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Ak uprednostňujete dovolenku, kde sa snúbi 

pobyt pri mori a poznávanie atraktívnych miest, 

vyberte si z našich pobytovo - poznávacích 

zájazdov do Turecka, na Sicíliu, Sardíniu,  

do Kalábrie, Andalúzie, Egypta a Izraela. Neobíďte 

krásne poznávacie zájazdy do európskych metropol, 

do Grécka, Ruska, kaukazských republík a do Strednej 

Ázie, Libanonu, Izraela, do Škandinávie či na Island. 

Samostatnou kapitolou sú naše špeciálne pútnické 

zájazdy do Lúrd, San Giovanni Rotondo, Medžugoria, 

do Santiaga de Compostela a Fatimy i do Izraela 

s možnosťou kúpania v Mŕtvom mori. 

Ako „grekofil“ vás pozývam navštíviť grécky polostrov 

Peloponéz, buď do niektorého z našich kvalitných 

all inclusive plážových hotelov, alebo na poznávací 

zájazd Mýtický Peloponéz s návštevou úchvatných prírodných 

krás a pamätihodností UNESCO. 

V tomto roku som so svojimi najbližšími - s mojou 

rodinou - absolvoval dovolenku spojenú s poznávaním práve 

na Peloponéze a naše deti vyhlásili, že tam musíme ísť opäť. 

Alebo dáme prednosť úžasnej pláži Sa Coma na Malorke?

To ešte nevieme, ale určite budeme cestovať, pretože 

ako povedal Seneca: „cestovanie dodáva mysli novú silu“.

Naša ponuka je skutočne taká komplexná, že nemusíte 

siahať po katalógoch iných CK, lebo vašu najkrajšiu 

dovolenku už máte na dosah ruky. 

Prajem vám šťastný výber, aby ste zo svojej knihy 

života prečítali čo najviac strán práve s nami.

Ing. Jozef Sedlár

riaditeľ CK SENECA Tours

Mnohí nás sprevádzate na našej ceste  
od začiatku, a všetci dobre viete, že:

» pripravujeme pre vás s radosťou už 30 rokov  

zájazdy plné lásky k cestovaniu, pretože robíme to,  

čomu naozaj rozumieme, čo nás baví a napĺňa

» ponúkame vám najlepší pomer ceny 

a kvality v každej kategórii

» predkladáme vám pestrú paletu vašich 

najobľúbenejších ALL INCLUSIVE hotelov 

v Turecku, na Cypre v Grécku a najkomplexnejšiu 

ponuku talianskych destinácií (Sicília, Sardínia, 

Kalábria, jadranské i ligúrsko - toskánske pobrežie)

» garantujeme atraktívny systém najväčších zliav 

v neodolateľných akciách „SUPER FIRST MINUTE“ 

zľavy pre najrýchlejších 2019 osôb až do 40% 

» a pre vaše ratolesti máme pripravenú 

najvýhodnejšiu akciu „až 2 DETI po 99 €“

» vždy vám prinášame novinky 

a na leto 2019 to je nová destinácia  

– Maroko a luxusný rezort Lixus Beach

Milí priatelia,
na úvod Vám chcem úprimne poďakovať 

za vašu priazeň a vyjadriť radosť nad tým, 

že spoločne vstupujeme do našej jubilejnej 30. sezóny.

Radíme sa tým k najstarším a najstabilnejším CK na Slovensku 

a vo dvojici s CK Hechter sme sa stali ešte silnejšími, 

vzájomne sa dopĺňame a inšpirujeme.

Život je ako kniha, 

a kto necestuje, 

prečíta z neho 

len prvú stranu.

sv. Augustín
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Sicília » Fiesta Garden Beach 
Fiesta Athénee Palace

Sardínia » Marmorata Village Resort  
Palmasera Village Resort

Kalábria » Santa Caterina Village 
Nicotera Beach

Maroko » Lixus Beach Resort

Chorvátsko » Kačjak | Duga Uvala | Medena 
Apartmány Medena

Čierna Hora » Tara

Bulharsko » Tishina 
Royal Park | Atrium Beach

Chalkidiki a Olympská riviéra » Aristoteles Beach 
Bomo Olympus Grande Resort

Korfu » Labranda Sandy Beach Resort 
Corfu Senses Resort

Zakynthos » Palazzo di Zante 
Zante Imperial Beach 
Zante Royal Resort

Kréta » Talea Beach

Rhodos » Evi

Cyprus » Acapulco Beach 
Acapulco Family Bungalow Resort 
Salamis Bay Conti

Turecko » IC Santai Family Resort 
Club Calimera Serra Palace 
Serra Garden 
Alba Resort

klu
bo

vá 
 dovolenka

Vo vybraných hoteloch označených 

piktogramom  poskytujeme počas 

letných prázdninových mesiacov 

služby klubovej dovolenky.

V kluboch sa budete zabávať 

so slovenskými animátormi.

Kluby sú zárukou neopakovateľných dovolenkových 

chvíľ, radosti z pohybu, zábavy pre malých i veľkých.

V rámci klubov sa organizujú denné aj večerné 

programy – súťaže, hry, zábavné i športové aktivity.

Rodičia zaiste ocenia aj chvíle, ktoré bude ich dieťa 

tráviť v spoločnosti našich výborných animátorov.

Okrem aktivít pre deti v rámci klubov animátori 

organizujú aj športové aktivity pre dospelých Prídite si 

zahrať tenis alebo plážový volejbal štýlovo k moru!



Využite našu špeciálnu akciu 
– ubytovanie, stravovanie a služby 
all inclusive až pre 2 deti ZDARMA!

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame vo vybraných hoteloch až pre 2 deti do 15 rokov na prístel-
kách ubytovanie, stravovanie a služby all inclusive zdarma. Deti zdarma platia len špeciálnu akciovú SUPER 
FIRST MINUTE cenu letenky 99 €, resp. 149 €, resp. 199 € a povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti zdarma" 

platí výlučne pri úhrade celej ceny zájazdu do 31. 12. 2018, respektíve 31. 1. 2019, respektíve 28. 2. 2019.

32 % pre stálych 
klientov a pre prvých 2019 

nových klientov

+5 % na letecké  
pobytové zájazdy  

do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 31. 12. 2018

27 % pre stálych klien-
tov a pre ďalších 2019 

nových klientov

+5 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 31.  1.  2019

22 % pre všetkých 
klientov

+5 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 28.  2.  2019

17 %  
pre všetkých klientov

+5 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 31.  3.  2019

a 2 deti po 99 €zľava až
len do 
31. 12. 
2018

a 2 deti po 149 €zľava až
len do 
31. 1. 
2019

35%

40%

a 2 deti po 199 €zľava až
len do 
28. 2. 
2019

30%

zľava až
len do 
31. 3. 
2019

25%
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UPOZORNENIE » zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základnom lôžku, 

na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťahujú na akékoľvek povinné a nepovinné príplatky, poplatky, poistenie, na 

špeciálne SUPER FIRST MINUTE ceny leteniek 99€, 149€, resp. 199€, ani na pobytovo-poznávacie, poznávacie, pútnické, 

expedičné, aktívne zájazdy a plavby. V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie, 

zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. Zľava +5% platí na letecké pobytové zájazdy do vybraných hotelov 

označených ikonou „zľava až 40%“. Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi zliav. Všetky predajné akcie platia len na 

letné pobytové zájazdy a len do vypredania akciových účastníckych miest na zájazdoch, ktoré sú počtom obmedzené. 

Stáli klienti sú tí, ktorí cestovali s CK Hechter aspoň raz v posledných 5-tich rokoch a vedia účasť na zájazde preukázať.

A na všetko vám 
stačí záloha!

Garancia zmeny zájazdu!
Pre klientov, ktorí si zájazd zakúpia najneskôr  
do 28. februára 2019 ponúkame možnosť bezplatnej 
výmeny zájazdu (výmena hotela alebo termínu vrámci 
pôvodne zakúpenej destinácie) do 31. marca 2019 
s pôvodnou zľavou FIRST MOMENT BONUS! 
Bezplatná výmena zájazdu za inú destináciu je možná 
s aktuálnymi zľavami a akciami za FIRST MOMENT BONUS.

Po zaplatení zníženého preddavku je objednávateľ 

povinný uhradiť ďalší preddavok do výšky polovice 

z celkovej ceny zájazdu najneskôr do 31. marca 2019.

Ako znížený preddavok pri kúpe leteckého 

zájazdu stačí  uhradiť za osobu len 200€
a pri kúpe zájazdu autobusom  alebo vlastnou 

dopravou stačí uhradiť za osobu len 100€.

Akcia platí len do 31. 1. 2019

5

Iba do 31. 1. 2019 
získate na všetky 

poznávacie zájazdy
SUPER FIRST MINUTE 

zľavu 5%
Viac info na strane 308

získajte až

5%
zľavu
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Akciu až 2 deti 
ZDARMA vám  

ponúkame až  

v 65 hoteloch!

Cyprus
Acapulco Family Bungalow 
Resort 5*+  
2 deti do 13 rokov

Nelia Beach 4*+  
2 deti do 14 a 6 rokov zdarma

Calisto Holiday Village 4*+  
2 deti do 14 a 12 rokov zdarma

Sentido Cypria Bay 
by Leonardo Hotels 5*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Chalkidiki 
a Olympská 
riviéra

Aristoteles Beach 4*  
2 deti do 14 a 7 rokov zdarma 

Bomo Olympus Gran 
Resort 5*  
2 deti do 14 a 6 rokov zdarma

Peloponéz
King Saron 4*+ 
2 deti do 12 rokov zdarma

Korfu
Labranda Sandy Beach 
Resort 5*  
2 deti do 12 rokov zdarma

Zakynthos 
Zante Imperial Beach 4*  
2 deti do 15 rokov zdarma 

Palazzo di Zante 4*  
2 deti do 15 rokov zdarma 

Zante Royal Resort 4*  
2 deti do 15 rokov zdarma

Rhodos 
Evi 3*   
2 deti do 15 rokov zdarma

Bulharsko
Royal Park 5*  
2 deti do 12 a 5 rokov zdarma

Atrium Beach 4*+  
2 deti do 12 a 5 rokov zdarma

Kalábria
Santa Caterina Village 4*  
2 deti do 14 rokov zdarma

Tunisko
Sentido El Bojr Mahdia 3*+  
2 deti do 12 rokov zdarma

Primasol El Mehdi 4*+  
2 deti do 12 rokov zdarma

Le Soleil Abou Sofiane 4*+  
2 deti do 13 a 6 zdarma 

Le Soleil Bella Vista 4*+  
2 deti do 13 a 6 zdarma

Turecko
Grand Atilla 3*  
2 deti do 14 a 7 rokov zdarma

Melissa Kleopatra Beach 3*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Serra Park 4*+  
2 deti do 15 a 11 rokov zdarma

Tac Premier 4*+  
2 deti do 13 a 7 rokov zdarma

Katya 5*  
2 deti do 15 rokov zdarma

Water Side Resort & Spa 5*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Serra Garden 5*  
2 deti do 15 rokov zdarma

Justiniano Park Conti 5*  
2 deti do 15 a 7 rokov zdarma

Aska Just in Beach 5*  
2 deti do 13 a 4 rokov zdarma

Club Calimera Serra Palace 6*  
2 deti do 15 rokov zdarma

IC Santai Family Resort 6*  
2 deti do 12 rokov zdarma

Belconti 6*  
2 deti do 13 a 7 rokov zdarma

Swador Topkapi Palace 6*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Port River Hotel & Spa 5*+  
2 deti do 14 rokov zdarma

Maya World Beach 4*  
2 deti do 12 a 7 rokov zdarma

Starlight & Sunrise Resort 6*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Champion Holiday Village 5*+  
2 deti do 15 rokov zdarma

SAE
Smartline Beach Resort 5*  
2 deti do 14 rokov zdarma 

Hilton Double Tree Marjan 
Island 6*  
2 deti do 14 rokov zdarma 

Iberotel Miramar Al Aqah 
Beach 6*  
2 deti do 14 rokov zdarma

Čierna Hora 
Tara 4*+  
2 deti do 12 rokov zdarma 

Albánsko
Dolce Vita 4*  
2 deti do 7 rokov zdarma 

Taliansky  
      Jadran

Essen 3*  
2 deti do 6 rokov zdarma

Chorvátsko
Kačjak 2*+  
2 deti do 12 a 5 rokov zdarma 

Duga Uvala 3*+  
2 deti do 12 a 6 rokov zdarma 

Medena 3*+  
2 deti do 12 a 7 rokov zdarma 

Apartmány Medena 3*  
2 deti do 12 a 7 rokov zdarma 

Imperial 3*+  
2 deti do 13 a 7 rokov zdarma 

Brzet 3*+  
2 deti do 7 rokov zdarma

Sagitta Holiday Village 3*+  
2 deti do 12 a 7 rokov

Olympia 4*+  
2 deti do 6 rokov zdarma

Donat 3*+  
2 deti do 6 rokov zdarma

Slaven 2*+  
2 deti do 12 a 5 rokov zdarma

Hedera 4*  
2 deti do 7 a 5 rokov zdarma

Jadran 3*+  
2 deti do 7 rokov zdarma

Novi Resort and Spa 5*  
2 deti do 6 rokov zdarma

Malin 4*+  
2 deti do 12 rokov zdarma

Egypt
Nubia Aqua Beach Resort 5*  
2 deti do 14 rokov zadarma

Serenity Fun City 5*  
2 deti do 13 rokov zdarma

Caribbean World Soma Bay 5*  
2 deti do 14 a 6 rokov zdarma

Hilton Hurghada Resort 5*  
2 deti do 14 a 7 rokov zdarma

Continental Hotel Hurghada 5*  
2 deti do 12 a 4 rokov zdarma

Steigenberger Aqua Magic 5*+  
2 deti do 12 rokov zdarma

Sunrise Royal Makadi Aqua 
Resort 5*  
2 deti do 13 a 7 rokov zdarma

Albatros White Beach 6*  
2 deti do 13 a 7 rokov zdarma

Maroko 
Lixus Beach Resort 4*+  
2 deti do 13 a 6 rokov zdarma



Nenechajte si ujsť
skvelú zľavu!
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Bulharsko
14 · Royal Park 5*, UAl, klub

