaurant 
(morské plody).

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový rezort sa nachádza na najlepšej adrese 
ostrova Skiathos, na pláži Agia Paraskevi. 
Priamo v prekrásnej záhrade plnej kvetov, 
brehov piesočnatej pláže a azúrového mora. 
Luxusne zariadené izby, excelentná kuchyňa 
a dobré vybavené SPA Vám doprajú vytúžený 
relax.

Medzinárodné letisko Skiathos je vzdialené cca 
7 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s miernym vstupom 
do mora, hlavné mesto ostrova sa nachádza cca 
6,5 km, zastávka autobusu cca 50 m. Nákupné 
možnosti a rôzne taverny sú v priamej blízkosti.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, papuče 
a župany, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, minibar.

Standard Club (30 m2, spálňa s kúpeľňou, 
výhľad do záhrady), Superior Club (30 m2, 
spálňa s kúpeľňou, výhľad na more), Deluxe 
Premier (32 m2, spálňa s kúpeľňou), Pool 
Premier (40 m2, spálňa s kúpeľňou, súkromný 
bazén), Family Club (38 m2, dve dvojlôžkové 
postele, kúpeľňa, priamy vstup do záhrady), 
Family Premier (40 m2, dve dvojlôžkové 
postele, kúpeľňa, terasa s výhľadom do 
záhrady), Deluxe Family Premier (48 m2, 
dve spálne, kúpeľňa, terasa s priamym vstupom 
do záhrady).

Šport: zdarma: vonkajší bazén, fi tnes 
centrum, stolný tenis. Za poplatok: potápanie, 
windsurfi ng, osobný trenér, joga, požičovňa 
bicyklov.
Deti: bazén, detské kluby, ihrisko, za poplatok: 
stráženie detí.
Spa: Princess Harmony Club: vírivka, masáže, 
sauny.

Princess Resort 
Skiathos *****
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1 318 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia 
(bufetová), Taverna 
(grécka).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetu. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Filozofi a v Marpunta Village je sústredená 
v štyroch silných slovách: slnko radosť 
a unikátna dovolenka.

Medzinárodné letisko na ostrove Skiathos 
vzdialené cca 145 min.

Priamo pri piesočnatej pláži na ostrove Alonisos, 
tretí najväčší ostrov súostrovia Severné Sporady.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, Wi -Fi, 
chladnička, servis na prípravu kávy alebo čaju, 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov.

Double room (25 m2,pre 2 osoby, výhľad 
do záhrady, na bazén alebo na more), Junior 
suite (45 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady, 
na bazén alebo na more), Sea Breeze Suite 
(45 m2, pre 2 osoby, výhľad na more), Two 
bedroom Suite Pool View (55 m2, pre 
4-5 osôb, dve spálne, obývacia miestnosť, 
kúpeľňa, výhľad na bazén), Two Bedroom 
Suite Sea View (55 m2, pre 4-5 osôb, 
dve spálne, obývacia miestnosť, kúpeľňa, 
výhľad na more).

Šport: 2 bazény, fi tnes centrum, vodné 
a plážové športy.
Deti: detská stolička, detský kútik, stráženie 
detí za poplatok.
Spa: za poplatok masáže, sauna, rôzne 
skrášľovacie procedúry.

Marpunta Village ****
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958 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Agioli (grécka).

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Polpenzia za doplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Butikový hotel, ktorý zahŕňa 35 apartmánov 
postavených v typickom ostrovnom štýle 
sa pýši nádherným výhľadom na more a je 
ideálny pre hostí, ktorí hľadajú únik pred 
nátlakmi moderného života. Nechajte sa 
hýčkať pohostinnosťou ktorú milovali hlavní 
predstavitelia fi lmového muzikálu Mamma Mia. 

Medzinárodné letisko na ostrove Skiathos 
vzdialené cca 90 min.

Pri pláži, 600 m od prístavu a mesta Skopelos 
town s nákupnými možnosťami.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, Wi -Fi, 
chladnička, servis na prípravu kávy alebo čaju, 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov.

Double room (25 m2, pre 2 osoby, výhľad 
do záhrady, na bazén alebo na more), Junior 
suite (45 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady, 
na bazén alebo na more), Sea Breeze Suite 
(45 m2, pre 2 osoby, výhľad na more), Two 
bedroom Suite Pool View (55 m2, pre 
4-5 osôb, dve spálne, obývacia miestnosť, 
kúpeľňa, výhľad na bazén), Two Bedroom 
Suite Sea View (55 m2, pre 4-5 osôb, 
dve spálne, obývacia miestnosť, kúpeľňa, 
výhľad na more).

Šport: 2 bazény, fi tnes centrum, vodné 
a plážové športy.
Deti: detská stolička, detský kútik, stráženie 
detí za poplatok.
Spa: za poplatok masáže, sauna, skrášľovacie 
procedúry.

Skopelos Village ****
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948 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-10 %
DO 31.10.2017

REŠTAURÁCIE
Cucina (medzinárodná).
Eléa (hlavná).
Dinner 4 2 
(à la carte reštaurácia 
pre dvojice).
Koi (ázijská 
a mediteránska).
Mama’s (cyperská).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Za doplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný art dizajn, luxusné prostredie, 
vynikajúce služby a pohostinnosť sú hlavné 
atribúty, prečo je hotel obľúbený medzi klientmi 
z celého sveta.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 70 min.

Hotel sa rozprestiera priamo na jednej 
z najkrajších pláží ostrova - Fig Tree Beach - 
so zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora. Priamo v centre obľúbeného letoviska 
Protaras. 

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi-Fi, minibar, servis na prípravu kávy a čaju, 
telefón, trezor.

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).

Šport: 2 bazény, fi tnes, tenis, stolný tenis, 
potápanie, vodné športy.
Deti: Kid´s Club (4-12 rokov), otvorený 5-krát 
do týždňa s vysoko kvalifi kovaným personálom, 
k dispozícii je aj opatrovateľská služba.
Spa: Oneiro SPA centrum - jedno z najlepších 
wellness centier ostrova, sauna, jacuzzi, parná 
miestnosť, turecké kúpele, vnútorný bazén, 
salón krásy, rôzne procedúry pre telo i myseľ.

Capo Bay *****
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1 198 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Waterfall 
(medzinárodná).
Mistral (mediteránska).
Fishbone Seafood. 
Reef American Grill.
Marcello´s (talianska).
Lemongrass Pan-Asian 
(ázijská).
Kyklos (grécka).

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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. 

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 60 km.

Priamo na jednej z najkrajších piesočnatých 
pláží ostrova a v centre letoviska. 

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi-Fi, minibar, servis na prípravu kávy a čaju, 
telefón, trezor.

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.

Šport: fi tnes, squash, tenis, potápanie, 
vodné športy.
Deti: Kid´s Club, herňa, ihrisko, bazén, kolky, 
hľadanie pokladu, aktivity zamerané na šport, 
umenie a remeslá.
Spa: sauna, sanarium, parná miestnosť, 
snežná komora, tri vyhrievané bazény s rôznymi 
teplotami a koncentráciou soli, hydroterapia, 
oddychová miestnosť, rôzne procedúry.

Sunrise Pearl 
Resort & Spa *****
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1 198 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Atlantis (pre dospelých).
Glasshouse Lounge 
(na streche hotela).
Lucullus 
(medzinárodná).
Socci (Sushi Bar).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusné krídlo ikonického hotela leží priamo 
pri najznámejšej pláži ostrova – Nissi beach 
známeho bielym pieskom a siluetou malého 
ostrovčeka dostupného plytkým morom. Krídlo 
akceptuje klientov od 16 rokov.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 50 km.

Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži 
Nissi beach s jemným bielym pieskom, 
v blízkosti nákupných možností, centrum 
rušného letoviska cca 2 km, autobusová 
zastávka cca 50 m.

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

(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).

Šport: bazén, plážový volejbal, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, denné 
a večerné animácie.
Spa: vnútorný bazén, za poplatok: sauna, 
masáže a procedúry.

Adams Beach 
Deluxe Wing *****
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1 258 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Refl exions 
(hlavná bufetová).
Meyan Kebab (turecká).
Kaluga fi sh (à la carte).

STRAVOVANIE
plná penzia formou 
bufetových stolov, 
raňajky (07:00-10:00 h), 
obedy (12:30-14:30 h), 
večere (18:30-21:30 h) 
a neskoré večere 
(00:00 – 01:00 h) 
vrátane nápojov 
k jedlám, káva a čaj 
v poobedňajších 
hodinách, voda a čaj 
neobmedzene.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší hotelový komplex na severnom 
Cypre ponúka luxusné ubytovanie, osviežujúce 
kúpeľné zariadenia, reštaurácie v kvalitnom 
a elegantnom prostredí. 

Medzinárodné letisko Larnaca je vzdialené cca 
40 min.

15 km od centra mestečka Kyrénia, v kľudnej 
zátoke s piesočnatou plážou a pozvoľným 
vstupom do mora, slnečníky a ležadlá zdarma.
 
Balkón alebo terasa, klimatizácia, Wi-Fi zdarma, 
SAT TV, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, 
sušič vlasov, servis na prípravu kávy alebo čaju, 
trezor, minibar (za doplatok).
 
Standard room (42 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
na krajinu alebo čiastočný výhľad na more), 
Deluxe room (45 m2, pre 2 -3 osoby, výhľad 
na krajinu alebo more), Family room (74 m2, 
pre 4-5 osôb, 2 spálne, výhľad na hory alebo 
krajinu), Corner suite (74 m2, pre 3-4 osoby, 
výhľad na more, vírivka ), Superior suite 
(90 m2, pre 3-4 osoby, výhľad na more, vírivka), 
Luxury suite (74 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
na more, vírivka), Premium suite (148 m2, pre 
4-5 osôb, 2 spálne, výhľad na more, vírivka).
 
Šport: tenisové kurty, fi tnes, loptové hry, 
potápanie a šnorchlovanie, boccia, vodná 
gymnastika, billiard, šípky, požičovňa bicyklov, 
golfové ihrisko je vzdialené cca 8 km od hotela.
Deti: detský bazén, postieľka, stolička, vodný 
park Alexis Wonderland, mini klub (4-12 r., 
od 10:00 – 23:00), štúdio tanca, detské 
laboratórium, jungle zóna, Teen age club (12- 
17 r.), TV miestnosť, detské ihrisko, trampolína.
Spa: sauna, turecké kúpele, masáže, vírivka, 
rôzne skrášľovacie a detoxikačné programy.

Elexus *****
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1 088 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Cascata ( turecká 
a medzunárodná), Pier 
(turecká a cyperská).

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Kompletne zrekonštruovaný 5* butikový hotel 
Palm Beach sa nachádza nad nedotknuteľným 
úsekom piesočnatej pláže s efektívnym 
a priateľským personálom a službami najvyššej 
úrovni.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 50 min.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora v južnej časti zálivu 
Famagusta, 10 min. prechádzky od starovekého 
mesta Famagusta s jeho mohutnými 
benátskymi stenami.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, Wi -Fi, 
kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom, trezor, 
telefón, sušič vlasov.