16 · Atrium Beach 4*+, UAl, klub

34 · Tishina 3*+, Al, klub

Albánsko
46 · Dolce Vita 4*, Al

Čierna Hora
54 · Korali 3*, Al

Kalábria 
94 · Santa Caterina Village 4*, UAl, klub

96 · Borgo di Fiuzzi 4*+, UAl

Sardínia 
114 · Palmasera Village 4*+, UAl, klub

Španielsko
130 · Miramar Calafell 4*, Al

132 · Salou Park II. 4*, Al

134 · Sorra Dourada 4*+, Al

135 · Checkin Pineda 3*+, Al

Malorka
138 · Seramar Sunna Park 4*+, Al

140 · Seasun Siurell 3*+, Al

Chalkidik 
 a Olympská riviéra

144 · Bomo Olympus Grand 
 Resort 5*, UAl, klub

148 · Aristoteles Beach 4*, Al, klub

Peloponéz 
154 · King Saron 4*+, UAl

158 · Pappas 3*, Al

Korfu
162 · Labranda Sandy Beach 
Resort 5*, Al, klub

164 · Corfu Senses Resort 3*+,  
Al light, klub

166 · Ionian Princess & Thinalos 4*, Al

Zakynthos
170 · Palazzo di Zante 4*, Al, klub

171 · Zante Imperial Beach 4*, Al, klub

171 · Zante Royal Resort 4*, Al, klub

Kréta 
180 · Talea Beach 3*+, Al, klub

Rhodos
188 · Evi 3*, Al, klub

Severný Cyprus
212 · Acapulco Beach 5*+, Al, klub

214 · Acapulco Family Bungalow 
 Resort 5*+, Al, klub

216 · Salamis Bay Conti 5*+, UAl, klub

Turecko
220 · IC Green Palace 6*, UAl

222 · IC Santai Family 
 Resort 6*, UAl, klub

224 · Swador Topkapi Palace 6*, UAl

230 · Starlight & Sunrise Resort 6*, UAl

232 · Club Calimera Serra 
 Palace 6*, Ual, klub

234 · Serra Garden 5*, UAl, klub

236 · Serra Park 4*+, Al

238 · Port River Hotel & Spa 5*+, UAl

246 · Nerton 5*, Al

247 · Sun Beach Park 4*+, Al

248 · Champion Holiday Village 5*+, UAl

255 · Aska Just in Beach 5*, UAl

258 · Melissa Kleopatra Beach 3*, Al

259 · Tac Premier 4*+, Al

260 · Katya 5*, UAl

261 · Grand Atilla 3*, Al

Tunisko
268 · Iberostar Royal 
 El Mansour 5*+, UAl

269 · Iberostar Diar El Andalous 5*+, UAl

272 · Concord Green Park Palace 5*+, UAl

Egypt
284 · Nubia Aqua Beach Resort 5*, UAl

285 · Continental Hotel 
 Hurghada 5*, UAl

Maroko 
290 · Lixus Beach Resort 4*+, Al, klub

SAE
294 · Smartline Beach Resort 5*, Al

295 · Hilton Abu Dhabi 6*, Al

296 · Hilton Double Tree 
 Marjan Island 6*, Al

298 · Iberotel Miramar Al Aqah 
 Beach 6*, Al

Letecké zájazdy so zľavou až 40% 

nájdete vo vybraných hoteloch 

označených značkou 

na nasledovných stranách:

získajte až

40%
zľavu
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       22 destinácií 
         odlety z Bratislavy, Košíc, 
  Sliača, Popradu a Viedne

167 ubytovacích kapacít 
  v 91 strediskách

Rím

Paríž

Fatima

LurdySantiago 
de Compostela

Obsah

V krúžkoch je uvedené 

číslo strany katalógu.

Bratislava
Viedeň

306

333

319

320
321

307

308

312
313

313

56118

128

136

288

112

102

262

92

Pobytové 
zájazdy 

pri mori

335

330

334

331

 10 BULHARSKO

 42 ALBÁNSKO

 50 ČIERNA HORA

 56 CHORVÁTSKO

 92 KALÁBRIA

 102 SICÍLIA

 334 Portorož

 335 Izrael a pláž Netanya

 335 Rím-leto s výletmi

 336 Čierna Hora na bicykli

Aktívna
dovolenka

Pútnicke
zájazdy

Poznávacie
okruhy
 300 Okruh západnou 
  Anatóliou

 301 Gibraltar a okruh 
  Andalúziou

 302 Sicília -Po stopách 
  Krstného otca

 303 Krásy Sardínie

 304 Pikantná Kalábria

 305 Perly Balkánu

 330 Sv. Charbel a Libanon

 330 Po stopách sv. Pátra Pia

 331 Lurdy

 331 Izrael a Mŕtve more

 332 Medžugorie letecky

 332 Púť do Konštantínopolu 
  (Istanbul)

 333 Fatima a Santiago  
  de Compostela

 333 Gruzínsko a Arménsko

304

322
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  140 all inclusive 
        hotelových zariadení 

      30 klubových hotelov 
  so slovenským animátorom 

      46 hotelov oficiálnej triedy 5*

      Wellnes & Spa hotely

Petrohrad

Moskva
Bajkal

Izrael

Istanbul

Efez

M
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Košice

315

314

316 317

308

309

310

309

10

42

218

172

150

142

160

168

182

200

278

336

292

50

330

335

331

 112 SARDÍNIA

 118 TALIANSKY JADRAN

 128 ŠPANIELSKO

 136 MALORKA

 142 GRÉCKO - Chalkidiki 
  a Olympská riviéra

 150 GRÉCKO  
  - Peloponéz

 160 KORFU

 168 ZAKYNTHOS

 172 KRÉTA

 182 RHODOS

 200 CYPRUS

 218 TURECKO

 262 TUNISKO

 278 EGYPT

 288 MAROKO

 292 SAE

 306 Marakeš "shopping"

 307 Maroko špeciál

 308 Paríž

 308 Istanbul

 309 Atény a ostrovy

 309 Thessaloniki 
  + kláštory Meteora

 310 Izrael a Mŕtve more

 311 Izrael a Petra

 312 Rím KLASIK

 312 Rím DE LUXE

 313 Toskánsko
 313 Capri a čarovná 
  Kampánia
 314 Petrohrad
 315 Petrohrad a Moskva 
  – 5* plavba po Volge 
  a jazerách
 316 Moskva 
  a Petrohrad

 317 Bajkal 
  pre objaviteľov

 318 Mýtický Peloponéz

 319 7 divov Islandu

 320 Klenoty Nórska 
  a Islandu

 321 Najkrajšie miesta 
  a fjordy Nórska

 322 Portugalsko

 323 Egypt nepoznaný 
  s pobytom pri mori

 324 Uzbekistan

 325 Libanon alebo Švaj- 
  čiarsko Blízkeho 
  východu

 326 Azerbajdžan 
  a Gruzínsko

 327 Gruzínsko 
  a Arménsko

 328 Gruzínsko všetkými 
  zmyslami

 329 Arménsko v celej 
  svojej nádhere

Poznávacie 
zájazdy

324

326

329

328

327 333

300

305

332

332

318

323

325
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SOFIA

BULHARSKO

Elenite

Sveti Vlas
Slnečné pobrežie

Pomorie

Primorsko

BURGAS

LETO 2019 BULHARSKO

Bulharsko sa nachádza na Balkánskom polostrove v juhovýchodnej čas-
ti Európy. Na severe Bulharska tvorí hranicu s Rumunskom rieka Dunaj, 
na juhu prebieha hranica s Gréckom a Tureckom. Východná časť územia je 
obmývaná vodami Čierneho mora. Táto malá krajina má čo ponúknuť kaž-
dému turistovi. Zlaté pláže a dlhé leto, impozantné zelené hory, čisté jaze-
rá, mine rálne pramene, historické mestá. Bulharsko bolo vždy križovatkou 
Európy a malo prívlastok krajiny s dramatickou a búrlivou históriou.

Čierne more starovekí Gréci nazývali Pontus Eusinos, čo znamená pohos-
tinné more. A také bulharské Čierne more aj skutočne je. Čisté, bez prílivov 
a odlivov alebo nebezpečných zvierat. Čierne more obmýva 378 kilomet-
rov pobrežia a radí sa medzi menšie moria. Nie je príliš slané a typická je 
priezračnosť jeho vody. 

Piesočnaté pláže, s pozvoľným vstupom do mora sú vhodné pre deti, nie-
kde široké až 80 metrov a sú pokryté jemným pieskom. Priemerná denná 
letná teplota sa po hybuje medzi 27-30°C a teplota vody medzi 23-25°C. 
Mierna klíma, príjemné teploty v spojitosti s čistou vodou a pohostinnos-
ťou miestnych obyvateľov určite lákajú turistov.

Za posledné roky sa Bulharsko stáva jedným z najvyhľadávanejších miest 
letnej dovolenky. Vďaka atraktívnemu valutovému kurzu je pobyt v Bul-
harsku ešte stále finančne výhodný.

BULHARSKO
Zlaté pláže a dlhé leto, impozantné zelené 

hory, čisté jazerá, minerálne pramene  
a nádherné historické mestá.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 23 27 31 32 27 23

Voda 18 22 25 26 23 19

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Bulharská republika
ROZLOHA: 110 910 km2

POČET OBYVATEĽOV: 7 154 000
HLAVNÉ MESTO: Sofia (1 320 000 obyvateľov)
MENA: Lev (BGN, Lv), kurz 1 € = cca 1,9 Leva 
JAZYK: Bulharčina (úradný), turečtina, macedónčina, rómske nárečia, 
NA DOHOVORENIE RUŠTINA, ANGLIČTINA
NÁBOŽENSTVO: prevažne pravoslávni kresťania, sunnitskí moslimo-
via, rímski katolíci, židia 
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (VEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 1 h a 30 min (Burgas - BOJ / Varna - VAR)

Národné motto:

Съединението прави силата
(V jednote je sila)
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ELENITE

Každého návštevníka očarí fakt, že Elenite sa rozprestiera 
na 800 metrov dlhej pláži s jemným zlatistým pieskom, na kto-
rej pozadí sa vypínajú zelené, jemne zvlnené kopce, ktoré po-
čas horúcich letných dní udržiavajú príjemné ovzdušie. Toto 
rekreačné stredisko je asi 40 km vzdialené od letiska v Bur-
gase a 10 km od rušnejšieho strediska Slnečné pobrežie. Spo-
jenie s centrom zábavy, nákupov, barov, reštaurácií a diskoték 
na Slnečnom pobreží zabezpečujú pravidelné autobusové lin-
ky. Dovolenka v Elenite je tá správna voľba pre rodiny s deťmi 
a pre tých, ktorí uprednostňujú oddych a relax v objatí krásnej 
prírody. 

SVETI VLAS

Sveti Vlas je krásne pokojné mestečko situované na úpätí bal-
kánskeho pohoria Stará Planina. Piesočnatá pláž je takmer bez-
prostredne spojená so susedným Slnečným pobrežím. V srdci 
letoviska nájdete novovybudované centrum s obchodíkmi 
a reštauráciami, milovník nočného života uvíta v tomto pokoj-
nejšom stredisku niekoľko štýlových barov a diskoték. Sveti 
Vlas sa nachádza na začiatku zálivu, ktorý sa tiahne až po his-
torické mesto Nesebar.

SLNEČNÉ POBREŽIE

Za posledné roky dynamicky sa rozvíjajúce letovisko s množ-
stvom nových hotelov, ktorého názov je odvodený od množ-
stva slnečných dní v roku, sa nachádza 40 kilometrov severne 
od Burgasu, vedľa malebného mestečka Nesebar. Letovisko 
situované v zálive v tvare polkruhu, je najväčšie a najzná-
mejšie turistické centrum v Bulharsku. Pozvoľne zvažujúca sa 
do mora pláž s jemnučkým, mäkkým, svetložltým pieskom, 
je dlhá 8 kilometrov a široká až 80 metrov. Doprava v rám-
ci letoviska je zabezpečená miestnou autobusovou dopravou 
alebo mini vláčikom. Letovisko ponúka nespočetné množstvo 
spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia, ako aj bohaté 
možnosti nočného života. Na pláži si môžete prenajať slneční-
ky, ležadlá, zajazdiť si na vodných skútroch, bicykloch, banáne, 
vodných lyžiach, zalietať si na padáku alebo rogale. V letovisku 
je množstvo reštaurácií s bulharskou a medzinárodnou kuchy-
ňou, taverny s folklórnou a modernou hudbou. Pre milovníkov 
nočného života nočné bary a diskotéky. Pre deti sú k dispozícii 
bazény, tobogany, hojdačky, detské hrady, streľba z luku a iné 
atrakcie, napr. náv števa vodného parku. Sezóna v letovisku za-
čína v máji a končí v októbri.

POMORIE

Mesto bolo založené v 4. storočí pred n.l. pod menom Anchialo. 
Leží na úzkom skalnatom polostrove 18 kilometrov od Burgasu. 
Mesto je známe svojou bohatou kultúrnou históriou a dreve-
nými domčekmi, z ktorých sa zachovalo len zopár po požiari 
v r. 1906. V mestečku nájdete veľa malých obchodov, stánkov, 
niekoľko diskoték, množstvo kaviarní, vinární a reštaurácií s ty-
pickou hudbou a bohatým výberom morských a iných špecia-
lít. K dispozícií sú tri piesočnaté pláže, Južná, Severná a Čierna 
pláž, kde piesok obsahuje mangán, ktorý má liečivé účinky. 
Neďaleko mesta sa nachádza slané jazero, z ktorého sa ťaží 
liečivé bahno.

PRIMORSKO

Primorsko, ktoré leží 50 km južne od Burgasu sa radí medzi naj-
navštevovanejšie letoviská Čierneho mora. Že sa jedná o krás-
ny kút piesočnatého pobrežia svedčí skutočnosť, že v severnej 
lagúne, kde sa nachádza známy kemping Perla, je rekreačný 
komplex bývalého prvého muža Bulharska - Todora Živkova, 
ktorý je dnes dostupný pre verejnosť. Vybrať si môžete z dvoch 
zlatistých pláži, Severnej, ktorá nie je tak zaľudnená a Južnej, 
kde nájdete takmer všetko od toboganov pre deti až po lety 
na padáku pre dospelých. Možnosti spoločenského a športové-
ho vyžitia sú v Prímorsku pestré a vybrať si z nich môžu všetky 
vekové kategórie. Aj Primorsko sa už môže pochváliť svojím 
vodným parkom.
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Pláže: široká zlatistá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodným pre rodiny s deťmi • ležadlá 
a slnečníky na pláži sú zdarma

Popis: vstupné haly s recepciou • zmenáreň • 4 hlav-
né reštaurácie • 10 koktail barov a kaviarní • 4 a´la carte 
reštaurácie (talianska, francúzska, ázijská, rybia) • 4 von-
kajšie bazény s oddelenou časťou pre deti a šmykľavkami 
(slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma) • vnútorný bazén 
• detský vnútorný bazén so šmykľavkou • jacuzzi • detský 
klub • detské ihrisko • bowling • biliard • stolný tenis (zdar-
ma) • fitness • spa a wellness centrum • solárium • salón krá-
sy • lekár • wifi pripojenie • podzemná garáž (za poplatok)

Šport a zábava: fitness • volejbal • spa a we-
llness centrum • salón krásy • solárium • novovybudovaný 
aquapark Sunset v tesnej blízkosti (za poplatok)

Ubytovanie: hotelový rezort tvorí 6 hotelov: lu-
xusné 5* hotelové časti pomenované podľa písmen gréckej 
abecedy: Alpha, Beta, Sigma, Delta, Eta a útulný 4* hotel 
Sunset Family, ktorý sa nachádza vedľa 5* časti • komfortne 
zariadené apartmány pozostávajúce zo spálne a obývačky 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • apartmány sú zariade-
né: kuchynským kútom - sporák, chladnička s mrazničkou, 
mikrovlnná rúra (za poplatok) • jedálenský stôl so stolič-
kami • trezor (za poplatok) • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • wifi na izbe za poplatok • balkón 
alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: 24 hod all inclusive - raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere podávané formou bo-
hatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov 
• ľahšie polnočné občerstvenie • počas celého dňa sú 
podávané miestne alkoholické nápoje (gin, vodka, rum, 
whisky, brandy, biele a červené víno, pivo, koktaily atď.), 
nealkoholické nápoje a teplé nápoje (káva, čaj, horúca čo-
koláda, cappuccino) • počas dňa sú vo vyhradených ho-
dinách k dispozícii koláčiky a zmrzlina • plážové osušky, 
ležadlá s podložkami a slnečníky pri bazénoch • detský 
klub • stolný tenis • slnečníky a ležadlá na pláži • občer-
stvenie v plážovom bare

Oficiálna trieda: /

Na základe vynikajúcich ohlasov z predchádza-
júcich sezón sme do našej ponuky opäť zara-
dili unikátny luxusný hotelový komplex Sunset 
Beach, nachádzajúci sa v balneologickej oblasti 
Pomorie. Letovisko je známe vďaka svojim plá-
žam s tmavým pieskom, ktorý má priaznivé 
účinky pri liečení kožných chorôb a pohybového 
či nervového ústrojenstva. Najmodernejšou ko-
runkou krásy tohto prímorského mestečka situ-
ovaného na pobreží Čierneho mora je jedinečný 
päťhviezdičkový hotelový rezort s názvom Sun-
set - západ slnka. Jeho unikátny areál je priamo 
na širokej, vyše 400 metrov dlhej piesočnatej 
pláži. Rovnako ako sa dbalo na úpravu exteriéru, 
tak sa veľký dôraz kládol i pri tvorbe a realizácii 
všetkých vnútorných priestorov, vstupnými ha-
lami počnúc, cez tematické reštaurácie, bary, ka-
viarne, bowling a wellness, až po izby. Na tomto 
veľkolepom mieste vás bude luxus obklopovať 
naozaj na každom kroku. Komplex Sunset Beach 
je synonymom dokonalej letnej dovolenky plnej 
oddychu i aktívneho relaxu s vysokou úrovňou 
služieb v spojení s výbornou polohou.

Poloha: hotelový rezort je situovaný v novej časti 
letoviska Pomorie • približne 20 km od medzinárodného 
letiska v Burgase • 20 km od živého strediska Slnečné po-
brežie a historického mestečka Nesebar • priamo pri pie-
sočnatej pláži

www.sunsetresort.bg

oAtLpr

HOTELOVÝ KOMPLEX

SUNSET BEACH******
POMORIE

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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na strane 343

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

Aquapark Sunset

Sunset Family

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

cena už od

330 €
8 dní
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Poloha: v tichšej časti pokojného letoviska Elenite • 
v blízkosti menšia nákupná zóna • približne 10 km od vy-
hľadávaného Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie au-
tobusom) • priamo pri hotelovej pláži

Pláže: pláž so zlatistým pieskom pri vstupe premie-
šaná kamienkami • pozvoľný vstup do mora vhodný pre 
deti a neplavcov • slnečníky a ležadlá zdarma • široká pa-
leta vodných a plážových športov a atrakcií (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • reštaurácia • lobby 
bar • pool bar • bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • bar 
priamo na pláži (za poplatok) • tenisové kurty • minigolf 
• aquapark Atlantida • nákupné centrum • 3 a´la carte 
reštaurácie (nutná rezervácia) • kaviareň • nočný klub • wifi 
• detské ihrisko • škola surfovania • bowling centrum • spa 
centrum • parkovanie pri hoteli (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • detský 
klub • fitness centrum • bowling • aquapark • minigolf • tenis 
• biliard • vodné a plážové športy (za poplatok)

Ubytovanie: moderne a komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • TV • telefón • chladnička • trezor (za popla-
tok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • možnosť rezervácie  
večere v 3 a´la carte reštauráciach • počas dňa podáva-
né vybrané alkoholické nápoje domácej výroby, nealko-
holické nápoje, minerálna voda, teplé nápoje • počas dňa 
hot dog a koláčiky • neobmedzený vstup do aquaparku 
Atlantida • hotelové animácie • detský klub • slnečníky a 
ležadlá na pláži

Klubová dovolenka: slnečné dovolenkové 
dni vám počas prázdninových mesiacov spestrí hotelový 
animačný tím, ktorého súčasťou je aj slovensky hovoriaci 
animátor. Rôzne aktivity, zábavné súťaže a kolektívne hry, 
ponúkajú jedinečnú príležitosť zabaviť sa. Detský klub sa 
skvele postará o zábavu vašich detí.

Oficiálna trieda: 

Vďaka každoročnej vysokej návštevnosti vám 
i tento rok ponúkame hotel Royal Park, ktorý je 
súčasťou  rozsiahleho a unikátneho hotelového 
komplexu nachádzajúceho sa priamo na širokej 
piesočnatej pláži, v pokojnej zátoke strediska 
Elenite. Jeho originálna architektúra a vkusne 
upravený areál dávajú tomuto miestu nádych 
jedinečnosti. Už samotný názov hotela Royal 
Park ho predurčuje k tomu, že sa budete cítiť ako 
králi. Izby sú zariadené v teplých tónoch a mor-
ských témach, ktoré poskytujú kombináciu do-
mova, komfortu a elegancie. Hotel ponúka von-
kajší bazén, hlavnú reštauráciu s množstvom 
chutných jedál, lobby bar a bar pri bazéne. Naši 
hostia môžu navštíviť tri tematické reštaurácie, 
plážový bar, nočný klub, vodný park, SPA cen-
trum s relaxačnými procedúrami, minigolf, te-
nisový kurt a mnoho ďalších služieb bez toho, 
aby museli opustiť územie komplexu. Pravidelné 
autobusové spojenie vám zabezpečí návštevu 
rušného Slnečného pobrežia, kde určite zapad-
nete do víru nekonečných možností zábavy, a to 
najmä vo forme diskoték, barov, nočných klubov, 
reštaurácií a obchodíkov. Ak túžite po letnej do-
volenke strávenej v prekrásnom prostredí, kto-
rá určite splní všetky vaše želania, Royal Park 
so svojou polohou a komplexnými all inclusive 
službami bude pre vás zaručene tou správnou 
voľbou v tohtoročnej sezóne.

www.victoriagroup.bg

outpr

HOTEL

ROYAL PARK*****
ELENITE

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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na strane 343

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

cena už od

264 €
8 dní

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Poloha: v pokojnejšom letovisku Elenite • cca 10 km 
od rušného strediska Slnečné pobrežie (pravidelné spoje-
nie autobusom) • 15 km od historického Nesebaru • priamo 
pri pieskovej pláži s pozvoľným vstupom do mora

Pláže: pláž so zlatistým pieskom pri vstupe premie-
šaná kamienkami • pozvoľný vstup do mora vhodný pre 
deti a neplavcov • slnečníky a ležadlá zdarma • široká pa-
leta vodných a plážových športov a atrakcií (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • reštaurácia • lobby 
bar • bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • v areáli Royal 
Club Victoria je k dispozícii všetkým klientom: bar priamo 
na pláži (za poplatok) • tenisové kurty • minigolf • aqua-
park Atlantida • nákupné centrum • 3 a´la carte reštaurácie 
(nutná rezervácia) • kaviareň • nočný klub • wifi • detské 
ihrisko • škola surfovania • bowling centrum • spa centrum 
• parkovanie pri hoteli (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • detský 
klub • fitness centrum • bowling • aquapark • minigolf • tenis 
• biliard • vodné a plážové športy (za poplatok)

Ubytovanie: pohodlne a moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • TV • telefón • chladnička • trezor (za popla-
tok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • možnosť rezervácie  
večere v 3 a´la carte reštauráciách • počas dňa podáva-
né vybrané alkoholické nápoje domácej výroby, nealko-
holické nápoje, minerálna voda, teplé nápoje • počas dňa 
hot dog a koláčiky • neobmedzený vstup do aquaparku 
Atlantida • hotelové animácie • detský klub • slnečníky a 
ležadlá na pláži

Klubová dovolenka: slnečné dovolenkové 
dni vám počas prázdninových mesiacov spestrí hotelový 
animačný tím, ktorého súčasťou je aj slovensky hovoriaci 
animátor. Rôzne aktivity, zábavné súťaže a kolektívne hry, 
ponúkajú jedinečnú príležitosť zabaviť sa. Detský klub sa 
skvele postará o zábavu vašich detí.