Standard room (pre 2-3 osoby), Junior suite 
(pre 2 osoby, výhľad na more), Family room 
(pre 2-4 osoby), Resident suite rooms 
(spálňa oddelná od obývacej miestnosti, výhľad 
na more), Grand Palm Suite, (spálňa oddelená 
od obývacej miestnosti, vírivka, výhľad na more).

Šport: bazén, tenis, fi tnes centrum, aerobik, 
vodné a plážové športy.
Deti: detský kútik, animačný program, 
opatrovanie detí za poplatok.
Spa: masáže, sauna, vnútorný bazén, 
skrášľovacie procedúry, parný kúpeľ.

Arkin Palm Beach 
Resort *****
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1 418 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Gourmet (hlavná 
reštaurácia). 
Macaroon (cukráreň). 
Tramonto (talianska).
Chufang (ázijská). 
Seahorse (morské plody).
Ottoman (turecká). 
Golf Club 
(medzinárodná). 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
neskoré raňajky, 
polnočný snack, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
počas dňa rôzne snacky, 
káva, čaj, koláče.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Pri bielej piesočnatej pláži, na ktorú premáva 
pravidelne hotelový vláčik. Najbližšie golfové 
ihrisko je cca 50 m od hotela. Centrum mesta 
Belek je vzdialené cca 7 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasou, minibar, 
servis na prípravu kávy a čaju, SAT TV, Wi-Fi, 
trezor, telefón, žehlička so žehliacou doskou.

Luxury Room Golf/Land View (50 m2, balkón 
s výhľadom na golfové ihrisko alebo okolie), 
Luxury Room Sea View (50 m2, balkón 
s výhľadom na more), Family Roof Room 
(85 m2, terasa s výhľadom na more alebo 
golfové ihrisko). K dispozícii sú aj ďalšie 
rezidencie.

Šport: tenisové kurty, stolný tenis, lekcie golfu, 
basketbalové ihrisko, futbalové ihrisko, brušné 
tance, tanečné kurzy, aerobic, zumba, pilates, 
biliard, boccia, kick box a fi tnes centrum. 
Deti: Mini Club (od 4 do 6 rokov), Midi Club 
(od 7 do 12 rokov), Teenage Club (od 13 do 
17 rokov), herňa, počítačový kútik, ručné 
práce, aquapark, vonkajší a vnútorný bazén, 
mini disko, detská reštaurácia, špeciálny bar 
s ponukou nealkoholických nápojov. 
Spa: turecké kúpele, sauna, parný kúpeľ, 
ľadová miestnosť, široká ponuka masáží, 
vnútorný bazén.

Regnum Carya
Golf & Spa *****
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748 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
The Palazzo (hlavná 
reštaurácia, bufetová), 
Livio (à la carte), 
4 à la carte: 
Asiatico (ázijska), 
Tulipano (talianska), 
Beirut (libanonská), 
Livio (plody mora, 
steaky).

STRAVOVANIE
All inclusive. 
Raňajky, obedy 
a večere, občerstvenie 
formou bufetových 
stolov, alkoholické 
a nealkoholické 
nápoje, koktaily, 
káva, čaj, zmrzlina, 
koláčiky.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Komplex navrhnutý svetoznámou 
architektonickou fi rmou WATG, umožňuje cítiť 
svoju osobitú a špecifi ckú architektúru, očarí 
svojím komfortom a nádhernou priestrannosťou. 
Rozprestiera sa na ploche 210 tisíc m2 
a pozostáva z hlavnej budovy a viliek.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené cca 
40 min.

Priamo na piesočnatej pláži, 2,5 km od centra 
Kadriye a 150 m od golfového ihriska Kaya Eagles.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, LED TV, 
Wi-Fi, telefón, trezor, chladnička, servis na 
prípravu kávy a čaju. 

Garden superior (35 m2, pre 2 osoby, výhľad 
do záhrady), Superior rooms (39 m2, pre 
2 osoby, výhľad na bazén alebo more), Garden 
suites (69 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
obývacia časť, 2 kúpelne), Swim up superior 
room (39 m2, pre 2 osoby, priamy vstup do 
bazéna), Sea view Suites (79 m2, pre 
2-4 osoby, dve kúpeľne, spálňa oddelená od 
obývačky dverami, výhľad na more a bazén), 
Swim up Suites (79 m2, pre 2-4 osoby dve 
kúpeľne, spálňa oddelená od obývačky dverami, 
výhľad na more a bazén, priamy vstup do 
bazéna), k dispozícii aj ďalšie vily.

Šport: futbal, niekoľko typov tenisových kurtov, 
18-jamkové golfové ihrisko, fi tnes centrum, 
volejbal, basketball, joga, pilates, vodné 
a plážové športy. 
Deti: Aquapark, mini club a Junior club, 
animačné programy, ihrisko, herňa, kino.
Spa: Spa centrum s rozlohou 3 500 m2, turecké 
kúpele, sauna, masáže, rôzne procedúry.

KAYA PALAZZO *****

03 Excl-Stredomorie 2017-18 TURECKO print.indd   5803 Excl-Stredomorie 2017-18 TURECKO print.indd   58 02.12.17   21:1802.12.17   21:18



03 Excl-Stredomorie 2017-18 TURECKO print.indd   5903 Excl-Stredomorie 2017-18 TURECKO print.indd   59 02.12.17   21:1802.12.17   21:18



60

TureckoT
T
U
R
E
C
K
O

B
E
L
E
K

958 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Ázijská, mexická, 
talianska, turecká, 
rybacia a barbeque 
reštaurácia. Servisný 
poplatok 10 EUR.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
neskoré raňajky, polnočný 
a nočný snack, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
počas dňa rôzne snacky, 
káva, čaj, koláče. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový komplex v Beleku vybudovaný na 
ploche 1 410 000 m2. 5* hotelový rezort 
ponúka služby all inclusive a excelentný servis.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 30 km. 

Hotel sa nachádza v blízkosti dvoch 
profesionálnych golfových ihrísk. Hlavná budova 
leží priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Centrum mesta Belek je 
vzdialené cca 12 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, minibar, 
SAT TV a Wi-Fi. 80 % izieb disponuje výhľadom 
na Stredozemné more.

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.

Šport: tenis, stolný tenis, plážový volejbal, 
volejbal, basketbal, fi tnes, brušné tance, joga, 
aerobic, pilates, zumba, vodná gymnastika, 
vodné pólo, boccia, šípky, lukostreľba, ponuka 
vodných motorizovaných a nemotorizovaných 
športov, bazén, bowling. 
Deti: miniklub, stolné hry, detský bazén, 
aquapark, animácie. 
Spa: turecké kúpele, sauna, parný kúpeľ, 
vnútorný vyhrievaný bazén, masáže a salón 
krásy.

Sueno Deluxe Belek *****
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1 318 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

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

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
počas dňa rôzne snacky, 
káva, čaj, koláče, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
v určených baroch.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Štýlový hotelový rezort patriaci známemu 
hotelovému reťazcu Rixos, ktorý ponúka kvalitné 
služby. Komplex sa rozprestiera v krásnom 
prostredí na ploche veľkej 405 000 m2.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 40 km. 

Priamo na piesočnatej pláži. Nákupné možnosti 
sú k dispozícii priamo v hoteli. Hotel je vzdialený 
od centra mesta Belek cca 5 km.

Balkón alebo terasa, centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, 
minibar, LED TV, Wi-Fi a telefón. 

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), Queen Suite (195 m2, balkón), 
Royal Premium Suite (315 m2, balkón). 
K dispozícii sú aj ďalšie suity a vily.

Šport: bazén, piesočnatá pláž, golfové ihrisko, 
tenisové kurty, basketbalové ihrisko, futbalové 
ihrisko, volejbalové ihrisko, plážový volejbal, 
lezecká stena, pilates, joga, jogging, fi tnes 
centrum, široká ponuka motorizovaných 
a nemotorizovaných športov. 
Deti: miniklub, mini disko, špeciálne šou, 
animácie, kino, delfi nárium, detský bazén 
a aquapark. 
Spa: masáže a hydromasáže, salón 
krásy, liečebné procedúry, poradenstvo 
profesionálnych terapeutov a bazén.

Rixos 
Premium Belek *****
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1 468 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Unlimited (hlavná 
reštaurácia).
Club Royal 
Horse Lounge (sushi).
Al Dente Ristorante 
(mediteránska).
Woxxie ( azíjská).
Ocean´s (morské plody). 
Steak House.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
v reštaurácii Unlimited, 
počas dňa káva, čaj, 
koláčiky, zmrzlina, 
ovocie a snacky, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Obľúbený rezort, ktorý sa vďaka jeho komplexným 
službám a individuálnemu prístupu radí medzi 
najluxusnejšie rezorty celého sveta. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Centrum mesta Belek je od 
rezortu vzdialené cca 1 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, DVD 
prehrávač, telefón, trezor, minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju. Hotel disponuje iba suitami.

Suite (80 m2, balkón s výhľadom na more alebo 
do záhrady, situované v hlavnej budove), 
Family Roof Suite (140 m2, 2 balkóny s jacuzzi), 
Family Suite (100 m2, balkón s výhľadom na 
more alebo do záhrady, situované v hlavnej 
budove), Royal Suite (100 m2, balkón s výhľadom 
na more, situované v hlavnej budove), King Suite 
(220 m2, 3 balkóny, situované v hlavnej budove). 
K dispozícii aj vily s rozlohou 350-630 m2.

Šport: futbal, tenis, fi tnes, golf, stolný tenis, 
plážový volejbal, basketbal, bowling, joga, pilates, 
paintball, vodné športy. 
Deti: Maxxiland - Smiling Babies (1-3 roky), herne 
pre deti Mini Club (4-7 rokov), Junior Club 
(8-12 rokov) a Teenage Club (13-17 rokov), 
Dinoland (pravek), kolotoč, labyrint, kino, 
trampolína, ihrisko, park, bazén, Dinoland 
(3 000 m2), GameIn - bowling, hracie konzoly, 
biliard, stolné hry. 
Spa: Aven Royal SPA centrum s rozlohou 
3 000 m2, masáže, turecké kúpele, sauny, parný 
kúpeľ, oddychové miestnosti.

Maxx Royal Belek *****
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1 278 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Belum (medzinárodná). 
Sakura (ázijská). 
Timo (talianska). 
Turca (turecká). 
More (morské plody).
La Carne (juhoamerická). 
Barbeque.

STRAVOVANIE
All inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
v reštaurácii Belum, 
Café Calista (čaj, káva, 
cookies), zmrzlina vo 
vyhradenom čase, 
minibar, víno vo 
fľaši v reštauráciách, 
polnočný snack.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo pri piesočnatej pláži. Rezort sa 
nachádza cca 10 km od centra Beleku a cca 
5 km od mestečka Kadrya. V okolí niekoľko 
profesionálnych golfových ihrísk.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, 
telefón, trezor, minibar, servis na prípravu kávy 
a čaju.