Oficiálna trieda: 

Jedným z vyhľadávaných hotelov komplexu 
Royal Club Victoria je i hotel Atrium, ktorý kaž-
doročne láka svojich klientov svojou unikátnou 
polohou priamo na zlatistej pláži a tiež archi-
tektúrou s nádychom luxusu. Výhľad na záliv 
Čierneho mora navodzuje tú správnu pohodu 
a dovolenkovú atmosféru. V areáli hotelového 
komplexu nájdete všetko, čo k dokonalej do-
volenke potrebujete. Tí, čo sa radi zabávajú, tu 
majú k dispozícii napríklad tenisové kurty, mini 
golf, bowling. Celý areál obklopujú nádherne 
udržiavané záhrady s exotickými palmami a 
kvetmi. Unikátom je i vodný park Atlantida s 
rôznymi kĺzačkami pre malých a veľkých, ktorý 
je súčasťou komplexu. Večer si môžete vybrať z 
viacerých možností ako stráviť príjemne chvíle - 
zájdite do niektorej z reštaurácií, do baru alebo 
nočného klubu a vyskúšajte typické bulharské 
jedlá a nápoje. Zúčastniť sa môžete i večerných 
animačných aktivít. Blízkosť autobusového spo-
jenia vám umožní spoznávať okolie, ako naprí-
klad neďaleké dobre známe Slnečné pobrežie s 
množstvom dovolenkových lákadiel a atrakcií, 
alebo sa nechajte zaviezť do starobylého mes-
tečka Nesebar a prejdite sa jeho úzkymi, roman-
tikou dýchajúcimi uličkami. Veríme, že výberom 
práve tohto hotela si každý dovolenkár túžiaci 
po pohodlnej a príjemne strávenej dovolenke 
príde na svoje.

www.victoriagroup.bg

outpr

HOTEL

ATRIUM BEACH****+
ELENITE

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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na strane 343

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

cena už od

252 €
8 dní

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Popis: elegantná, vkusne zariadená vstupná hala 
s posedením • recepcia • hotelová reštaurácia • lobby bar so 
satelitnou TV • Wi-Fi pripojenie • koktail bar • 2 vonkajšie ba-
zény s oddelenou časťou určenou pre najmenších návštev-
níkov • ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • hotelový 
miniaquapark s pestrými toboganmi, kĺzačkami a vodným 
hradom • originálna pirátska loď vsadená do rozprávkové-
ho bazénového komplexu • internetový kútik (za poplatok) 
• fitnes centrum • kaderníctvo • obchodíky • zmenáreň • par-
kovisko (za poplatok)

Šport a zábava: v hoteli sa nachádza detský 
miniaquapark • fitnes • biliard • stolný tenis • bowling club 
v blízkosti hotela • vodné športy a ďalšie aktivity na pláži: 
parasailing, paragliding, vodné bicykle, vodné skútre (za po-
platok) • ponuka masáží (za poplatok) • plážový volejbal • 
plážový futbal • požičovne áut • v blízkosti zábavných a ná-
kupných možností, ktoré ponúka centrum letoviska Slnečné 
pobrežie • len 15 minút chôdze od mestečka Nesebar, ktoré 
vás očarí úzkymi kamennými uličkami, malebnými kostolík-
mi a typickou bulharskou atmosférou

Ubytovanie: zrekonštruované, moderne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek • priestrannejšie, 2-lôžkové rodinné izby s možnosťou 
až troch prísteliek určené pre rodiny s deťmi • klimatizácia • 
TV • telefón • chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s pose-
dením • rýchlovarná kanvica

Stravovanie: raňajky - formou chutných a boha-
tých švédskych stolov s pestrou ponukou nápojov • mož-
nosť all inclusive za príplatok

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere servírované for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov • počas obedov 
a večerí sú v ponuke jedlá domácej bulharskej aj medziná-
rodnej kuchyne • v hotelových baroch sa podávajú miest-
ne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje • teplé ná-
poje zahŕňajú: kávu, čaj • v bare pri bazéne sa počas dňa 
okrem alkoholických a nealkoholických nápojov podáva aj 
zmrzlina a koláčiky • v snack bare vám v popoludňajších 
hodinách ponúknu menšie občerstvenie • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch zdarma

Oficiálna trieda: 

Na rozhraní najvyhľadávanejšieho bulharského 
strediska Slnečné pobrežie a historického mestečka 
Nesebar leží moderný hotel ako stvorený pre rodin-
nú dovolenku – hotel Kotva. Vkusne zariadené izby, 
moderný interiér a príjemný personál je len časť 
z toho, čo vám tento skvelý hotel ponúka. Vhodne 
umiestnené bazény po jeho oboch stranách uspo-
koja potreby všetkých dovolenkárov. Jeden z nich 
je určený pre plavcov a tých, ktorí si v pokoji chcú 
vychutnávať slnečné lúče. Druhý patrí všetkým 
hosťom, ktorí sa túžia bezprostredne zabávať v mi-
niaquaparku. Originálny pool bar vám poskytne 
občerstvenie v podobe rôznych nápojov priamo 
pri bazéne. Tú správnu bodku za bezchybne strá-
veným dňom dá určite príjemná prechádzka popri 
pláži do neďalekého mestečka Nesebar.

Poloha: na okraji Slnečného pobrežia • cca 200m 
od piesočnatej pláže • neďaleko rušného centra strediska 
s množstvom obchodíkov so suvenírmi, reštauráciami, bar-
mi, diskotékami a nočnými klubmi • v blízkosti malebného 
mestečka Nesebar • autobusová zastávka neďaleko hotela 
umožňuje pravidelné spojenie s ostatnými časťami letovis-
ka

Pláže: široká piesočnatá pláž s dunami a pozvoľným 
vstupom do vody je vhodná pre rodiny s deťmi a neplav-
cov (slnečníky a ležadlá za poplatok) • rôzne druhy masáží • 
široká ponuka plážových a vodných športov (za poplatok) • 
štýlové bary s dennou aj večernou zábavou

www.kotva-bg.com

oatmr

HOTEL

KOTVA****+
SLNEČNÉ POBREŽIE

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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na strane 341

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

rodinná izba

cena už od

186 €
8 dní
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Poloha: v severnej časti rušného strediska Slneč-
né pobrežie • len 30 km od letiska v Burgase • priamo pri 
širokej a piesočnatej pláži • od hotela vedie promenáda 
plná obchodíkov a zábavných atrakcii až priamo do centra 
letoviska • približne 7 km vzdialený od historického mes-
tečka Nesebar známeho svojimi pamiatkami zapísanými v 
zozname chráneného územného dedičstva UNESCO

Pláže: krásna priestranná a dlhá piesočnatá pláž 
sa rozprestiera priamo pred hotelom • pozvoľný vstup 
do mora je vhodný aj pre rodiny s deťmi ako aj pre ne-
plavcov • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • na 
pláži sa nachádzajú aj vyhradené neplatené úseky bez 
slnečníkov a ležadiel

Popis: veľká a priestranná vstupná hala s recepciou 
a posedením • 3 reštaurácie (Hollywood, Gondola, Victoria) 
• lobby bar Safari • pool bar Palma • Irish bar • Mezzanine 
bar • vonkajší bazénový komplex s oddelenými detskými 
časťami • detské ihrisko • kvalitne vybavené spa centrum • 
vnútorný bazén • jacuzzi • kaderníctvo • kozmetický salón 
• sauna • fitness • wifi na recepcii zdarma •  menšie obcho-
díky • zmenáreň • parkovisko (za poplatok) 

Šport a zábava: vodné športy na pláži (za po-
platok) • wellness a spa centrum (za poplatok) • požičovňa 
áut (za poplatok) • v blízkosti bary a diskotéky

Ubytovanie: priestranné  a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klima-
tizácia • telefón • satelitná TV • chladnička s minibarom • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a 
WC) • sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón alebo te-
rasa s posedením • izby s výhľadom na more (za príplatok)

Stravovanie: raňajky formou bohatých švéd-
skych stolov • polpenzia alebo all inclusive za príplatok

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú podávané 
formou bohatých a lahodných švédskych stolov vrátane 
nápojov a veľkého výberu dezertov • ľahšie občerstvenie 
podávané počas dňa  • zmrzlina, káva, čaj • počas celého 
dňa lokálne nealkoholické aj alkoholické nápoje a mieša-
né drinky podľa ponuky hotela • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • 1x za pobyt večera v a´ la carte reštaurácii La 
Gondola (vyžaduje sa rezervácia)

Oficiálna trieda: 

Po úspešnej sezóne veríme, že tento hotel v našej 
ponuke uchváti i ďalších klientov. Vo vychytenom 
letovisku Slnečné pobrežie priamo na slnkom 
zaliatej pláži sa týči štýlový hotel Victoria Pala-
ce. Hotel patrí do známej siete Victoria group. Už 
svojimi honosnými vstupnými priestormi vám 
napovie, že sa jedná o to správne prázdnino-
vé miesto pre trávenie skvelej letnej dovolen-
ky s nádychom štýlovosti. Celý interiér rezortu 
je zariadený v štýle afrického safari. Na širokú 
piesočnatú pláž pred hotelom sa dostanete cez 
okrasný most vedúci ponad komplex kaskádovi-
tých osviežujúcich bazénov, kde sa zabavia isto i 
naši najmenši dovolenkári. O výnimočnosti hotela 
svedčí i skvelá kuchyňa pod vedením dôsledné-
ho manažéra, takže vaše chuťové poháriky budú 
mať gastronomický zážitok. Priestranné a vkusne 
zariadené izby s orientáciou na more vám počas 
vášho ranného vstávania do zaista dožičia neza-
budnuteľný výhľad. V kvalitnom rezorte zo siete 
Victoria group nesmie určite chýbať ani dobre 
vybavené Spa a Wellness centrum s vnútorným 
bazénon a relaxačnou zónou, so skúsenými ma-
sérmii, či vírivkou. Ďalším plusom hotela je i blízke 
centrum letoviska Slnečné pobrežie, ktoré svojim 
návštevníkom ponúka nepreberné množstvo zá-
bavy počas dňa, večer i v noci. Sme presvedčení, 
že hotel Victoria Palace bude správna voľba pre 
vašu dovolenku.

www.victoriagroup.bg

ptabr
získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

HOTEL

VICTORIA PALACE*****
SLNEČNÉ POBREŽIE
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

228 €
8 dní
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Pláže: krásna priestranná piesočnatá pláž • po-
zvoľný vstup do mora vhodný aj pre rodiny s deťmi • 
pláž ocenená Modrou vlajkou EÚ za čistotu • slnečníky 
a ležadlá na pláži (za poplatok) • pestrá ponuka vodných 
športov 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a štý-
lovým posedením • hotelový komplex pozostáva z ho-
telov Chaika Beach, Chaika Arcadia a Chaika Metropol • 
dve hotelové reštaurácie • lobby bar • Irish bar •  Mystic 
Club (s hudbou profesionálnych DJ) • bar pri bazéne • dva 
vonkajšie bazény s oddelenými časťami pre deti (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • menší vnútorný bazén • spa cen-
trum (za poplatok) • internet (za poplatok) • lekár • zmená-
reň • hotelové parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové denné animácie 
• detský klub • detské ihrisko • pestrá ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • wellness a spa centrum 
(za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok) • v blízkosti 
bary a diskotéky

Ubytovanie: 2 - lôžkové izby s možnosťou jed-
nej alebo dvoch prísteliek v hotelových častiach Chaika 
Beach a Chaika Arcadia • centrálna klimatizácia • SAT 
TV • telefón • chladnička, resp. minibar • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič 
na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa s po-
sedením • izby s výhľadom na more v hotelovej časti 
Chaika Beach za príplatok 

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov 
• možnosť polpenzie alebo all inclusive za príplatok 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
formou švédskych stolov vrátane nápojov • ľahšie ob-
čerstvenie počas dňa: zmrzlina, káva, čaj a zákusky • 
hotelové bary ponúkajú počas dňa alkoholické nápoje 
miestnej výroby (brandy, koňak, vodka, rôzne druhy 
likérov, biele a červené víno, pivo) a nealkoholické ná-
poje • ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • jeden 
voľný vstup do aquaparku Atlantida v hotelovom kom-
plexe Royal Club Victoria v Elenite 

Oficiálna trieda: 

Dovoľte nám ponúknuť vám i v tomto roku štýlový 
hotelový rezort Chaika Beach. Pre našich klientov 
máme pripravené elegantné ubytovanie v archi-
tektonicky zaujímavo riešenom rezorte. Veľmi pô-
sobivé zariadenie ako i farebné zladenie interiéru 
vytvára príjemný dojem nesúci v sebe históriu 
s modernou súčasnosťou. V jedinečnom spa a we-
llness centre zaručene načerpáte nové sily a doko-
nale si oddýchnete. Nezabudnuteľné dovolenkové 
zážitky vo vás zanechá, len pár metrov vzdialené  
šumiace priezračné more so zlatistým pieskom. 
Poznávaniachtiví návštevníci tejto destinácie ur-
čite uvítajú návštevu Nesebaru, mestečko s ma-
lebnými romantickými zákutiami. Blízkosť centra 
Slnečného pobrežia od hotelového komplexu po-
teší aj tých, ktorí radi žijú nočným spoločenským 
životom.  Chaika Beach Resort vďaka svojej boha-
tej ponuke služieb, chutnej strave, či výbornej po-
lohe v blízkosti mora i živého centra dokáže splniť 
každé dovolenkové prianie klientov všetkých ve-
kových kategórií. 

Poloha: v centre rušného letoviska Slnečné pobre-
žie • priamo pri nádhernej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • asi 5 km vzdialený od historického mestečka 
Nesebar, kam sa dostanete miestnou autobusovou do-
pravou alebo turistickým vláčikom • v blízkosti plážovej 
promenády s množstvom atrakcií 

www.victoriagroup.bg

ombpr

HOTELOVÝ KOMPLEX

CHAIKA BEACH RESORT****
SLNEČNÉ POBREŽIE

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

VSTUP ZDARMA

video
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ca.sk/tv

cena už od

174 €
8 dní
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Pláže: široká priestranná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným pre rodiny s deťmi alebo 
pre menej zdatných plavcov • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • široká paleta vodných a plážových športov 
(za poplatok) • plážová promenáda s množstvom atrakcií 
a možností občerstvenia v reštauráciách a kioskoch

Popis hotela: vstupná hala s vonkajším i vnú-
torným sedením • recepcia • trezory na recepcii (za popla-
tok) • zmenáreň • Wi-Fi pripojenie • lobby bar s možnosťou 
sledovať TV s plochou obrazovkou • 3 výťahy, z toho jeden 
panoramatický • reštaurácia so sedením na vonkajšej tera-
se • bazén s oddelenou časťou určenou pre deti • slnečná 
terasa so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • bar pri bazé-
ne a snack bar • upravená záhrada s detským ihriskom • 
parkovisko

Šport a zábava: fitnes centrum • biliard • po-
čítačové hry • vodné a plážové športy na blízkej pláži stre-
diska Slnečné pobrežie (za poplatok) • v blízkosti hotela sa 
nachádzajú tenisové kurty, minigolf a kolotoče • masáže 
• sauna • v okolí hotela štýlové reštaurácie, koktail bary, 
karaoke bary a diskotéky 

Ubytovanie: moderne a príjemne zariadené 2 - 
lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • TV • telefón • chladnička • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere servírované for-
mou pestrých a chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • počas obedov a večerí sú v ponuke jedlá domácej 
bulharskej aj medzinárodnej kuchyne • v hotelových ba-
roch sa podávajú miestne alkoholické nápoje (gin, whis-
ky, mastika, koňak, vodka, rôzne likéry, biele a červené 
víno, pivo) a nealkoholické nápoje (voda, cola, mirinda, 
7UP) • teplé nápoje zahŕňajú: kávu, čaj, mlieko, kakao • 
v bare pri bazéne sa počas dňa okrem alkoholických 
a nealkoholických nápojov podáva aj zmrzlina a koláčiky 
• v snack bare vám v popoludňajších hodinách ponúknu 
menšie občerstvenie, pizzu, špagety a nápoje • ležadlá, 
slnečníky a matrace pri bazéne zdarma

Oficiálna trieda: 

Klientami obľúbený all inclusive hotel nachádza-
júci sa v blízkosti centra letoviska Slnečné po-
brežie radi odporučíme i náročnejším klientom. 
Dunav vám poskytne dovolenkové ubytovanie 
vo vkusne zariadených dvojposteľových izbách 
s možnosťou až dvoch prísteliek. Prednosťou 
hotela, okrem jeho skvelej polohy, je i udržiava-
ná záhrada s priestranným bazénom, oddycho-
vou zónou so slnečníkmi a ležadlami. Ústretový 
personál, výborná a pestrá strava v kombinácii 
s množstvom doplnkových služieb sú zárukou 
strávenia kvalitného pobytu. Ak zatúžite po ro-
mantických prechádzkach, neďaleké malebné 
mestečko Nesebar s dláždenými uličkami lemo-
vanými drevenými domčekmi je len na dosah 
od vášho dovolenkového domova. Hotel Dunav 
si zachováva vašu stabilnú priazeň a popularitu. 
Veríme preto, že tomu tak bude i počas tohtoroč-
ných letných mesiacov.

Poloha: príjemný hotel, ktorý sa stále teší veľkej ob-
ľube, nájdete v širšom centre známeho letoviska Slnečné 
pobrežie • v blízkosti živej nákupnej promenády s množ-
stvom obchodíkov so suvenírmi a oblečením, reštaurácií 
s typickou bulharskou atmosférou a so záplavou barov 
a diskoték a s ďalšími dovolenkovými atrakciami pre veľ-
kých i malých návštevníkov • približne 3 km od historické-
ho mestečka Nesebar, kam premáva pravidelná autobu-
sová doprava alebo atraktívny turistický vláčik • hotel je 
vzdialený približne 250 m od pláže

www.hotel-dunav.com

oatrW

HOTEL

DUNAV****
SLNEČNÉ POBREŽIE

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na strane 342

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ehotels-bg.com

cena už od

267 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

LETO 2019 BULHARSKO

Pre všetkých dovolenkárov, ktorí uprednostňujú 
priateľskú a uvoľnenú atmosféru sme i túto sezó-
nu zaradili do ponuky hotel Perla, ktorý je situova-
ný uprostred zelene. K modernému hotelu, ktorý je 
vhodný pre aktívnych dovolenkárov, ako i rodiny 
s deťmi, patrí i vonkajší bazén, pri ktorom si môže-
te užiť príjemný relax a letnú pohodu. Vďaka jeho 
ideálnej polohe môžete zažiť prechádzky po pul-
zujúcom letovisku, radovánky v aquaparku alebo 
navštíviť neďaleké mestečko Nesebar.

Poloha: v severnej časti letoviska Slnečné pobrežie, 
300 m od centra • 250 m od pláže • približne 40 min. trans-
fer z letiska Burgas

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodná pre malé deti, ležadlá a slnečníky (za po-
platok) • veľký výber vodných a športových atrakcií

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou • zmená-
reň • trezor (za poplatok) • hotelová reštaurácia • lobby bar 

• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne (zdarma) • detský kútik • Wi-Fi v spo-
ločných priestoroch (zdarma) • internetový kútik • šipky • 
parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: menšie fitnes centrum (zdar-
ma) • herňa • šipky • šach • stolný tenis • v blízkosti hotela 
sa nachádzajú diskotéky • kluby • bary • adrenalínové do-
volenkové atrakcie pre malých aj veľkých • aquapark

Ubytovanie: moderné a priestranné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • ubytovanie v apartmánoch: 
oddelená spálňa, kuchynský kút a možnosť až 2 prísteliek 
• výbava ubytovacích jednotiek: klimatizácia • SAT - TV • te-
lefón • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC) • sušič na vlasy • sušiak na bielizeň • bal-
kón s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané for-
mou pestrých švédskych stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ľahšie občerstvenie počas dňa 
- snacky, káva, čaj, koláčiky • 1 x do týždňa tradičný bul-
harský večer 

Oficiálna trieda: 

orsa

HOTEL

PERLA***+
SLNEČNÉ POBREŽIE
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na strane 340

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.parkhotelcontinental.com

izba ** izba ***

cena už od

163 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

LETO 2019 BULHARSKO

Skvelý hotel s vynikajúcou polohou nájdete ukry-
tý v južnej časti letoviska, v objatí píniového lesí-
ka, cca 200 m od krásnej pláže. Príjemnú atmosféru 
podčiarkuje i veľký hotelový bazén spolu s pool ba-
rom. Ak zatúžite po aktívnom oddychu, čaká na vás 
rušné centrum obľúbeného Slnečného pobrežia. 
Výborná poloha v blízkosti centra, skvelá kuchyňa, 
kvalita služieb a príjemné prostredie vás presvedčia 
o tom, že ste si vybrali správne. 

Poloha: v južnej časti obľúbeného letoviska Slnečné 
pobrežie s množstvom obchodíkov, reštaurácií, barov, dis-
koték a ďalších dovolenkových atrakcií pre deti i dospelých 
• pravidelné autobusové spojenie s centrom letoviska ako 
aj s historickým mestečkom Nesebar • cca 200 m od pláže

Pláže: široká pláž so zlatistým jemným pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora dlhá 8 km, vhodná aj pre malé 
deti a neplavcov • pestrý výber vodných športov a atrakcií • 
slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor 
na recepcii (za poplatok) • hlavná reštaurácia s príjemným 
vonkajším posedením • 2* časť s vlastnou reštauráciou ur-

čenou iba pre raňajky (platí len pre klientov ubytovaných 
v 2* časti, obedy a večere sú podávané v spoločnej hlavnej 
reštaurácii) • lobby bar • pool bar • bazén s oddelenou časťou 
pre deti so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • detské ihrisko 
• lekár • platené parkovisko

Šport a zábava: stolný tenis • volejbal • teni-
sové kurty a multifunkčné ihrisko vhodné na hranie futbalu 
a basketbalu (za poplatok)

Ubytovanie: 2 typy izieb: v 2* časti 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • starší jednoduchý nábytok • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • balkón s po-
sedením • v 3* časti 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky• klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • TV • telefón • chladnička, resp. minibar 
• balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive light

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obedy a večere formou 
chutných švédskych stolov • nápoje počas raňajok ako 
káva, rozlievané nápoje - džús, voda • počas obedov a 
večerí - víno, pivo, nealkoholické a teplé nápoje • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne 

Oficiálna trieda: /

stcm

HOTEL

PARK HOTEL CONTINENTAL** / ***
SLNEČNÉ POBREŽIE
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LETO 2019 BULHARSKO

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre deti a neplavcov • ležadlá a slneční-
ky (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Popis: pri vstupe do hotela zaujme moderná vstupná 
hala s recepciou a posedením • zmenáreň • trezor (za po-
platok) • reštaurácia • denný bar na terase • wifi v lobby 
(zdarma) • bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • nákupná pasáž so su-
venírmi • kadernícky a kozmetický salón • posilňovňa • par-
kovisko (za poplatok)

Šport a zábava: 10 min chôdze aquapark 
• športové aktivity v blízkosti hotela • v centre nájdete 
bohatú škálu kultúrneho a spoločenského vyžitia

Ubytovanie: príjemne a moderne zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC) • 
sušič na vlasy • TV-SAT • minibar • balkón s posedením 

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov

Oficiálna trieda: 

Ak hľadáte hotel v centre Slnečného pobrežia 
a na skok od pláže, tak práve hotel Sea Breeze 
je pre vás ten pravý. Popri hoteli vedie dlhá pro-
menáda, ktorú lemujú obchodíky so suvenírmi, 
reštaurácie, bary, kaviarne. Hotel odporúčame 
všetkým, čo majú radi rušné centrum a zábavu, 
keďže v blízkosti máte na výber množstvo noč-
ných klubov, diskoték, kolotočov, ktoré len Slnečné 
pobrežie vie ponúknuť. Zaslúžený relax vám po-
núkne hotelový bazén, kde môžete načerpať nové 
sily a energiu v príjemnom dennom bare na terase. 
Veríme, že tento obľúbený hotel si nájde svojich 
priaznivcov, ktorí sa sem budú vždy radi vracať.

Poloha: hotel nájdete priamo pri plážovej prome-
náde • 300 metrov od centra letoviska, kde sa nachá-
dza množstvo obchodov s oblečením, obchodíkov so 
suvenírmi, chutné miestne i medzinárodné reštaurácie, 
kaviarne, bary • letisko v Burgase je len 40 minút cesty • 
starobylé mestečko Nesebar môžete navštíviť prechádz-
kou po plážovej promenáde alebo turistickým vláčikom

na strane 340

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seabreeze.bg

cena už od

143 €
8 dní

ptmqc

HOTEL

SEA BREEZE***+
SLNEČNÉ POBREŽIE

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na poschodí • lobby bar • vonkajší bazén s pool barom 
a oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne zdarma • fitnes centrum (zdarma)

Šport a zábava: široké spektrum športo-
vých aktivít a atrakcií pre deti i dospelých na pláži • Action 
aquapark • v blízkosti tenisové kurty • diskotéky • kasíno 
• reštaurácie • bary a zábavné podniky so živou hudbou

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička, resp. 
minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov v hotelovej reštaurácii • počas obedov 
možnosť občerstvenia vo forme fastfoodu v barbecue 
reštaurácii pri bazéne • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje • v popoludňajších hodinách ľahké občer-
stvenie a nápoje • ležadlá a slnečníky pri bazéne • fitnes

Oficiálna trieda: 

Slnečné pobrežie sa v posledných rokoch svojou 
atmosférou priblížilo najmä mladším ročníkom, 
vyhľadávajúcim miesta prekypujúce pulzujúcim 
životom. A presne takým je hotel Azurro nachá-
dzajúci sa uprostred všetkého diania v letovisku. 
Vyjdite si na prechádzku a ocitnete sa na prome-
náde vedúcej až do samotného centra, osviežte 
sa v hotelovom bazéne a okúste barmanovo maj-
strovstvo v pool bare.