Standard (42 m2, balkón, situované v hlavnej 
budove), Family Rooms (mezonetové 
duplexové izby, obývací priestor, 2. podlažie so 
spálňou a kúpeľňou), Corner Suite (obývacia 
miestnosť, spálňa s kúpeľňou a vírivkou). 
K dispozícii aj ďalšie suity a vily. 

Šport: futbal, 13 profesionálnych golfových 
ihrísk, tenis, fi tnes, thai-chi, joga, pilates. 
Deti: Calimero Babies 0-3 roky, Calimero Lollies 
4-5 rokov, Calimero Spedies 6-8 rokov, 
Calimero Juniors 9-13 rokov, Teenagers 
14-17 rokov, denné a večerné aktivity, 
aquapark, kino, animácie. 
Spa: Callos Spa - 3 500 m2, turecké kúpele, 
sauny, ľadové fontány, vírivky, masáže (thajská, 
športová, chrbta, nôh, klinická, balijská, africká), 
aromaterapia, ajurvéda.

Calista Luxury 
Resort ***** 
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808 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
4 à la carte reštaurácie 
(talianska, čínska, 
turecká a rybia).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, občerstvenie, 
káva, čaj, zmrzlina, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotelový komplex postavený na základe 
tradičnej tureckej architektúry a na najvyššej 
možnej úrovni pohodlia, obklopený píniovými 
lesmi, ponúka rozsiahly aquapark s rôznymi 
tobogánmi.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 60 min.

Priamo na piesočnato - štrkovej pláži v stredisku 
Tekirova, 17 km od Kemeru a 65 km od centra 
Antalye.

Balkón alebo terasa, chladnička, LCD TV, telefón, 
trezor, klimatizácia, servis na prípravu kávy 
a čaju, kúpeľňa s hydromasážnou vaňou, sušič 
vlasov, Wi -Fi.

Deluxe room (50 m2, pre 2-3 osoby), Deluxe 
family room (80 m2, pre 2-4 osoby, oddelené 
spálne dverami), Deluxe superior family room 
(90 m2, pre 2-4 osoby, oddelené spálne dverami, 
2 kúpeľne), Deluxe pool room (50 m2 pre 
2-3 osoby, priamy vstup do bazéna), Deluxe 
Pool family room (80 m2, pre 2-4 osoby, 
oddelené spálne dverami, priamy vstup do 
bazéna), Superior pool suite (103 m2, spálňa 
oddelená od obývacej miestnosti), Superior 
pool Grand suite (151 m2, spálňa oddelená od 
obývacej miestnosti, vírivka).

Šport: Aquapark o rozlohe 22 000 m2 
s 25 šmykľavkami, 2 veľké vonkajšie bazény, 
fi tnes centrum, biliard, stolný tenis, vodné pólo, 
boccia, šípky, tenisové kurty, vodné a plážové 
športy.
Deti: detský bazén, aquapark, detská postieľka, 
opatrovanie detí za poplatok.
Spa: Quu Spa na rozlohe 3 500 m2, vírivka, 
vnútorný bazén, turecké kúpele, wellnes 
procedúry, masáže.

Gural Premium 
Tekirova *****
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878 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Main Restaurant 
(bufetová), Lavanta 
Pastisserie (zmrzlina, 
koláčiky), Roka (dary 
mora à la carte), Lavanta 
(talianska à la carte), 
Safran (à la carte).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, občerstvenie, 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, zmrzlina, 
koláče.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 60 min.

Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
priamo pri hoteli, 1,5 km od historického centra 
Side, Antaya je vzdialená cca 60 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, telefón, 
LCD TV, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič 
vlasov, trezor, Wi -Fi, servis na prípravu čaju 
a kávy, chladnička.

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), 
Standard room swim up (44 m2, pre 
2-3 osoby, priamy vstup do bazéna), Family 
room Side Sea View (43 m2, pre 2-4 osoby, 
spálňa oddelená od obývačky posuvnými 
dverami, čiastočný výhľad na more), 
Penthouse Suite (67 m2, pre 2-3 osoby, 
veľký balkón s vírivkou čiastočný alebo úplný 
výhľad na more), Penthous Suite 360 Direct 
Sea View (130 m2, pre 2 osoby, 2 umývadlá, 
okrúhla posteľ, vírivka, výhľad na more).

Šport: vonkajší bazén, tenisový kurt, fi tnes 
centrum, stolný tenis, šípky, biliard, aerobik, 
vodná gymnastika, vodné a plážové športy 
za poplatok.
Deti: miniklub, detská postieľka, animačné 
programy.
Spa: sauna, masáže, procedúry, turecké kúpele.

Barut Acanthus 
& Cennet ****+
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Tureckoko

x xxx EURCena na 
osobu od
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1 898 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Restaurant Street 
(turecká, talianska 
a morské plody).
Villa Restaurant. 
Far East Restaurant 
(sushi).
Steak House. 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 
24 hodín bufet a výber 
z menu v reštaurácii 
Restaurant Street, 
káva, čaj, snacky, 
zmrzlina, čerstvé ovocné 
a zeleninové šťavy, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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). 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 60 km.

K hotelu patrí 400 m dlhá súkromná piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora a dva 
200 m dlhé súkromné zálivy. Centrum mesta 
cca 6 km. Najbližšie nákupné možnosti priamo 
v rezorte.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, DVD 
prehrávač, telefón, trezor, minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju.

Suite (100 m2, balkón s výhľadom na more 
alebo do záhrady, v hl. 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).

Šport: tenis, volejbal a basketbal, minifutbal, 
fi tnes, vodné športy. 
Deti: Maxxiland - baby časť Smiling Babies 
(1-3 roky), herne pre deti rozdelené podľa veku 
Mini Club (4-7 rokov), Junior Club (8-12 rokov) 
a Teenage Club (13-17 rokov), reštaurácia, kino, 
vonkajší a vnútorný bazén, Legoland miestnosť. 
Spa: Aven Royal SPA, turecké kúpele, sauna, 
parná miestnosť, soľná miestnosť, jacuzzi, 
oddychová miestnosť, masáže.

Maxx Royal Kemer *****
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878 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia, 
talianska (à la carte), 
turecká (à la carte).

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, občerstvenie, 
koláčiky, zmrzlina, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
káva, čaj.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Impozantný stredomorský rezort, ktorý sa 
nachádza na súkromnej pláži, 500 m od 
nákupných možností strediska Kemer. Klientov 
rozmaznáva úchvatné prostredie a servis na 
najvyššej úrovni.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené cca 
60 min.

Priamo na súkromnej piesočnato – kamienkovej 
pláži, 500 m od nákupných možností, barov, 
reštaurácií a diskoték, 50 km od Antalye.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, LED TV, DVD 
prehrávač, Wi -Fi, trezor, telefón, chladnička, 
servis na prípravu kávy a čaju.

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).

Šport: bazén, aerobik, biliard, fi tnes centrum, 
tenis, stolný tenis, šípky, loptové hry, jazda na 
koni, vodné a plážové športy.
Deti: detská postieľka, detské ihrisko, mini klub, 
mini disco, detský bazén, animačné programy.
Spa: masáže, sauna, rôzne skrášľovacie 
procedúry, vnútorný bazén, turecké kúpele.

Double Tree by Hilton 
Kemer *****
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2 488 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Plaza Village 
(japonská, arabská, 
talianska, španielska).
Dani García (andalúzska).
 Sea Grill (morské plody).
Del Mar (mediteránska).
Rachel´s (bio).

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatých 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Krásny luxusný rezort ležiaci priamo na pláži je 
pomenovaný po známom historickom moste 
Puente Romano, ktorý je pozostatkom cesty Via 
Augusta, ktorá kedysi spájala prístav v Cádize 
s Rímom.

Medzinárodné letisko v Malage je vzdialené cca 
54 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži. Poloha 
hotela inšpiruje svojich hostí navštíviť množstvo 
kultúrnych pamiatok a miest v okolí. Cordoba 
(215 km), Sevilla (182 km), Granada (182 km), 
Ronda (57 km), ale aj marocký Tanger (150 km) 
sú miestami, ktoré máte možnosť v priebehu 
svojho pobytu navštíviť.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi-Fi, trezor, telefón.

Double Room (35 m2, v hlavnej budove), 
Junior Suite (55 m2, obývacia časť, 
výhľad do záhrady), Garden Suite (60 m2, 
terasa s výhľadom do záhrady, v hlavnej 
budove), Deluxe Junior Suite (60 m2, 
obývacia časť, terasa s výhľadom na more 
alebo do záhrady), Deluxe Garden Suite 
(65 m2, terasa s výhľadom do záhrady). 
K dispozícii sú aj grand suity alebo prepojené 
suity.

Šport: fi tnes, tenis, vodné športy, 18 jamkové 
golfové ihrisko v Marbella Golf Club Resort, kam 
premáva pravidelná kyvadlová doprava. 
Deti: detský klub (4-10 rokov) ponúka 
priestranné herne, kvalifi kovaný personál, rôzne 
hry, maľovanie, remeslá, aktivity v bazéne, tenis, 
hračky, spoločenské hry, knihy, TV, lekcie golfu.

Puente Romano 
Beach Resort & Spa *****
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2 128 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Alminar (steak house). 
La Cabaña del Mar 
(mediteránska).
La Trattoria (talianska).
El Mirador 
(medzinárodná). 

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný rezort, ktorý leží v prekrásnej 
subtropickej záhrade, vám poskytne omnoho 
viac ako len moderné ubytovanie a prívetivú 
atmosféru.

Medzinárodné letisko v Malage je vzdialené cca 
70 km.

Priamo na piesočnato-štrkovej pláži. Malebná 
Estepona sa nachádza len 5 minút chôdze od 
hotela. Centrum mesta Marbella je vzdialené 
cca 25 km. Gibraltár je od hotela vzdialený cca 
45 km. 

Balkón alebo tresa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi-Fi, minibar, trezor.

Deluxe Room (40-45 m2, balkón), Junior 
Suite (80 m2, obývacia časť, terasa s úplným/
čiastočným výhľadom na more), Executive 
Suite (100 m2, obývacia časť, spálňa, terasa 
s úplným/čiastočným výhľadom na more). 
K dispozícii sú aj ďalšie suity a apartmány.

Šport: tenis, golf, volejbal, šach, stolný tenis, 
požičovňa bicyklov, turistika, vodné športy. 
Deti: Kempinski Kid´s Club (4-12 rokov) 
- maľovanie tričiek, pečenie koláčikov, 
aktivity v dielni, záhrade a na pláži, futbal, 
lukostreľba, vodné pólo, potápanie, k dispozícii 
opatrovateľská služba. 
Spa: Kempinski SPA centrum, sauna, parná 
miestnosť, rôzne procedúry, masáže, salón 
krásy.

Kempinski Hotel
Bahía Estepona *****
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898 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Pez Plaza 
(luxusná reštaurácia 
so živou hudbou).
Pool (medzinárodná).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko v Palma de Mallorca je 
vzdialené cca 28 km.