Poloha: blízko centra letoviska Slnečné pobrežie 
• 35 km od letiska v Burgase • 200 m od pláže • v bez-
prostrednej blízkosti nákupných možností vrátane obcho-
díkov so suvenírmi 

Pláže: široká a dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora ocenená Modrou vlajkou EÚ • ideálna 
pre neplavcov a rodiny s menšími deťmi • slnečníky a le-
žadlá (za poplatok) • občerstvenie, plážové bary a reštau-
rácie na plážovej promenáde • veľký výber motorových a 
nemotorových vodných športov a atrakcií

Popis: vstupná hala s recepciou a  posedením • wifi 
na recepcii • zmenáreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia 

na strane 341

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

221 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

LETO 2019 BULHARSKO

HOTEL

AZURRO***+
SLNEČNÉ POBREŽIE
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Pláže: široká udržiavaná pláž so zlatistým pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • popri pláži nákupno-zábavná promenáda

Popis: recepcia so zmenárňou a posedením • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia s barom • bazén so šmykľavka-
mi a oddelenou časťou pre deti • pool bar • udržiavaná zá-
hrada • detské ihrisko • internet • parkovisko (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • biliard • stolný 
futbal • požičovňa áut • požičovňa bicyklov • priamo na plá-
ži možnosť vyskúšať si vodné športy a iné atrakcie ako 
napr. parasailing, jazdu za motorovým člnom na vodnom 
banáne (za poplatok) • rušný nočný život v blízkosti hotela 
alebo v centre letoviska

Ubytovanie: moderne zariadené, priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • telefón • TV • chladnička • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • väčšina izieb s orientá-
ciou na bazén • balkón s posedením alebo terasa

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov

Oficiálna trieda: 

Sunny Day tvorí útulný komplex budov obklopu-
júcich vonkajší bazén so šmykľavkami, kde môže 
každý návštevník tráviť čas relaxovaním, pláva-
ním alebo leňošením na slnku. Novovybudovaná, 
moderná časť Slnečného pobrežia, kde sa hotel 
nachádza, vám ponúka veľký výber možností ako 
sa výborne zabaviť počas horúcich letných veče-
rov. Tento hotel s kvalitnými službami a moderný-
mi izbami si rozhodne získa každého návštevníka. 
Dovolenkárom, ktorí túžia po troške romantiky, 
odporúčame navštíviť historické mestečko Nese-
bar so starými zachovalými kostolíkmi a domami 
striedajúcimi sa s množstvom tradičných i mo-
derných obchodíkov. 

Poloha: v severnej časti Slnečného pobrežia • cca 
200 m od širokej piesočnatej pláže • neďaleko živej pešej 
promenády s obchodíkmi, reštauráciami, barmi a diskoté-
kami • centrum letoviska 2,5 km • pravidelné autobusové 
spojenie s ostatnými časťami letoviska a Nesebarom (za-
stávka pri hoteli) 

na strane 340

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

tcsro
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

SUNNY DAY***+
SLNEČNÉ POBREŽIE

cena už od

137 €
8 dní
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Popis: vonkajší bazén s detskou časťou, slnečníky 
a ležadlá (zdarma) • pool bar • výťah • klienti apartmáno-
vého komplexu využívajú aj vybavenie sesterského hotela 
Sunny Day: recepcia so zmenárňou • reštaurácia • bazén 
s oddelenou časťou pre deti a so šmykľavkami • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (zdarma) • bar pri bazéne • detské 
ihrisko • internet • minimarket • parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: tenisové a futbalové ihriská 
v letovisku • vodné športy na pláži (za poplatok) • možnosť 
výberu z pestrej ponuky fakultatívnych výletov za krásami 
okolia

Ubytovanie: priestranné a moderne zariadené 
4-lôžkové apartmány so 4 pevnými lôžkami a možnosťou 
1 prístelky • spálňa oddelená od obývacej časti • SAT TV 
• plne vybavený kuchynský kút s chladničkou • klimati-
zácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou/sprchou 
a WC) • balkón alebo terasa

Stravovanie: raňajky podávané v reštau- 
rácii hotela Sunny Day formou švédskych stolov

Oficiálna trieda: 

Komplex budov apartmánov Efir, umiestnených 
v tvare písmena „U“, obklopuje z troch strán väč-
ší vonkajší bazén s pool barom. Sústava sa na-
chádza v perfektnej lokalite Slnečného pobrežia. 
Neďaleko centra plného nákupných, zábavných 
a reštauračných možností, no zároveň na skok 
od piesočnatých pláží so zlatistým pieskom, kde 
sa môžete kúpať nielen v lúčoch letného slnka. 
Moderne zariadené a plne vybavené apartmány 
v kombinácii s veľkorysým priestorom interiéru 
sa taktiež radia k veľkým plusom tejto už beztak 
skvelej ponuky, vhodnej pre viacčlenné rodiny či 
skupiny priateľov. 

Poloha: cca 2,5 km severne od centra Slnečného 
pobrežia • v pešej dostupnosti promenády s obchodmi, 
kaviarňami a reštauráciami • s možnosťou priameho auto-
busového spojenia s okolitými mestami i centrom • priamo 
susedí s hotelom Sunny Day

Pláže: len 200 m vzdialená široká udržiavaná pláž so 
zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom do mora • slneč-
níky a ležadlá sú za poplatok 

na strane 340

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

137 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

LETO 2019 BULHARSKO

APARTMÁNY

EFIR***+
SLNEČNÉ POBREŽIE
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deti • bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdar-
ma) • masáže • fitnes (zdarma) • sauna • trezor na recepcii

Šport a zábava: šipky • šach • plážový volejbal 
• zumba • tanečné kurzy • animácie pre deti a dospelých • 
veľa športových aktivít a atrakcií na pláži • bary a zábavné 
podniky so živou hudbou v neďalekom centre letoviska

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • klimatizácia • TV • minibar • telefón • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom na vlasy) • 
balkón s posedením • väčšina izieb s výhľadom na more 
• priestranné štúdiá s 2 klasickými lôžkami s možnosťou 
až 3 prísteliek • kuchynský kút • TV • klimatizácia • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom 
na vlasy) • balkón s posedením a s výhľadom na more

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou chutných švédskych stolov v hotelovej reštaurá-
cii • 2 x týždenne tematické večere • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ľahšie občerstvenie vo vyhra-
dených hodinách - zmrzlina, koláčiky, snacky, káva, čaj 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • hotelové animácie

Oficiálna trieda: 

Sám Cézar, po ktorom dostal tento hotel meno, bol 
vraj veľkým labužníkom. Ak sa chcete teda nechať 
rozmaznávať ako cisár, táto ponuka je určená prá-
ve vám. Príjemné a pokojné prostredie letoviska 
Sveti Vlas vám dožičí nerušenú dovolenku v spo-
jení s panorámou prírody navôkol. V kombinácii 
s kvalitnými službami, elegantným ubytovaním 
a výbornou stravou sa vytvára ideálny predpoklad 
na trávenie dovolenky i pre náročnejších klientov. 

Poloha: v tichom zálive obľúbeného a pokojného 
letoviska Sveti Vlas • priamo na nádhernej širokej piesoč-
natej pláži • autobusové spojenie so Slnečným pobrežím 
i historickým mestečkom Nesebar

Pláže: široká piesočnatá pláž priamo pred hotelom • 
ideálna aj pre neplavcov a rodiny s deťmi • slnečníky a le-
žadlá (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • wifi pripojenie 
v lobby • zmenáreň • hotelová reštaurácia • lobby bar • 
priestranný bazénový komplex s oddelenou časťou pre 

na strane 343

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

267 €
8 dní

oamsq
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

CAESAR PALACE****+
SVETI VLAS



33

 

znávačov vĺn odporúčame severnú pláž nachádzajúcu sa 
250 m chôdze od hotela

Popis: recepcia v nepretržitej prevádzke so zme-
nárňou • trezor (za poplatok) • reštaurácia s vonkajším 
posedením ponúkajúca miestne špeciality • piano bar 
• wifi pripojenie (zdarma) • internetový kútik • hotelový bar 
• plytký bazén vhodný pre deti, ležadlá a slnečníky (zdar-
ma) • detské ihrisko • stolný tenis • biliard • masáže • fitnes 
centrum • sauna

Šport a zábava: v centre tohto príjemného 
letoviska nájdete reštaurácie • bary • obchody • ktoré do-
siahnete približne po 10 min chôdze • 1 km od hotela sa 
nachádza aquapark Aqua Planet

Ubytovanie: priestranné a klimatizované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek • rodinné 
izby pre 3 až 5 osôb • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • TV • chladnička • telefón • bal-
kón s posedením

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov • možnosť večere (za príplatok)

Oficiálna trieda: 

Výbornou voľbou pri výbere letnej dovolenky je 
elegantný rodinný hotel Sveti Dimitar, postave-
ný v klasickom štýle. Do našej ponuky sme ho 
zaradili hlavne kvôli jeho chutnej strave, čistote 
a ochotnému personálu, ktorý má vždy úsmev 
na tvári. Priľahlú piesočnatú Južnú pláž pre poz-
voľný vstup do mora a jemný piesok ocenia najmä 
rodiny s malými deťmi. V centre letoviska Primor-
sko reštaurácie ponúkajú príjemné posedenie so 
skvelým jedlom a určite neodoláte ani miestnym 
obchodíkom, aby ste si domov pribalili pár suve-
nírov. 

Poloha: hotel sa nachádza 250 m od dlhej piesoč-
natej pláže a približne 5 minút chôdze od centra letoviska 
• v blízkosti sa nachádza aquapark Aqua Planet • neďa-
leko je prírodná rezervácia Ropotamo, ako aj starobylé 
mestečko Sozopol

Pláže: dve zlatisté piesočnaté pláže s možnosťou 
prenajatia ležadiel a slnečníkov (za poplatok) • široká pa-
leta vodných a športových aktivít priamo na Južnej pláži, 
ako napríklad: windsurfing, vodné skútre, jazda za člnom 
na vodnom banáne, vodné bicykle (za poplatok) • pre vy-

na strane 339

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

117 €
8 dní

toqr
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

LETO 2019 BULHARSKO

HOTEL

SVETI DIMITAR***
PRIMORSKO
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Pláže: v stredisku sa nachádzajú dve piesočnaté 
pláže s pozvoľným vstupom do mora, jedna je ideálna 
pre rodiny s deťmi a neplavcov, druhá menej ľudnatá 
s vlnami • na plážach sú ležadlá a slnečníky (za popla-
tok), stánky s občerstvením, bufety, bary, plážový volejbal 
• motorové a nemotorové atrakcie, vodné skútre, wind-
surfing, kitesurfing, jazda za člnom na banáne, vodné 
lyže (za poplatok)

Popis: veľká vstupná hala s recepciou a posede-
ním • trezor (za poplatok) • výťahy • TV • wifi • reštaurácia 
• vonkajšia terasa s posedením a výhľadom do záhrady 
• pool bar • lobby bar • vonkajší bazén s oddelenou det-
skou časťou, ležadlá a slnečníky (zdarma) • detské ihrisko 
• biliard (za poplatok) • stolný tenis (za poplatok) • parko-
vanie (zdarma)

Šport a zábava: denné a večerné animá-
cie • na pláži široká paleta vodných a športových aktivít 
(za poplatok) • možnosť fakultatívnych výletov • neďaleký 
aquapark

Ubytovanie: vkusne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť ubytovania 
v rodinných priestranných izbách s dvomi prístelkami • 
klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC) • TV/SAT • chladnička • wifi (zdarma) • 
balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú servírované 
formou chutných a bohatých švédskych stolov v hote-
lovej reštaurácii • počas celého dňa miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • teplé nápoje • počas dňa ľahšie 
občerstvenie, zmrzlina a koláčiky • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne • slovenské animácie 

Klubová dovolenka: slnečné dovolenko-
vé dni vám počas prázdninových mesiacov spestrí slo-
venský animačný tím. Rôzne denné a večerné aktivity, 
zábavné súťaže a kolektívne hry ponúkajú jedinečnú prí-
ležitosť skvele sa zabaviť a spoznať nových ľudí. Detský 
klub sa zasa postará o zábavu vašich detí a na chvíľu ich 
zamestná hrami, či športovými disciplínami

Oficiálna trieda: 

S potešením vám môžeme ponúknuť i v tejto se-
zóne ubytovanie v obľúbenom hoteli Tishina. Jeho 
názov pôvodne vznikol ešte za čias ked sa leto-
visko len rozrastalo. Dnes patrí hotel do centrálnej 
časti letoviska Primorsko. Prostredie hotela so zá-
hradou plnou zelene a rozkvitnutých kvetov vo vás 
vyvolá príjemnú atmosféru ničím nerušenej dovo-
lenky. Ideálny oddych si môžete dopriať pri veľkom 
hotelovom bazéne alebo na skok vzdialenej nád-
hernej pláži s jemným pieskom. K oddychu patrí 
aj smiech a zábava. O ten sa našim dovolenkárom 
postará skúsený slovensky hovoriaci animačný 
tím. Ak zatúžite po spoznávaní okolia, navštívite 
trebárs neďalekú prírodnú rezerváciu Ropotamo. 
Môžete vyskúšať dobrodružnú plavbu loďkou. Do-
volenku strávenú v Tishine odporúčame stredne 
náročným klientom, ale i rodinám s deťmi.

Poloha: 200 metrov od nádhernej a dlhej piesočna-
tej slnkom zaliatej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• 10 minút chôdze od centra plného nákupných i zábav-
ných možností • 50 km južne od mesta Burgas • v blízkos-
ti hotela cca 10 minút autom sa tiež nachádza prírodná 
rezervácia Ropotamo, kde môžete vyskúšať romantickú 
plavbu loďkou, poprípade preskúmať okolie prechádzkou 
po dobrodružných lávkach, ktoré lemujú okolie rezervácie 
• navštíviť môžete aj Sozopol, ktoré je najstarším mestom 
na bulharskom pobreží Čierneho mora • v letovisku sa na-
chádza obľúbený aquapark

www.tishina-residence.com

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

roakt

HOTEL

TISHINA***+
PRIMORSKO
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na strane 341

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

204 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

klu
bo

vá 
 dovolenka



36

 

bazén hotela Tishina

LETO 2019 BULHARSKO

možnosť občerstvenia • plážové bary • vodné atrakcie • 
vodné športy • plážový volejbal • masáže 

Popis: recepcia • reštaurácia • bar • wifi v lobby • men-
ší bazén s jacuzzi, ležadlá pri bazéne (zdarma) • možnosť 
využívania vonkajšieho bazéna s oddelenou detskou čas-
ťou v hoteli Tishina pre all inclusive klientov, ktorý je situ-
ovaný 100 m od hotela M-1 • parkovanie v blízkosti hotela

Šport a zábava: v centre tohto príjemného 
letoviska nájdete reštaurácie aj s českou kuchyňou • bary 
• diskotéky • obchody so suvenírmi • pestrú škálu športo-
vých atrakcií ako kurz windsurfingu • kitesurfingu • vod-
né skútre • možnosť navštíviť Turecko, blízka dostupnosť 
hraníc

Ubytovanie: klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • TV-SAT • chladnička • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • 
balkón • sušiak na bielizeň 

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov • možnosť stravovania formou all inclusive 
(za príplatok) v neďalekom hoteli Tishina

Oficiálna trieda:  

Menší rodinný hotel M-1 romanticky obrastený 
zeleným viničom je ideálnym miestom na prežitie 
pokojnej dovolenky. Je situovaný v tichšej časti 
Primorska pri neďalekej zlatistej piesočnatej pláži. 
V útulnom rodinnom hoteli zariadenom v poľov-
níckom štýle s nábytkom z masívneho dreva určite 
oceníte chutnú domácu kuchyňu. Okrem oddychu 
si môžete spestriť svoje dovolenkové dni absolvo-
vaním niektorého z fakultatívnych výletov a spo-
znať tak i ďalšie krásy tejto pohostinnej krajiny. 
Hotel odporúčame pre menej náročných klientov.

Poloha: v tichšej časti obľúbeného letoviska Pri-
morsko • asi 5 minút chôdze od pláže a od centra s množ-
stvom obchodíkov, kaviarní a reštaurácií • 50 km od mesta 
Burgas • v blízkosti hotela sa taktiež nachádza aquapark 
a prírodná rezervácia Ropotamo • navštíviť sa oplatí aj 
starobylé mestečko Sozopol

Pláže: v stredisku sa nachádzajú dve dlhé piesočna-
té pláže s pozvoľným vstupom do mora vhodné pre deti 
a neplavcov, ležadlá a slnečníky (za poplatok) • na pláži 

na strane 339

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

111 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ctoJ

HOTEL

M-1***
PRIMORSKO
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• vodné či plážové športy a atrakcie

Popis: vstupná hala s recepciou • lobby bar • vonkaj-
šia terasa s posedením • biliard • wifi • možnosť využívania 
vonkajšieho bazéna s oddelenou detskou časťou v hote-
li Tishina pre all inclusive klientov, ktorý je situovaný cca 
100 m od hotela M-2 • možnosť parkovania (za poplatok)

Šport a zábava: bohatý výber športových ak-
tivít ako napríklad kurz windsurfingu • kitesurfingu • vodné 
skútre • vodné a plážové atrakcie • aquapark • možnosť 
stravovania v okolitých reštauráciách a baroch • nočné 
bary • diskotéky • aquapark

Ubytovanie: pekne a útulne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej resp. dvoch prístelek • klimatizá-
cia • TV-SAT • chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp., vaňou a WC) • balkón s posedením 

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov v sesterskom hoteli M-1 • za príplatok mož-
nosť stravovania formou all inclusive v neďalekom hoteli 
Tishina

Oficiálna trieda: 

Dovoľte nám predstaviť našu tohtoročnú novin-
ku, rodinný hotel M-2 nachádzajúci sa v pokojnej 
časti blízko centra letoviska Primorsko. Jeho skvelá 
poloha zabezpečuje všetko, čo k pravej dovolenke 
patrí - blízkosť barov, reštaurácií s domácou aj me-
dzinárodnou kuchyňou, obchodíky so suvenírmi a 
typickými bulharskými výrobkami. Príjemnou pre-
chádzkou sa dostanete na jednu z pláží - Severnú 
alebo Južnú. Ak chcete nájsť kúsok dovolenkového 
raja, určite navštívte o niečo vzdialenejšiu Perla 
beach s azúrovou vodou, ktorú pred zrakmi zve-
davcov chráni dubový les s niekoľkými turistický-
mi chodníčkami. 

Poloha: 300 m od najbližšej pláže • v blízkosti centra 
letoviska Primorsko, kde nájdete širokú paletu nákupných 
a zábavných možností • obchody • reštaurácie • kaviarne 
• bary • trhy • medzinárodné letisko Burgas je vzdialené 
cca 50 km • starobylé mestečko Sozopol 23 km • možnosť 
navštevy blízkej prírodnej rezervácie Ropotamo

Pláže: Severná a Južná pláž so zlatistým pieskom, po-
zvoľným vstupom do mora • vzdialenejšia Perla beach • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • plážové bary a reštaurácie 

na strane 339

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.montestar2-primorsko.com

cena už od

104 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

cnqt

HOTEL

M-2***
PRIMORSKO
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(za poplatok) • 2 výťahy • lobby bar • pool bar • reštaurácia 
s terasou • detské ihrisko • wifi (za poplatok) • bazén s odde-
lenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdar-
ma) • hotelová záhrada • strážené parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: vonkajšie ihrisko pre špor-
tovcov • tenisový kurt (za poplatok) • stolný tenis (zdarma) 
• vodné športy na pláži 

Ubytovanie: vkusne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia 
• TV-SAT • chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC) • sušič na vlasy (zapožičanie 
na recepcii) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú servírované 
formou švédskych stolov v hotelovej reštaurácii • neskoré 
raňajky • ľahké poobedňajšie občerstvenie sendviče a ko-
láčiky • počas celého dňa neobmedzená konzumácia alko-
holických a nealkoholických nápojov miestnej produkcie v 
lobby bare a reštaurácii • wifi (30 min. denne)

Oficiálna trieda: 

V letnom mestečku Primorsko sa nachádza po-
pulárny a osvedčený hotel Belica. Hoteloví hostia 
ocenia pokojné prostredie plné zelene. Pri vstupe 
vás privíta priestranná hotelová hala s recepciou 
a posedením. Počas horúcich dní si vychutnáte sl-
nečné lúče pri bazéne so slnečnou terasou. V okolí 
hotela sa nachádza veľa možností ako príjemne, či 
zábavne využiť čas, preto ho odporúčame všetkým 
aktívnym dovolenkárom, ale aj rodinám s deťmi. 

Poloha: v pokojnej časti letoviska Primorsko • 250 m 
od pláže • 400 m centra mesta • Južná pláž ponúka množ-
stvo vodných športových aktivít

Pláže: čistá udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, vhodná pre deti a neplavcov • plážový 
servis (zapožičanie ležadiel a slnečníkov) je poskytova-
ný za poplatok • služby plavčíka • občerstvenie na pláži 
v miestnych stánkoch • možnosť využitia vodných športov 
• kitesurfing • windsurfing • vodné bicykle • plážový volejbal

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor 

na strane 341

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotel-belitsa.com

cena už od

208 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

stra

HOTEL

BELICA***+
PRIMORSKO
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Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • zmenáreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia • vonkajší 
bazén s oddelenou časťou pre deti • bar s biliardom (za po-
platok) • stolný tenis (zdarma) • detský kútik • detské ihrisko• 
wifi (zdarma) • fitnes centrum • parkovanie (zdarma)

Šport a zábava: v okolí hotela množstvo noč-
ných barov • reštaurácií • diskoték • kaviarní • grill barov

Ubytovanie: moderné, priestranné a klimatizova-
né dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek • kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC • sušič na vlasy 
• TV/SAT • minibar • sušiak na bielizeň • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú podávané 
v hlavnej reštaurácii formou bohatého a rozmanitého 
bufetu • neskoré raňajky • ľahké občerstvenie v poobed-
ňajších hodinách • pizza • toasty • sendviče • zákusky 
• ovocie • počas celého dňa neobmedzená konzumácia 
alkoholických a nealkoholických nápojov miestnej pro-
dukcie v pool bare

Oficiálna trieda: 

Štýlovú dovolenku ponúka tento veľmi obľúbený 
rodinný hotel Queen Nelly. Vďaka svojim kvalit-
ným službám a ústretovému personálu majú jeho 
hostia možnosť zažiť príjemný a pokojný oddych, 
ku ktorému určite prispeje leňošenie pri krásnom 
vonkajšom bazéne s oddelenou časťou pre deti. 
Po celodennom slnení v okolí hotela nájdete veľa 
reštaurácií s tradičnou i medzinárodnou kuchyňou, 
kaviarne s príjemným posedením, bary a obchodí-
ky. Tento hotel s výbornou reputáciou odporúčame 
i náročnejším klientom.

Poloha: hotel sa nachádza v pokojnom prostredí 
letoviska Primorsko, približne 250 m chôdze od pláže a 
5 min od samotného centra • cesta transferom z letiska 
trvá asi 40 min • v blízkosti hotela sa nachádza aquapark 
Aqua Planet

Pláže: zlatisté piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodné pre deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • Južná pláž ponúka rôzne druhy plážových 
športov ( za poplatok ) ako napríklad: - windsurfing, vodné 
skútre, jazda na banáne , vodné bicykle, let rogalom, druhá 
pláž bližšie k hotelu je vhodná pre nadšencov vĺn

na strane 342

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.queennelly.com

cena už od

215 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

atro

HOTEL

QUEEN NELLY***+
PRIMORSKO
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pom do mora • vhodné pre malé deti a neplavcov • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • plážové bary a reštaurá-
cie • vodné športy a atrakcie, ako plážový volejbal • vodné 
skútre • jazda za člnom na banáne (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • výťah • á la carte reštaurácia s vonkajším 
posedením ponúka bulharskú a mediteránsku kuchyňu • 
bazén s oddelenou časťou pre deti s ležadlami a slneč-
níkmi (zdarma) • detský kútik • detské hry • spoločenské 
hry • šípky • piano • možnosť parkovania (za poplatok)

Šport a zábava: možnosť športových aktivít 
(za poplatok) - loďky, vodné bicykle, windsurfing, vodné 
lyžovanie, motorové člny • možnosť stravovania v okoli-
tých reštauráciách a baroch • aquapark v blízkosti hotela

Ubytovanie: pekne a útulne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • TV-SAT • 
chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp., vaňou a WC) • žehliaca doska na poschodí • balkón 
s posedením • rýchlovarná kanvica

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov

Oficiálna trieda: 

Ak túžite po pokojnej dovolenke mimo živého 
centra Primorska odporúčame vám populárny 
hotel Plovdiv. V prostredí útulného hotela pocítite 
vďaka milému personálu, výbornej strave a kom-
fortne zariadeným izbám tú pravú rodinnú atmo-
sféru. Jeho ideálna poloha priamo pri rozľahlej 
piesočnatej pláži zaručí klientom ničím nerušený 
oddych. Na záver dňa vás určite očarí romantický 
hotelový výhľad na zapadajúce slnko za horizont 
Čierneho mora. Obľúbený hotel najmä medzi čes-
kými a slovenskými turistami odporúčame pre 
všetky vekové kategórie dovolenkárov.

Poloha: približne 50 m od dlhej piesočnatej pláže, 
ku ktorej vedú schodíky nachádzajúce sa priamo pri ho-
teli • 200 m od centra, kde nájdete množstvo nákupných 
a zábavných možností • obchody • reštaurácie • kaviar-
ne • bary • trhy • medzinárodné letisko Burgas 50 km • 
starobylé mestečko Sozopol 23 km • prírodná rezervácia 
Ropotamo

Pláže: pekné udržiavané pláže s pozvoľným vstu-

na strane 339

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotel-primorsko.com

cena už od

130 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

Promt

HOTEL

PLOVDIV***
PRIMORSKO
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Popis: recepcia s nepretržitou prevádzkou • reštau-
rácia • bar • terasa s posedením • vonkajší bazén • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • na recepcii je mož-
nosť zapožičania varnej kanvice a žehličky • v blízkosti 
hotela je strážené platené parkovisko

Šport a zábava: okolité pláže ponúkajú širo-
ký výber aktivít • vodné skútre • windsurfing • vodné lyže 
• vodné bicykle • v neďalekom centre objavíte množstvo 
reštaurácií • barov • kaviarní 

Ubytovanie: príjemne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) 
• wifi pripojenie na internet (zdarma) • minibar • bal-
kón s posedením, kde väčšina izieb poskytuje výhľad 
na more

Stravovanie: raňajky podávané formou švéd-
skych stolov

Oficiálna trieda: 

V pokojnej novovybudovanej časti letoviska Pri-
morsko sa nachádza hotel Penelope, ktorý sa 
môže pochváliť nádherným výhľadom na blízke 
more a pobrežné pieskové duny. Hotel má rodin-
ný charakter a svojim klientom poskytne najlep-
šie podmienky pre strávenie príjemných dovolen-
kových chvíľ. Získa si vás prívetivou atmosférou 
a priateľským prístupom. Dlhá piesočnatá sever-
ná pláž strediska Primorsko sa nachádza v tes-
nej blízkosti hotela a poteší každého nadšenca 
morských vĺn.