Priamo na piesočnatej pláži. Santa Ponsa 
je vzdialená cca 3 km. Hlavné mesto je 
cca 17 km. V blízkosti niekoľko golfových areálov 
a zábavný park Katmandu.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, telefón, 
trezor, minibar.

Aura (28 m2), Vibe (28 m2, situované 
na 1. a 2. poschodí), Mode (s výhľadom 
na more), Chic Suite (52 m2, obývacia 
časť, terasa s výhľadom na pláž), 
Chic Garden Suite (52 m2, situované 
na prízemí s orientáciou do záhrady). 
K dispozícii sú aj ďalšie typy suít.

Šport: fi tnes centrum, joga, v okolí 
sa nachádza niekoľko golfových ihrísk. 
Motorizované a nemotorizované vodné 
športy (za poplatok).
Spa: rôzne procedúry na ošetrenie pleti 
a masáže, turecké kúpele.

ME Mallorca ****
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2 198 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Bio gastronómia.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Medzinárodné letisko Palma de Mallorca 
sa nachádza cca 20 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, pri vlastnom zálive. 
Do centra mestečka Portals Nous cca 
2 km. V okolí sa nachádza aj golfové 
ihrisko (za poplatok).

Inovatívny dizajn 2-lôžkových izieb zahŕňa 
balkón alebo terasu, SAT TV, rádio, telefón, 
Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor, klimatizácia, 
sušič vlasov.

Executive (avangardný štýl, výhľad na okolie, 
do záhrady alebo na more), Exectuive 
Priority Location (od 7. poschodia vyššie, 
s prekrásnym výhľadom).

Šport: bazén so slnečníkmi a ležadlami, fi tnes 
centrum.
Spa: 650 m2 SPA centrum za poplatok.

Iberostar Grand Hotel 
Portals Nous *****
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1 138 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia.
BBQ grill – à la carte.

STRAVOVANIE
Polpenzia. 
All inclusive za doplatok.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Kvalitný hotel siete Iberostar sa nachádza 
v priamo na piesočnatej pláži s jemným 
pieskom v blízkosti nákupných možností.
 
Letisko Palma de Mallorca je vzdialené 
cca 60 km. 
 
Atraktívna poloha na pláži Playa de Muro, cca 
5 km od centra Puerto de Alcudia (zastávka 
autobusu v blízkosti hotela). Neďaleko sa 
nachádza prírodný park Albufera. 

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

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

Šport: plážový volejbal, tenis, vodné športy 
za poplatok, pilates, spinning, vodný aerobik, 
bazén (ležadlá a slnečníky za poplatok, osušky 
zdarma).
Deti: ihrisko, detský bazén, animácie, mini klub 
(4-7 rokov), maxi klub (8-17 rokov), večerná 
show, živá hudba.
Spa: Turecké kúpele, vnútorný bazén, vírivka, 
relaxačná miestnosť, sauna.

Iberostar Playa 
del Muro Village *****
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938 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Merkado (bufetová).
Cape Nao 
(mediteránska). 
Fusion.
Melia Tapas bar.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Kompletne zrekonštruovaný hotel populárnej 
spoločnosti Mélia. Ponúka hosťom nádherný 
výhľad na záliv Palma a služby najvyššej úrovne.
 
Medzinárodné letisko Palma de Mallorca sa 
nachádza cca 26 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, do centra mestečka 
400 m, do mesta Palma de Mallorca 
14 km. Najbližšie nákupné možnosti 
100 m. Najbližší golf cca 2 km.

Balkón alebo terasa, kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, SAT TV, rádio, telefón, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, trezor (aj na notebook), klimatizácia, 
sušič vlasov.

Melia Room (25 m2, pre 2-3 osoby, 
s čiastočným alebo úplným výhľadom na more), 
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: 3 vonkajšie bazény, fi tnes centrum, 
vodná gymnastika, pilates, spinning, joga. 
Za poplatok golf.
Deti: detský bazén, miniklub (5-12 rokov), 
Baby club (1-4 roky), detský bufet, minidisco, 
detské animácie.
Spa: Yhi SPA – 500 m2, vnútorný bazén, sauna. 
Za poplatok: masáže a rôzne procedúry.

Meliá Calvia Beach ****

04 Excl-Stredomorie 2017-18 SPANIELSKO print.indd   7604 Excl-Stredomorie 2017-18 SPANIELSKO print.indd   76 02.12.17   21:4002.12.17   21:40



77

Španielskelskko Šp

Š
P
A
N
IE
L
S
K
O

M
A
L
O
R
K
A

1 138 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
La Veranda (hlavná 
reštaurácia), El Colomer 
(mediteránska 
a medzinárodná 
à la carte), Platja Mar 
(mediteránska), El Pi 
(špeciality), L´Espigó 
(plážová, bufetová).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Butikový hotel, so špičkovými službami, 
patriaci do skupiny Barceló, nachádza sa na 
severnej časti ostrova, pri pláži Formentor, 
ktorá je inšpiratívnymi miestom pre básnikov, 
hudobníkov a maliarov. Ideálne miesto pre 
strávenie pokojnej dovolenky.

Medzinárodné letisko Palma De Mallorca je 
vzdialené cca 75 min jazdy, privátny trasnsfer.

300 m od piesočnatej pláži Formentor 
s pozvoľným vstupom do mora, 10 km od 
živšieho strediska Puerto de Pollensa, množstvo 
nákupných možností, reštaurácií a barov.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, Wi -Fi, kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC, sušič vlasov, 
papuče a župan, SAT TV, DVD prehrávač, trezor, 
telefón, servis na prípravu čaju alebo kávy.

Classic room (25 m2, pre 2 osoby a 1 dieťa do 
12 rokov, výhľad na hory, záhradu alebo more), 
Superior room (35 m2, pre 2 osoby a 1 dieťa 
do 12 rokov, výhľad na more), Junior Suite 
Deluxe (45 m2, pre 2 osoby a 1 dieťa do 
12 rokov, výhľad na more), Grand Suite 
Deluxe (55 m2, pre 2-4 osoby, 2 spálne, výhľad 
na more) a ďalšie typy víl.

Šport: 2 vonkajšie bazény, jeden z toho 
vyhrievaný, tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
fi tnes centrum, jazda na koni, turistika, vodné 
a plážové športy za poplatok.
Deti: detský bazén, detské ihrisko, detská 
stolička.
Spa: sauna, vnútorný bazén, masáže, parný 
kúpeľ, manikúra, pedikúra a rôzne skrášľovacie 
procedúry.

Formentor, a Royal 
Hideaway Hotel *****

04 Excl-Stredomorie 2017-18 SPANIELSKO print.indd   7704 Excl-Stredomorie 2017-18 SPANIELSKO print.indd   77 02.12.17   21:4002.12.17   21:40



Chorvátsko
05 Excl-Stredomorie 2017-18 CHORVATSKO, SLOVINSKO print.indd   7805 Excl-Stredomorie 2017-18 CHORVATSKO, SLOVINSKO print.indd   78 02.12.17   21:4002.12.17   21:40



79

Chorvátát

C
H

O
R

V
Á

T
S

K
O

IS
T

R
IA

73 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Dijana (mediteránska).
Kanoa (istrijská).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Priamo na pláži s jemným štrkom a pozvoľným 
vstupom do mora. Centrum mesta Umag 
je vzdialené cca 11 km. Malebná dedinka 
Savudrija sa nachádza len cca 2 km od hotela. 
Od Bratislavy je hotel vzdialený cca 582 km.

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

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). 
K dispozícii sú aj ďalšie typy priestrannejších 
suít.

Šport: fi tnes centrum, tenisové kurty, 
18 jamkové golfové ihrisko Golf Club Adriatic, 
plážový volejbal, motorizované a nemotorizované 
vodné športy.
Deti: Kempinski Kid´s Club zdarma 
(4-15 rokov), denné aktivity, štúdio pre 
deti a tínedžerov, bazén.
Spa: Carolea SPA centrum s rozlohou 
300 m2, turecké kúpele, vnútorný bazén, sauna, 
rôzne procedúry a masáže.

Kempinski 
Hotel Adriatic *****
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53 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Il Doge (medzinárodná 
kuchyňa, vegetariánska 
aj bezlepková).
Il Moro (à la carte 
s terasou). Mamma Rosa 
(pizzeria). 

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Komplex budov a apartmánov Crvena Luka 
sa nachádza v privátnom zálive s piesočnatou 
plážou v píniovom lese. Ubytovanie je možné 
v troch hotelových budovách Kana, Iris, Suite 
Viola a v apartmánových domoch a vilách. 
 
Neďaleko letoviska Biograd na moru (cca 3 km). 
Centrum historického mesta Zadar sa nachádza 
cca 30 km. 

69 izieb a 46 apartmánov. Každá izba má 
balkón alebo terasu, kúpeľňu (sprcha) s WC, 
sušič vlasov, SAT TV, minibar, trezor, Wi-Fi 
(zdarma), individuálne nastaviteľnú klimatizáciu. 

Standard room (26-38 m2, pre 2-3 osoby, 
v hoteli Iris), Superior room (pre 2-3 osoby, 
oddelený obývací kút, výhľad na park alebo 
na more, v hoteli Kana), Suite Viola (88 m2, 
pre 4-6 osôb, prepojené dve 2-lôžkové 
izby, obývacia miestnosť s kuchynským 
kútikom, výhľad na park, v hoteli Suite Viola), 
apartmán (104-110 m2, pre 4-6 osôb, výhľad 
na park alebo na more, dve 2-lôžkové spálne, 
obývacia miestnosť, zariadená kuchyňa, 
v apartmánových domoch).

Šport: vonkajší bazén so sladkou vodou (ležadlá 
slnečníky a osušky zdarma), fi tnes centrum, 
plážový volejbal, antukové tenisové kurty 
(za poplatok), stolný tenis, multifunkčné ihrisko 
(futbal, volejbal, tenis), potápanie (za poplatok).
Deti: detské ihrisko, integrovaný bazén (vrámci 
vonkajšieho bazénu), animácie 
(júl a august) pre deti 6-12 rokov, detská 
stolička, stráženie detí za poplatok.
Spa: vyhrievaný vnútorný bazén, turecké 
kúpele, fínska sauna, masáže (aj na pláži).

Crvena Luka *****
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132 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Cavtat  (hlavná 
reštaurácia), Alverde 
(medzinárodná).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov, 
možnosť doplatiť si 
polpenziu.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotelový komplex s nádherným 
výhľadom na Jadranské more, sa nachádza 
na polostrove Cavtat, v najjužnejšej časti 
Chorvátska, obklopený borovicovým lesom, 
v blízkosti historických pamiatok regiónu.

Medzinárodné Letisko Dubrovník cca 10 min.

Tiché prostredie malebného zálivu s malými 
kamienkovými plážami a skalnaté útesy 500 m 
od starého renesančného mestečka Cavtat cca 
10-15 min., nákupné možnosti, reštaurácie 
a bary, centrum mesta Dubrovník cca 12 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, Wi -Fi, 
chladnička, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
sušič vlasov, župan a papuče, trezor, LED TV, 
servis na prípravu kávy alebo čaju.

Classic room (20 m2 pre 2 osoby, výhľad do 
záhrady), Superior room (23 m2, pre 2 osoby, 
výhľad na mesto), Superior room with se 
view (29 m2, pre 2 osoby, výhľad na more), 
Deluxe room (pre 2-3 osoby, výhľad na 
more), Junior suite sea view (pre 2-3 osoby, 
oddelená spálňa od obývacej časti, výhľad na 
more) a ďalšie typy suít.

Šport: vonkajší bazén, vnútorný bazén, stolný 
tenis, fi tnes centrum, animačné programy, 
vodné a plážové športy za poplatok.
Deti: detská postieľka, detský bazén, detská 
stolička, detské ihrisko, opatrovanie detí za 
poplatok.
Spa: vnútorný bazén s vírivkou, masáže, 
sauna, kozmetické a kadernícke služby, rôzne 
procedúry.

Croatia *****
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95 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Gourmet restaurant.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Šarmantný, históriou dýchajúci relax-resort hotel 
Adria Miramar bol postavený v roku 1876 ako 
vila v štýle Belle Epoque. Klientov rozmaznáva 
vysokou kvalitou služieb, stredomorskou 
kuchyňou a ideálnou polohou priamo pri mori. 
 
V tichšej časti letoviska Opatija, v blízkosti 
promenády. Kamienková pláž je dostupná cez 
promenádu. Centrum kúpeľného mesta Opatija, 
ktoré už vyše 160 rokov láka turistov z celého 
sveta pre bujnú vegetáciu i príjemné klimatické 
podmienky je vzdialené cca 500 m. 

Balkón alebo terasa, kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, SAT TV, rádio, CD prehrávač, 
telefón, sušič vlasov, trezor (za poplatok), 
Wi-Fi (zdarma), klimatizácia, parkety, minibar 
(za poplatok). 

Superior Double (32 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na krajinu), Superior Single (25 m2, pre 
1 osobu, výhľad na more), Superior Sea Side 
(35 m2, pre 2 -3 osoby, čiastočný výhľad na 
more), Deluxe (40 m2, pre 2-4 osoby, výhľad 
na more), Family apartments (50 m2, pre 
2-5 osôb, oddelená izba pre deti). 

Šport: aqua fi tnes, pilates, Tae Bo, joga, fi tnes 
centrum, bazén s morskou vodou s vonkajšou 
a vnútornou časťou. 
Spa: vnútorný bazén, vírivka, sauny (fínska, 
bylinková, parná, infra), oddychová miestnosť, 
masáže a iné procedúry (za poplatok). 

Miramar ****
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182 EUR/3 noci
Cena na 

osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná bufetová.
Taverna Mediteran.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný adults only hotel (iba pre dospelých), 
v tichej časti rezortu Kator s nádhernou 
záhradou je vhodný pre všetkých, čo túžia 
po tichej a pokojnej dovolenke. 

Cca 100 od piesočnatej pláže s prímesou štrku 
a cca 2,5 km od centra mestečka Umag.

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

Classic (24 m2, pre 2 osoby, balkón za 
doplatok), Single (20 m2, pre 1 osobu, 
s balkónom), Premium (25 m2, pre 2 osoby, 
balkón, čiastočný výhľad na more).
 
Šport: fi tnes centrum, vodná gymnastika, 
kurzy jogy a pilates. Za poplatok: niektoré 
nemotorizované a motorizované vodné športy.
Spa: wellness centrum (500 m2), vnútorný 
bazén s morskou vodou. Za poplatok: vírivka, 
sauny, masáže a procedúry.

Meliá Coral *****
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294 EUR/3 noci
Cena na 

osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Jadran (à la carte).
Taverna Planika.
Beach bar & Bracera.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov 
s bio kútikom. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Svieži dizajn, dych vyrážajúca panoramatická 
poloha a najkrajšie wellness centrum v krajine 
robia z tohto hotela najlepší kúpeľný hotel 
v Chorvátsku.

Luxusný hotel sa nachádza na špici 
polostrova Punta Skala, 1 km od centra 
Petrčane a 12 km od Zadaru. Pláž s hrubým 
pieskom a upravenými plochami na slnenie je 
priamo pred hotelom. Vzdialenosť z Bratislavy 
je cca 717 km. 

Klimatizácia, SAT TV, internetové pripojenie 
(zdarma), kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
sušič vlasov, minibar, trezor, písací stôl, 
balkón, plážová taška so županom, uterákom 
a papučami. 

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

Šport: kardio fi tnes, multifunkčné ihrisko, 
požičovňa bicyklov, joga, pilates, aerobic, nordic 
walking, vodné športy, potápačské centrum.
Deti: detské ihrisko, animačné programy 
a detské kluby v susednom hoteli Diadora 
(za poplatok).
Spa: vodný svet na ploche 6 000 m2, vnútorný 
a vonkajší thalasso bazén, bazén infi nty, 
sauny (turecký hammam, fínska, parná, soľná, 
sanárium), whirlpool, Kneipp bazén, kanál so 
studenou vodou a drveným ľadom, relaxačná 
záhrada s bazénom, rôzne relaxačné miestnosti 
s vodnými posteľami a výhľadom na more 
a pohorie Velebit, masáže, kozmetické služby. 

Falkensteiner 
Hotel & Spa Iadera *****
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342 EUR/3 noci
Cena na 

osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Galia (Bistro-Bar).

STRAVOVANIE
Bez stravy.  Za doplatok 
polpenzia v hoteli Iadera 
alebo plná penzia 
v hoteli Diadora. 
 

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Užívajte si všetky príjemné stránky jedného 
z najvzrušujúcejších a najinovatívnejších 
hotelových komplexov pri Stredozemnom mori.

Na polostrove Punta Skala, 1 km od centra 
Petrčane a 12 km od Zadaru. Piesočnatá, 
štrková a pláž s upravenými plochami na 
slnenie sa nachádza 200 m od rezidencie. 
Z Bratislavy 717 km. 

Klimatizácia, kuchyňa (sporák, elektrická 
a mikrovlnná rúra, chladnička, umývačka riadu, 
kávovar, toastovač), kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi (za poplatok), 
trezor, balkón. 

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).

Šport: volejbal, basketbal, petang, ihrisko na 
malý futbal,v hoteloch Diadora, alebo Iadera.
Deti: detské ihrisko. V hoteli Diadora: 
„Falky Land“ detský farebný svet na 800 m² 
s detským ihriskom a vodným svetom - kútik 
pre batoľatá, zábavné a animačné programy, 
mini disko, detská olympiáda, vodné hry, detská 
herňa, multifunkčné ihrisko. „Falkytasia“ - 
vnútorný detský bazén, vodopády, plytký bazén 
pre batoľatá, detská parná sauna, iglu, vonkajší 
bazén v tvare pirátskej lode s toboganom 
a atrakciami.
Spa: 2 vonkajšie bazény, za doplatok komplex 
bazénov, sáun a fi tnes v hoteli Iadera.

Falkensteiner Premium 
Apartments Senia ****
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Cena na 
osobu od 332 EUR/3 noci

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Pin & Oli.
Bava.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov. 

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Harmónia čarovnej nedotknutej prírody 
a luxusného pohodlia v hoteli Bellevue 
predstavuje pravú oázu pre milovníkov zdravej 
dovolenky. Luxusné hotelové wellness centrum 
poskytuje služby na najvyššej úrovni podľa 
najnovších trendov v kozmetike s využitím 
najmodernejších produktov a medicínskych 
technológií. 

Obklopený storočnými borovicami, v malebnej 
zátoke Cikat, priamo pri upravenej kamenisto-
štrkovej pláži a 2 km od centra mestečka Mali 
Lošinj.

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

Standard (cca 24 m2, orientácia do átria), 
Superior (cca 27 m2 + balkón 8 m2, orientácia 
na more a okolie), De Luxe (cca 36 m2 + 
balkón 20 m2), Executive Suite (cca 40 m2 + 
balkón 20 m2 s vírivkou, oddelená spálňa).

Šport: fi tnes s kardio vybavením, štúdio na jogu 
a pilates, tenisové kurty, futbal, Nordic walking, 
trekking, cyklistika.
Spa: sauny (fínska, bio, turecká), hammam, 
whirlpool, relaxačná zóna, spa suity pre páry 
(jedna so saunou a druhá s jacuzzi), bazén 
s morskou vodou, masáže (relaxačné, liečebné, 
detoxikačné, antistresové), aromaterapia, 
kozmetické procedúry, Spa klinika „La Vie En 
Rose“ - oxygenoterapia, holistická terapia, 
omladzujúce a regeneračné procedúry 
s využitím prírodnej kozmetiky, estetická 
a korektívna dermatológia, redukčné procedúry.

Hotel Bellevue *****
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79 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Zaton (hlavná 
reštaurácia). 
Al Fresco (dalmatínska 
a mediteránska). 
Culinarium (à la carte). 
Mojito bar.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov, za 
doplatok all inlusive.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Kompletne zrekonštruovaný hotel v rokoch 
2014 - 2015, ideálny pre dospelých, ktorí 
sa rozhodnú pre aktívnu dovolenku spojenú 
s odpočinkom v pokojnom prostredí. Ostrov 
Koločep má rozlohu 2,5 kilometrov štvorcových 
a je obklopený krištáľovo čistou vodou a hustou 
scenériou borovíc. 

Medzinárodné letisko v Dubrovníku je vzdialené 
45 min.

Priamo pod hotelom je záliv s piesočnatou 
plážou (slnečníky a ležadlá za poplatok), 
30 min. plavby od centra Dubrovníka, množstvo 
nákupných možností, reštaurácie a bary.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, chladnička, 
SAT TV, Wi-Fi, trezor, telefón, kanvica na vodu.

Standard room (pre 2-3 osoby, výhľad do 
záhrady, čiastočný alebo úplný výhľad na 
more), Superior room (pre 2-3 osoby, výhľad 
do záhrady alebo čiastočný výhľad na more), 
Suites (pre 2-3 osoby, spálňa oddelená od 
obývacej časti, výhľad do záhrady, čiastočný 
alebo úplný výhľad na more).

Šport: bazén s morskou vodou, fi tnes, tenis, 
stolný tenis, vodné športy.
Spa: sauna, masáže a procedúry, aromatické 
kúpele, manikúra a pedikúra. 

Sensimar Kalamota 
Island R esort ****
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75 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Fleur de Sel 
(miestna kuchyňa). 
Sophia (mediteránska).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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.

Priamo v historickom centre mesta. V blízkosti 
sa nachádza niekoľko prístavov. Medusa 
Exclusive kamenná pláž je vzdialená cca 150 m 
(oddelené od hotela miestnou komunikáciou, 
vstup cez mólo). Od Bratislavy je hotel vzdialený 
cca 570 km.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, SAT TV, Wi-Fi, minibar, 
trezor, 24 hodinový room servis.

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.

Šport: fi tnes centrum.
Spa: Rose SPA - známe kúpele, ktoré využívajú 
blahodarné účinky morskej soli, k dispozícii 
rôzne pleťové a telové procedúry, masáže, 
pílingy, kúpele, sauny. 

Kempinski 
Palace Portorož *****
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1 388 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Il Nautilus (hlavná 
reštaurácia).
Les Bouches.
Li Zini (morské plody, 
potrebná rezervácia).
Il Grecale.
Li Ciusoni (sardínska).

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii. 
Možnosť doobjednať 
plnú penziu.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Jeden z najlegendárnejších hotelov celej 
Sardínie. V 60. rokoch sa tento hotel stal 
dovolenkovým cieľom nejednej svetovej 
celebrity.

Medzinárodné letisko v Olbii je vzdialené 
cca 55 km.

Rezort zložený z dvoch častí sa nachádza 
v zátoke s bielym pieskom a v blízkosti 
morského parku La Maddalena. Malebné 
mestečko St. Teresa Gallura je vzdialené len 
cca 12 km.

Terasa, klimatizácia, kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, SKY TV, minibar, telefón, 
trezor.

Hotel Erica: Classic Double (22 m2), 
Superior Double (25 m2), Erica Junior Suite 
(35 m2, obývacia časť), Mirtilla Junior Suite 
(41 m2, obývacia miestnosť). K dispozícii 
aj ďalšie priestrannejšie suity. Licciola 
Superior (36 m2), Junior Suite Licciola 
(42 m2, obývacia časť), Suite Arcipelago 
(57 m2, obývacia miestnosť, možnosť bazénu). 
K dispozícii aj ďalšie priestrannejšie suity.

Šport: golf, motorizované a nemotorizované 
vodné športy (externý dodávateľ, za poplatok), 
potápanie, bazény, fi tnes centrum.
Deti: Ericaland (3-9 rokov) - ihrisko, Adventure 
Minipark, denné aktivity, k dispozícii za poplatok 
aj opatrovateľská služba Baby Club s potrebným 
vybavením pre deti (2-3 roky).
Spa: za poplatok: wellness centrum s rozlohou 
1 600 m2, vnútorné bazény s morskou vodou, 
rôzne procedúry a masáže, turecké kúpele, 
sauna, oddychová miestnosť.

Resort Valle delĺ Erica 
Thalasso & SPA *****
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1 198 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Il Paguro restaurant, 
Gli Olivastri restaurant, 
L´Approdo Pizzeria 
and snack Bar 
(plážová).

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou 
bufetových stolov alebo 
à la carte.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny butikový hotel sa nachádza na 
jednom z najluxusnejších miest severnej 
Sardínie, v zálive Cala Capra, obklopený 
množstvom zelene. Vhodný najmä pre páry na 
medových týždňoch, výročiach alebo tých, ktorí 
hľadajú jednoduchý romantický útek.
 
Medzinárodné letisko Olbia vo vzdialenosti cca 
60 min., privátny transfer v cene.
 
Pri dvoch nádherných plážach s bielym jemným 
pieskom v zálive Cala Capra a Cala Selvaggia, 
cca 4 km od Palau a 40 km od Olbie.
 
86 izieb komfortne a elegantne zariadených 
s výhľadom do záhrady alebo na more, balkón 
alebo terasa, klimatizácia, Wi-Fi zdarma, SKY 
TV, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič 
vlasov, trezor, minibar za poplatok, župany 
a plážové uteráky.
 
Classic (pre 2 osoby, výhľad do záhrady alebo 
na more za príplatok), Deluxe (pre 2 osoby 
a prístelkou pre dieťa do 13 rokov), Junior 
suite (pre 2-3 osoby, obývačka oddelená od 
spálne), Suite Family (pre 2-4 osoby, obývačka 
oddelená od spálne), Junior Suite Executive 
(pre 2-4 osoby), Junior Suite Cardinal 
(pre 2-4 osoby), President Sea View 
(pre 2-4 osoby, obývačka oddelená od spálne, 
kúpeľňa s vírivkou, výhľad na more).

Šport: vonkajší bazén s morskou vodou, fi tnes, 
tenisové kurty, 9 jamkové golfové ihrisko, 
potápačské centrum, vodné športy.
Deti: detská postieľka.
Spa: bazén s morskou vodou, vírivka, welness, 
masáže, turecký kúpeľ, rôzne skrášľovacie 
procedúry za poplatok.

Hotel Capo D´Orso 
Thalasso & Spa *****

06 Excl-Stredomorie 2017-18 TALIANSKO print.indd   9206 Excl-Stredomorie 2017-18 TALIANSKO print.indd   92 02.12.17   21:4102.12.17   21:41



93

Taliansknskko

T
A

L
IA

N
S

K
O

S
A

R
D

ÍN
IA

828 EURCena na 
osobu od

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

REŠTAURÁCIE
The Pelican Beach 
Restaurant na hotelovej 
terase s výhľadom 
na more (miestna 
a talianska kuchyňa).

The Pelican Beach 
Resort & SPA ****

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Excluzívny hotel iba pre dospelých je ideálnym 
východiskovým bodom pre objavovanie čarov 
svetoznámej Costa Smeraldy a jej nádherných 
priam až karibských pláží.

Medzinárodné letisko Costa Smeralda v Olbii je 
vziadlené cca 11 km.

Priamo na bielej privátnej piesočnatej pláži 
(slnečníky a ležadlá zdarma), 8 km od centra 
Olbia, 8 km od prístavu, v letovisko Pittulongu.

Na prízemí alebo prvom poschodí. Všetky izby 
majú TV SAT, telefón, klimatizáciu, minibar, 
sušič vlasov, trezor, súpravu na čaj a kávu, 
kúpeľňu so sprchou a kozmetiku Bvlgari 
(Pelican Villa) a zariadený balkón alebo terasu. 
Wi-Fi v spoločenských miestostiach.

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 Fitnes 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).

Šport: bazén, 2 vonkajšie vírivky, posilňovňa 
Technogym na otvorenej streche hotela 
s výhľadom na more.
Spa: The Pelican Wellness Center and Spa 
(Hammam, fínska sauna, emotívne sprchy, 
vnútorná relaxačná miestnosť, masáže, 
vonkajšia relaxačná miestnosť, vonkajšia vírívka. 
Všetko za poplatok.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018
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1 658 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Forte Gourmet 
(talianska).
Cantina del Forte 
(medzinárodná).
Cavalier (medzinárodná).
Le Dune (morské plody).
Belvedere (sardínska).
La Locanda (talianska).
Detská reštaurácia.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bohatých bufetových 
stolov. Večere buď 
v hl. reštaurácii 
alebo v niektorej zo 
špecializovaných 
gourmet reštaurácií.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko v Cagliari je vzdialené 
cca 45 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži s rajským 
bielym pieskom. Malebné mestečko Pula sa 
nachádza len cca 12 km od rezortu.

Zrekonštruované izby (v htl. Bouganville, 
Le Palme, Il Borgo) majú balkón, terasu alebo 
predzáhradku, klimatizáciu, kúpeľňu, sušič 
vlasov, SAT TV, minibar, telefón, trezor.

Hotely: Il Villaggio, Le Palme, Il Borgo, 
Bouganville (prízemné domčeky, situované 
v prekrásnej 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.

Šport: tenisové kurty, volejbal, basketbal, 
fi tnes centrum, jogging, golf, minifutbalové 
ihrisko, bowling, trampolíny, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Wonderland - zmenšenina mestečka, 
futbalová akadémia Chelsea, Barbie™ pre 
Forte village, V-club (pre teenagerov), Mario’s 
village, HotWheels, vláčik Thomas.
Spa: v Aqua Forte - thalassoterapia, sauna, 
turecké kúpele, rôzne procedúry a masáže.

Forte Village Resort *****
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2088 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
À la carte Restaurant.
La Terazza (gourmet).
Bouganville (bufetová).
La Pergolla (sardinská).
Taki (sushi).
Steak House.

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky 
formou bufetu, večera 
à la carte.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Cagliari je vzdialené 53 km.

Nad zálivom vyhradená hotelová pláž 
s jemným pieskom „dune di campagna“ je 
vzdialená 700 m (hotelový shuttle bus zdarma). 
Malé mestečko Domus de Maria je vzdialené 
7 km.

Moderne dizajnovo zariadené, s príslušenstvom, 
vybavené fénom, SAT TV, telefón, balkón alebo 
terasa. Klimatizácia, Wi-Fi zdarma, minibar za 
poplatok.

Superior (30-35 m2, pre 2 osoby, čiastočný 
výhľad na more), Deluxe (40-50 m2, 
pre 2–3 osoby, výhľad na more), Junior Suite 
(50-55 m2, pre 2–3 osoby, obývacia časť).

Šport: vyhradený bazén iba pre klientov 
Laguna, fi tnes centrum, mini-futbal, tenis, 
za poplatok požičovňa bicyklov, jazda na 
koni, motorizované vodné športy, rôzne 
nemotorizované vodné športy.
Deti: animácie, bazén, detská postieľka 
(bezplatne, rezervácia vopred).
Spa: priamy vstup do Chia Natural SPA.

Chia Laguna Hotel *****
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1 638 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Hlavná (à la carte).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok Polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Zrekonštruovaný hotel rakúskej spoločnosti 
Falkensteiner sa nachádza v mondénnej lokalite 
južnej Sardínie, v privátnom zálive s bielym 
pieskom.

Medzinárodné letisko Cagliari je vzdialené 
cca 65 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá zdarma), 
v malom zálive Capo Carbonara. Vzdialenosť do 
najbližšej dedinky cca 5 km, do mesta Cagliari 
cca 65 km.

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

Family (36 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
obývacia časť (posuvné dvere), Junior Suite 
(33 - 43 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný výhľad na 
more, oddelená obývacia časť (posuvné dvere), 
Family Suite (50 m2, pre 2-4 osoby, 2 spálne), 
Villa (50 - 60 m2, pre 2-4 osoby, 2 spálne, 
2 kúpeľne).

Šport: fi tnes centrum, vodná gymnastika, 
plážový volejbal, tenisový kurt, pilates, 
joga. Za poplatok: potápanie, motorizované 
a nemotorizované služby, prenájom bicyklov.
Deti: detské ihrisko, miniklub Falkyland 
(4-17 rokov), detský bufet, mini disco, detské 
kino, detská postieľka. Za poplatok stráženie 
detí.
Spa: vnútorný bazén, parná kúpeľ, sauna, 
fínska sauna, oddychová miestnosť. Za poplatok 
procedúry a masáže.

Falkensteiner Resort 
Capo Boi *****
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688 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Il Mantineo (bufetová).
The Stromboli (plážová).

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný dizajnový hotel na jednom z najkrajších 
pobreží Kalábrie je okrem luxusného plážového 
rezortu aj strediskom pre thalasso terapiu.

Lamezia Terme je vzdialené 65 km.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, vzdialenosť od mestečka 
Tropea cca 10 km, do mestečka Ricardi cca 
1,5 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
telefón, trezor, minibar (za poplatok).

Economy (pre 2 osoby, bez balkóna), 
Standard (pre 2 osoby, výhľad 
do záhrad alebo na morskú stranu), 
Superior (pre 2-3 osoby, výhľad na more), 
Junior suite (pre 2-3 osoby, v hlavnej budove, 
výhľad na more).

Šport: fi tnes centrum, aerobik, vodná 
gymnastika, mini futbal, tenisový kurt. 
Za poplatok: vodné športy, potápanie, prenájom 
bicyklov.
Deti: detské ihrisko, miniklub (4-12 rokov).
Spa: Thallaso SPA centrum od 18 rokov za 
poplatok: wellness, vnútorný bazén, parná 
kúpeľ, sauna, masáže a skrášľovacie procedúry.

Capovaticano Resort 
Thalasso & Spa *****
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998 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Nesos (hlavná).
Latomie 
(terasa s výhľadom).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatk polpenzia alebo 
plná penzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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 vychutnať si 
nádherný výhľad na more a ostrov Ortigia.

Medzinárodné letisko Catania sa nachádza 
cca 45 km.

Priamo pri piesočnatej pláži oproti ostrovu 
Ortigia (slnečníky a ležadlá zdarma), na 
samostatnom, centrum mestečka Syracúzy cca 
7 km. Najbližšie reštaurácie a bary cca 1 km. 

Balkón alebo terasa, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, klimatizácia, trezor, kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, sušič vlasov, servis na prípravu 
kávy a čaju.
 
Classic (18 m2, pre 2 osoby), Superior 
(28 m2, pre 2-3 osoby), 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).

Šport: fi tnes centrum. Za poplatok: vodné 
športy, potápanie, golf, tenisové kurty, prenájom 
bicyklov, jazda na koňoch.
Deti: detský bufet, detská stolička. 
Za poplatok: stráženie detí.
Spa: wellness centrum za poplatok: masáže 
a skrášľovacie procedúry.

Minareto Seaside 
Luxury Resort *****
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128 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Il Giardino degli Ulivi 
(hlavná reštaurácia).

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Panoramatická terasa s výhľadom na Jónske 
more, na horizonte hora Etna, centrum mesta 
Taormina čo by kameňom dohodil, zaručuje 
aktívnu dovolenku.

Medzinárodné letisko Catania je vzdialené cca 
50 min.

150 m nad morom, 2 km o dpláže, kde chodí 
kyvadlová doprava z hotela, 800 m od
centra mesta Taormina, množstvo reštaurácii, 
obchodov, kaviarní a barov.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, Wi -Fi, telefón, 
trezor, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič 
vlasov, chladnička, servis na prípravu kávy 
alebo čaju.

Executive room (25 m2, pre 2-3 osoby), 
Deluxe room (25-30 m2, pre 2 osoby,
balkón s výhľadom na more), Junior Suite 
(38 m2, pre 2-3 osoby, balkón s výhľadom na 
more), Garden Suite (45-54 m2, pre 
2-3 osoby, balkón s výhľadom do záhrady), 
Regal Suite (88 m2, pre 2-5  osôb, 2 izby, 
2 kúpeľne, 2 balkóny s výhľadom na more).

Šport: vonkajší bazén, fi tnes centrum, golf, 
tenisový kurt 250 m od hotela.
Deti: detská postieľka, stráženie detí za 
poplatok.
Spa: masáže, kozmetika, sauna, manikúra, 
pedikúra, rôzne skrášľovacie
procedúry. 

Grand hotel San Pietro 
Eden *****
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1 588 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Zagara 
(stredomorská kuchyňa).
Amare (rybie špeciality).
Liola (reštaurácia na 
vrchole útesu).
Buon Giorno (raňajky na 
slnečnej terase).
Granita (občerstvenie, 
koktaily). 

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Zmysel pre detail a grandiózna architektúra 
sú prvky ktorého ho charakterizujú. Stúpajúca 
hviezda talianskeho hoteliérstva, ponúka 
najväčšie kúpele Európy a infi tity bazén v dĺžke 
60 m. 

Medzinárodné letisko Palermo je vzdialené 
122 km.

V blízkosti piesočnatej pláže s prímesou 
kamienkov (cca 150 m), od centra mestečka 
cca 15 km.

Balkón alebo terasa s výhľadom na more, 
SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor, osušky 
a župany, papuče, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov.

Deluxe Room (40 m2, pre 2-3 osoby), Junior 
Suite (60 m2, pre 2-3 osoby, obývacia časť), 
Superior Room deluxe (40 m2, pre 2-3 osoby, 
obývacia časť), Sea front Room Superior 
Deluxe (40 m2, pre 2-3 osoby, izba sa 
nachádza v blízkosti pláže).

Šport: za poplatok: fi tnes centrum, vonkajší 
fi tnes park, plážový volejbal, biliard, tenisové 
ihrisko, prenájom bicyklov, animácie. 
Deti: detský bazén, detské ihrisko, miniclub, 
animácie, herňa, ohrievač fl iaš.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, 4 bazény, 
hammam, hydromasážne vane, ľadová jaskyňa.

Verdura 
Golf & Spa Resort *****
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128 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Dve reštaurácie 
s terasou, kaviareň, bar, 
beachclub.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Za doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S uvoľnenou atmosférou, štýlovým 
individuálnym dizajnom, prvotriednymi službami 
a vynikajúcou gastronómiou. 

Rimini je vzdialené 35 km a Bologna 
cca 100 km. 

Priamo na piesočnataj pláži s promenádou. 
Centrum je vzdialené 500 m, historické staré 
mesto 1 km.

Dizajnové izby, klimatizácia, balkón alebo terasa,  
kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, 
župany, safe, SAT TV, telefón, minibar 
za poplatok. Wi-Fi v celom hoteli zdarma.

Comfort (20 m2), Superior (22 m2 
s čiastočným výhľadom na more), 
Deluxe (24 m2, výhľadom na more).

Šport: požičiavanie bicyklov, fi tnes (prístup 
od 16 rokov), rôzne vodné športy.
Deti: detská postieľka, za poplatok 
opatrovateľská služba.
Spa: wellness, krytý bazen s vírivkou, fínska 
sauna, parný kúpeľ, za poplatok SPA, masáže 
a skrášľovacie procedúry.

Excelsior *****
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168 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Dve reštaurácie priamo 
na pláži, ktoré ponúkajú 
špeciality alpsko-
jadranskej kuchyne.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok polpenzia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Užite si vašu dovolenku v jednom 
z najznámejších miest na pobreží Jadranského 
mora v Taliansku. 5* Falkensteiner Hotel & Spa 
Jesolo prinášajúci čaro a atmosféru kozmopolitného 
Miami k Jadranu.

Medzinárodné letisko v Benátkach je vzdialené 
cca 35 km.

Hotel sa nachádza pri širokej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Krásne Benátky 
sú od hotela vzdialené cca 46 km. Od Bratislavy 
je hotel vzdialený cca 661 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, SAT TV, 
Wi-Fi, minibar, telefón.

Comfort (30 m2, situované v hlavnej budove), 
Superior (31 m2, situované vo východnej 
časti), Deluxe (33 m2), Suite (75 m2, terasa 
s výhľadom na more). K dispozícii aj ďalšie 
typy suít.

Šport: tenisové kurty, vonkajší bazén, 
golf, požičovňa bicyklov, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Kids Club, denné aktivity.
Spa: vnútorný bazén, oddychová zóna, 
jacuzzi, solárium, rôzne druhy sáun, procedúry 
a masáže.

Falkensteiner 
Hotel & Spa Jesolo *****
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988 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
The Pavilion (servírované 
raňajky a večere).
V komplexe Fort 
Arabesque - hlavná 
reštaurácia (bufetové 
stoly) .

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy , večere formou 
bufetových stolov, 
nealkoholické nápoje 
a miestne alkoholické 
nápoje.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko v Hurghade je vzdialené 
cca 25 km.

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

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

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

Fort Arabesque 
Villas *****
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1 538 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko v Hurghade je vzdialené 
cca17 km.
 
Priamo pri pláži s koralovým vstupom 
a vlastným koralovým útesom (odporúčame 
obuv do vody), centrum strediska Sahl Hashees, 
vzdialenosť od Hurghady cca 30 min.
 
Klimatizácia, trezor (zdarma), sedací kút, servis 
na prípravu kávy a čaju, mini bar (nealko 
a voda), Wi -Fi (zdarma), LCD TV SAT, DVD 
prehrávač, kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
sušič vlasov, balkón alebo terasa s posedením.

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

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

STRAVOVANIE
All inclusive. Raňajky, 
obedy, večere, 
občerstvenie počas dňa, 
zmrzlina,  alkoholické 
a nealkoholické 
nápoje miestne aj 
medzinárodné.
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

REŠTAURÁCIE
Red Sea (bufetová). Bella 
Vista (talianska). Chillitos 
(mexická). Egyptian 
(miestna). Mikado 
(tepaniaki a sushi). Ying 
Yang (ázijská). Infi nity 
(denný grill).

Baron Palace Resort *****
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598 EURCena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.02.2018

REŠTAURÁCIE
Al Maha 
(hlavná a bufetová), 
Al Fayruz (à la carte), 
Dar El Hawa (orientálna). 

STRAVOVANIE
All inclusive. 
Raňajky, obedy, večere 
formou bufetových 
stolov. 
Podrobný popis 
all inclusive na 
www.satur.sk.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový komplex v typickom orientálnom 
štýle, určený len pre dospelých, leží pri krásnej 
piesočnatej pláži so vstupom do mora po móle 
a bohatým podmorským životom.

Medzinárodné letisko Marsa Alam vzdialené 
cca 15 min.

Pri krásnej piesočnatej pláži, slnečníky a ležadlá 
zdarma, cca 9 km od prístavu Port Ghalib.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľna
so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov. Wi -Fi, 
SAT TV, trezor, telefón, minibar.

Superior (30 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do 
záhrady, na bazén alebo na more), Deluxe 
(34 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do záhrady, 
bazén alebo more), Junior suite (42 m2, pre 
2-3 osoby, oddelená spálňa od obývačky).

Šport: 3 bazény, 1 vyhrievaný bazén, fi tnes, 
joga, tenis, basketbal, futbal, bežecký chodník.
Spa: wellness, vírivka, masáže, rôzne 
skrášľovacie procedúry.

Steigenberger 
Coraya Beach *****
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REŠTAURÁCIE
Hlavná.
La Terrazza (talianska).
The Grill and Pool Grill 
Le Champagne. 
by Relais & Chateaux.

STRAVOVANIE
All inclusive (plná 
penzia, popoludňajší 
čaj, alkoholické 
a nealkoholické nápoje).

LOĎ

SUITY

TYPY SUÍT

Výletná loď SILVER WIND patrí medzi 
najpriestrannejšie luxusné lode na svete. 
Ponúka intímnu, nepreplnenú atmosféru luxusu 
a elegancie. Kapacita lode je 296 klientov 
a 222 členov posádky. Celkovo má 9 palúb 
(z toho 6 pre pasažierov).

Elegantne zariadené suity sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD televízorom 
s DVD prehrávačom, minibarom, telefónom, 
trezorom, pripojením na internet (za poplatok), 
šatníkom. Mramorová kúpeľňa je vybavená 
vaňou alebo sprchovým kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy, županom, papučami 
a kozmetikou. Silver, Royal, Grand a Owner´s 
suity sú vybavené spálňou, obývacou 
miestnosťou, jedálňou, Bang & Olufsen audio 
systémom, Illy Espresso kávovarom.

Vista suite s oknom (29 m2, na 4. palube). 
Veranda suite s balkónom (35 m2, 
na 5. až 7. palube).
Silver suite s balkónom (58 m2, 
na 5. a 7. palube).
Royal suite s balkónom (92 m2, spálňa, 
obývacia izba, na 6. palube).
Grand suite s balkónom (132 m2 až 142 m2, 
spálňa, obývacia izba, na 7. palube).
Owner´s suite s balkónom (120 m2, spálňa, 
obývacia izba, na 7. palube).

Silver Wind *****
UVÁDZACIE CENY
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4 680 EURCena na 
osobu od

TERMÍN
29. august 2018

AKTIVITY

PRÍSTAV

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA

Šport: moderne vybavené fi tnes centrum, bazén, 2 vírivky, vonkajšia 
bežecká dráha.
Spa: wellness centrum (sauny, masáže, vírivky), salón krásy (kozmetika, 
kaderníctvo).
Zábava: divadlo, večerné show, kasíno, internetová kaviareň, knižnica.

Medzinárodné letisko Štokholm je vzdialené 40 km a Kodaň 20 km.

Deň Prístav Príchod Odchod
1.deň Štokholm (Švédsko)  16:30
2.deň na mori
3.deň Petrohrad (Rusko) 07:00 18:00
4.deň Tallinn (Estónsko) 08:00 19:00
5.deň Turku (Fínsko) 08:00 14:00
6.deň Vastervik (Švésko) 12:00 18:00
7.deň Ronne/Bornholm (Dánsko) 12:00 19:00
8.deň Rostok (Nemecko) 08:00 23:00
9.deň Travemunde/Lubeck (Nemecko) 08:00 22:00
10.deň Kodaň (Dánsko) 08:00 

9 x ubytovanie v suite, služby osobného sluhu, 
all inclusive, prístavné poplatky, prepitné, 
zábavný program.

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety, 
vybrané služby na lodi (masáže, kaderníctvo,...), 
komplexné cestovné poistenie.

Luxusná výletná plavba
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REŠTAURÁCIE
Karukéra 
(elegantná vnútorná).
Le Diamant 
(panoramatická 
vonkajšia).
 

STRAVOVANIE
All inclusive (plná penzia, 
nápoje počas hlavných 
jedál, poobedný čaj, 
open bar: neobmedzená 
konzumácia nápojov: 
minerálka, vybrané druhy 
vína, piva a šampanského, 
káva a čaj.

LOĎ

SUITY

TYPY SUÍT

AKTIVITY

PRÍSTAV

Zažite privilégium relaxu a poznávania na 
exkluzívnej plachetnici LE PONANT. Kapacita 
tejto trojsťažňovej lodi je 64 klientov 
a 32 členov posádky, preto ponúka svojim 
pasažierom intimitu a pohostinnú atmosféru. 
Celkovo má 4 paluby. Táto plachetnica bola 
navrhnutá s dôrazom na historické plachetnice 
v konfrontácii s moderným zariadením 
a kvalitnými službami. 

Elegantne zariadené kajuty s oknom sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, LCD 
televízorom, minibarom, telefónom, trezorom. 
Kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy a francúzskou 
kozmetikou. 

Antigua - s oknom pre 2 osoby, 
(13,4 – 16,5 m2, na 4. palube). 
Marie-Galante - s oknom pre 2 alebo 
3 osoby, (10,5 – 13,5 m2, na 2. palube). 

Šport: športové aktivity podľa denného 
programu, vodné športy.
Zábava: večerný program, knižnica, denné 
aktivity. 

Bratislava (cca 1 230 km), medzinárodné letisko 
Nice (10 km). 

Le Ponant *****
UVÁDZACIE CENY
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3 600 EURCena na 
osobu od

TERMÍNY 
05., 19. a 26. júl 2018
02. august 2018

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA

Deň Prístav Príchod Odchod
1. deň Nice (Francúzsko)  19:00
2. deň Cargese (Korzika) 10:00 20:00 
3. deň Porto Cervo (Sardínia) 09:00 21:00 
4. deň Palombaggia (Korzika) 09:00 16:00
4. deň Bonifacio (Korzika) 20:30
5. deň Bonifacio (Korzika)  18:00 
6. deň Roccapina (Korzika) 09:00 17:00 
7. deň Calvi (Korzika) 09:00 20:00 
8. deň Nice (Francúzsko) 08:00

7x ubytovanie v kajute, all inclusive (plná penzia, nápoje počas hlavných 
jedál, poobedný čaj, open bar: neobmedzená konzumácia nápojov: 
minerálka, vybrané druhy vína, piva a šampanského, káva a čaj), uvítací 
koktail s kapitánom, gala večeru, vodné športy (okrem potápania), 
prístavné poplatky. 

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety, lokálne poplatky do niektorých 
národných parkov a ochranných zón (splatné vždy na mieste), vybrané 
služby na lodi, nákupy, prepitné, komplexné cestovné poistenie.

Luxusná výletná plavba
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ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spoloč-

nosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 
Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie oso-
ba, ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uza-
tvorila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že 
na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ 
a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej zmlu-
vy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo 
cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o obstaraní 
zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní 
zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú 
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene ob-
jednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. 
b/ zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú 
všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objed-
návateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné 
informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písom-
né doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestov-
ná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo 
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej sú-
časťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí 
s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah uzavretý bez 
priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komu-
nikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné 
Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré 
sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom defi novaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) 

sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré 
sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V 
prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre 
neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, 
cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, 
devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu 

a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo 

všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní 
zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr 
v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je objed-
návateľ 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 obstarávateľa 
umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy 
boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ 
oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky 
náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je do-
tknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom začiatku 
zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových 

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.

9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia 
ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným skutoč-
ným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe písom-
ného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú najneskôr 
21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ 
je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v 
opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako 

i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. 

VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pri-

čom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania 
služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa 
všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doru-
čenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objed-
návateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, 
ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za 
objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa 
vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ 
písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávate-
ľa a/alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu  
(s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde po-
platok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, kto-

rý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu 
so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnu-

tie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy 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 
objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov 
obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štát-
ni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových 
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich 
podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby 
preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže obstarávateľ 
odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností objednávateľom 
obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr 
v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť 
údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obstarávateľa.
g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami 

v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné 
doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne 
predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu 
zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca 
právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom 
prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprie-
vod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.
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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 obstarávateľa za neúčasť objednávateľa 
na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a 

telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmluvy, 

je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného 
odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 
hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, pričom 
za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné uby-
tovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z 
dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je 
zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%, obstarávateľ navrhne ob-
jednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu 
iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi 
oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objek-

tívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriad-
nych okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu 
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvod-
ných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli 
rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo 

poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených 

udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvída-
teľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, do-
pravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predo-
všetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za 
neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je 

účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke obstarávate-
ľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky (uvádzané čiastky 
platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní pred 
termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania 
služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. storno 
jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť v rámci storno 
poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet 
osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo 
k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento 
objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na 
základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za nečerpané 
služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu je 
obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno 
podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi 

právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u 
dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie 
na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezod-
kladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, odo dňa, 
kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej 
službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie 
má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne po-
skytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo 
odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo 
treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky 
čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody 
ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, 
neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú 
dopravu.

6. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať návrh 
na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na 
stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, alebo 
www.mhsr.sk. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov 
online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu 

možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie 
(doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej 
ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol po-

skytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, 

ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami 
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ spracúva osobné 
údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstara-
ní zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu infor-
movať obstarávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú 
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane 
poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tej-
to zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných úda-
jov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v 
rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane 
osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, 
na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače 
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

Nájdete nás
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 60 68
koraltour@koraltour.sk

ELEGANCE TRAVEL
Dolná 43
0905/139 018
bb@elegancetravel.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 10 20
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 08 51
pharmaeduca@pharmaeduca.
sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
02/5293 15 79
extra.well@extrawellplus.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911/940 954
ingrid.madejova@gmail.com

CK DESIREA
Hálkova 725/1
02/4488 89 99
objednavka@desirea.sk

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 28 35
info@travel.sk

VERNE.SK
Aupark - Einsteinova 18
0911/057 291
bratislava.aupark@verne.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 90 16
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 29 81
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918/391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 09 90
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 33 08
viptours@stonline.sk

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

SABINOV
SLOVREA
Nám. Slobody 80
0905/777 620
ca.slovrea@gmail.com

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 72 82
bittnertravel@bittnertravel.sk

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907/206 282
elystravel@elystravel.sk

VEVA travel
Alžbetina 5
0911/996 573
info@ckveva.sk

VERNE.SK
Aupark - Nám. Osloboditeľov 1
0902/939 295
kosice@verne.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/631 90 93
levice@acko-travel.sk

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

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 02 44
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

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

TRENČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905/962 041
info@motyl.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 48 77
primatour@primatour.sk

HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 13 52
helltour@helltour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CA CORAL
Námestie slobody 2
057/442 61 42
coral_ca@stonline.sk

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905/762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 25 81
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 32 54
tosmart@tosmart.sk

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

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800/123 420
bratislava@zajazdy.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FLIPPER
OS Máj 1420
042/442 60 17
info@cestovkafl ipper.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526
031/780 21 06
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 61 08
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1. mája 20
057/788 01 27
ittca@stonline.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /444 11 99
3s@mail.t-com.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905/368 372
alvia@alvia.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/651 66 14
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
CA VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
0915/841 905
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/660 0324
amatravel@amatravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
Letná 51
0903/200 741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/432 66 20
djk@djk.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 43 16
via@viastupava.sk

TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
038/748 73 09
mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV
KAMELOT.SK
M. R. Štefánika 176
056/672 66 19
kamelot@kamelot.sk

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

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

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

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

Bory Mall
Lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

Dunajská 18
811 08 Bratislava
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

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

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55
945 01 Komárno
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

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

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

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

LEVICE
Na Bašte 2
934 01 Levice
036/633 20 90
levice@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11
960 01 Zvolen
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9
965 01 Žiar nad Hronom
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk 

Karadžičova 8
821 08 Bratislava
02/32 602 390
karadzicova@satur.sk
 
Miletičova 1
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

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

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5
929 01 Dunajská Streda
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9
920 01 Hlohovec
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19
060 26 Kežmarok
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

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

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

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

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7
034 01 Ružomberok
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

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

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

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