Poloha: hotel sa nachádza približne 100 m od naj-
bližšej piesočnatej pláže • v pokojnej časti letoviska Pri-
morsko • centrum strediska s pestrým výberom reštaurá-
cií, kaviarní, grill barov a nočných klubov je vzdialené len 
5 minút chôdze od hotela

Pláže: dve udržiavané piesočnaté pláže • najbližšia 
je vzdialená od hotela približne 100 metrov • vzdialenejšia 
južná pláž ponúka svojim návštevníkom množstvo vod-
ných i športových atrakcií s možnosťou prenajatia ležadiel 
a slnečníkov (za poplatok)

na strane 339

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

124 €
8 dní

HOTEL

PENELOPE***
PRIMORSKO

oJmt
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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Nepoznané a slovenským turistom neobjavené - obdarené množstvom roz-
poruplných prívlastkov. Albánsko treba vidieť a zažiť, citiť jeho atmosféru, 
dejiny aj súčasnoť. Byť na miestach, kde začal neľahký príbeh národa, ktorý 
v dobách ďaleko pred Kristom obýval toto územie. Potomkovia vtedajších 
Ilýrov tu žijú dodnes, hovoriac rečou vychádzajúcou z jazyka svojich pred-
kov, ktorý sa nepodobá žiadnemu na Balkáne. O čo ťažšie sa dohovoríte 
albánsky, o to ľahšie bude pre vás stretnutie s domácimi: sú milí, priateľskí 
a šťastní z každej návštevy, preto vám neznalosť albánčiny nebude prekáž-
kou. Krajina sa otvorila svetu v roku 1991, keď padol režim vládnucej stra-
ny diktátora Envera Hodžu. Rýchlo rozvíjajúce sa Albánsko je v súčasnosti 
úplne bezpečná a bezproblémová krajina. Čo ponúka dnešné Albánsko? Pre 
cestovateľov všetko to, čo si predstavujú pod pojmom dobrá dovolenka: 
krásne pláže, panenské i tie s plným komfortom služieb, množstvo historic-
kých a kultúrnych pamiatok, prekrásne scenérie hôr a jazier, výborné jedlo 
a priateľskosť ľudi, ktorá sa na „ západe“ pomaly vytráca. Za zmienku stoja 
aj veľmi prijateľné ceny, ktoré viac než konkurujú cenám v Bulharsku či Čier-
nej Hore. Albánsko bude pre vás určite príjemným dovolenkovým prekva-
pením. Je to krajina s nádychom exotiky, ale aj krajina, ktorá si vás podmaní 
niečím, čo sa slovami veľmi opísať nedá. Omamná atmosféra albánskeho 
pobrežia vás chytí za srdce a vy celkom iste zatúžite spoznať jeho malebné 
zákutia. Prijmite preto naše pozvanie a doplňte vaše cestovateľské albumy 
o fotografie z tejto čarokrásnej destinácie!

ALBÁNSKO
Tajomná krajina Orlov 
a blankytných pláží

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 29 32 33 35 32 30

Voda 21 23 26 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Albánska republika
ROZLOHA: 28 750 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 3 151 000
HLAVNÉ MESTO: Tirana
MENA: Leke ALL 
JAZYK: albánčina
NÁBOŽENSTVO: moslimovia 70%, pravoslávni 20%, kresťania 10% 
ČASOVÁ ZÓNA: +1 hodina (VEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: cca 1h 10min (Tirana - TIA)

TiranaDurrës

Shëngjin
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Keď povieme, že Albánsko obmývajú dve moria: Jadranské a Ión-
ske, dostaneme trocha jasnejšiu predstavu o pobreží tejto ne-
veľkej krajiny. Pláže sú široké, niekoľko kilometrov dlhé, pokryté 
nádherným jemným pieskom, more priezračne tyrkysové a plyt-
ké, letá dlhé, suché a teplé. Reliéfom Albánsko pripomína Čiernu 
Horu, s ktorou zdieľa spoločnú hranicu, čiastočne sa tiahnucu 
cez Skadarské jazero, pričom jeho dve tretiny patria Čiernej Hore 
a jedna tretina Albánsku. Albánske Alpy s masívom Prokletije 
na severe krajiny dosahujú takmer 2700 m, ale najvyšší vrch 
nájdeme v hornatom strede krajiny – Veľký Korab (2 751 m.n.n.). 
Nedotknutá krajina a nádherná príroda sú hodné objavenia, rov-
nako ako pamiatky z čias minulých, ktoré aj svetová organizácia 
UNESCO zaradila na zoznam svetového kultúrneho dedičstva: 
mesto tisícich okien – Berat, kamenné mesto Gjirokastër a naj-
významnejšie archeologické nálezisko - antické mesto Butrint. 
Hoci príbeh Albánska začal v dávnej minulosti a prešiel mno-
hými skúškami, jeho budúcnosť je otvorená rovnako ako ľudia, 
ktorí tu žijú a sú jeho srdcom.

SHËNGJIN

Na úbočí rozložitého vápencového masívu, ktorý oddeľuje pev-
ninskú časť s upravenými políčkami od tej pobrežnej, vyrástlo 
moderné albánske letovisko Shëngjin. Leží v blízkosti Lezhé, 
ktoré ma tisíce rokov starú históriu a jedinečnú kultúru. Jeho 
obyvatelia sú hrdí na to, že je tu hrobka ich národného hrdinu 
Gjergja Kastriotiho Skanderbega, ktorý zjednotil znepriatelené 
albánske kmene, aby spoločne bojovali proti tureckej nadvláde. 
Rýchlo sa rozvíjajúce turistické letisko vás očarí svojou maleb-
nosťou a priateľskou atmosférou. Vydláždená pobrežná prome-
náda lemovaná palmami, ako tepna spája celé letovisko. Vedie 
popri širokej piesočnatej pláži a kvalitných hoteloch, postave-
ných priamo pri mori. Tu panuje dovolenková atmosféra a čulý 
ruch rýchlo sa rozrastajúceho letoviska. Shëngjinské reštaurácie 
sú známe svojou vynikajúcou kuchyňou z čerstvých morských 
rýb a plodov mora. Na ich otvorených terasách máte okrem pô-
žitku z vynikajúceho jedla aj ďalší zážitok – nádherný výhľad 
na pláž, Jadranské more, celý záliv a samotný Shëngjin.

DURRËS

Najstaršie mesto Albánska, v rokoch 1915 - 1920 aj jeho hlavné 
mesto, je v súčasnosti druhým najväčším v krajine. Je význam-
ným prístavom na pobreží Jadranu, odkiaľ pravidelne premávajú 
trajekty do talianskych miest Brindisi, Bari, Ancony či do Baru 
v Čiernej Hore. Grécki osadníci z Korintu a Kerkyry založili v tých-
to miestach prvú osadu s názvom Epidamnos v roku 627 pred 
Kristom, aby ju neskôr Rimania premenovali na Dyrrhachium. 
Odtiaľto vybudovali známu cestu Via Egnatia do Solúna a Kon-
štantinopola. Začiatkom 10. storočia bolo mesto súčasťou prvej 
bulharskej ríše, na jeho konci už vládli Byzantínci. Striedali sa tu 
panovníci zo Sicílie, Neapola a Benátok až do roku 1501, kedy sa 
mesta, rovnako ako celého Albánska, zmocnili Turci. Do roku 1912, 
do vzniku nezávislého Albánska, bolo súčasťou Osmanskej ríše. 
Durrës postihlo viacero zemetrasení, kedy sa veľká časť starého 
mesta zrútila, preto z pamiatok toho neostalo veľa. Z rímskych 
čias tu nájdete zvyšky amfiteátra z prelomu 1. a 2. storočia p. n. 
l. a rímske kúpele, v centre mesta je zachovaná časť mestských 
hradieb a pevnosť Kalaja e Durrësit. Durrës je najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcim letoviskom v Albánsku. Turistický ruch je budovaný 
na pobreží Dračského zálivu, kde pozdĺž širokej, až 30 km dlhej 
piesočnatej pláže, má svoje miesto množstvo hotelov, reštaurá-
cií, barov a diskoték.

TIRANA

Najľudnatejšie mesto Albánska s 800 000 obyvateľmi, ekono-
mické aj politické centrum krajiny, je hlavným mestom Albánska 
od roku 1920. Srdcom mesta je veľké Skanderbegovo námestie 
s jeho sochou a historická mešita Hadži Ethem Beja zo 17. sto-
ročia s veľmi peknou vnútornou výzdobou, prístupná aj pre 
všetkých potencionálnych návštevníkov. Našťastie ju nepostihol 
osud mnohých ďalších pamiatok počas režimu Envera Hodžu. 
Nebola zbúraná, aj keď v časoch ateizmu svojmu účelu neslúžila. 
V dnešnej dobe už stojí v meste veľa nových mešít a kostolov, 
deklarujúcich slobodu vierovyznania v súčasnej Tirane a Albán-
sku. Tirana je typické hlavné mesto so všetkým, čo k nemu patrí: 
široké bulváry, moderné budovy, značkové obchody, diskotéky.
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Popis: areál pozostáva z 2 budov: 4* hotel Albanian 
Star a 3* Ibiza • klienti ubytovaní v budove Ibiza využívajú 
všetky služby hotela Albanian Star: vstupná hala s recep-
ciou • fitnes • nová reštaurácia • bar • wifi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • bazén • terasa • parkovisko

Šport a zábava: fitnes v budove Albanian Star 
• výber rôznych vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek • možnosť ubytovania v rodinných izbách s 2 
spálňami • klimatizácia • TV • minibar (za poplatok) • wifi 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov v hoteli Albanian Star vrátane vybraných 
nápojov • v ponuke miestne pivo, červené a biele víno, 
ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús, ma-
linovky) • káva a čaj vo vyhradených hodinách v bare 
hotela Albanian Star popoludňajší snack (minipizza, sen-
dviče, zákusky, zmrzlina) 

Oficiálna trieda: 

Depandance Ibiza patriaci do siete Harmonia je ide-
álnym miestom na oddychovú rodinnú dovolenku. 
Obrovskou výhodou jeho návštevníkov je skutoč-
nosť, že čerpajú všetky služby, vrátane vynikajúcej 
stravy v susednom kvalitnom štvorhviezdičkovom 
hoteli Albanian Star. 

Poloha: celý areál sa nachádza na pláži, depandance 
Ibiza - len 50 metrov od krásnej pláže s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do Jadranského mora - na okraji 
mesta Durrës • ľahká dostupnosť centra mesta miestnou 
dopravou alebo taxíkom • lekáreň 30 m od hotela • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlavného mesta 
Tirana • bohaté možnosti rôznych fakultatívnych výletov 
do okolitých miest a za pamiatkami 

Pláže: udržiavaná krásna dlhá a široká piesočnatá 
pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
vhodným i pre deti • ležadlá a slnečníky (zdarma) a plá-
žové lôžka s baldachýnmi (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

na strane 344

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

260€
10 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tace

DEPANDANCE

IBIZA ***+
 DURRËS
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reštaurácia • bar s terasou ponúkajúcou výhľad na pláž 
a more • bazén • ležadlá a slnečníky (zdarma) • fitnes • bar 
pod strechou hotela s nádherným výhľadom na celý záliv 
• parkovisko

Šport a zábava: fitnes • výber rôznych vod-
ných športov a plážových atrakcií na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • individuálne nastaviteľná klima-
tizácia • satelitná TV • wifi pripojenie na internet • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením • výhľad 
na more (za príplatok) •zrekonštruované superior izby (za 
príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: bohaté raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov v reštaurácii hotela vrátane vybraných 
nápojov • v ponuke miestne pivo, červené a biele víno, 
ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús, mali-
novky) • káva a čaj vo vyhradených hodinách v bare ho-
tela • popoludňajší snack (minipizza, sendviče, zákusky, 
zmrzlina) • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Veľmi obľúbený hotel Albanian Star, zaradený 
do hotelovej siete Harmonia, láka svojich hostí 
polohou priamo na pláži. Vďaka malému počtu izi-
eb a ochotnému personálu panuje v hoteli útulná 
rodinná atmosféra. Izby vás prekvapia vkusným 
nábytkom a svojou eleganciou v pastelových far-
bách. Z hotelovej terasy s bazénom, ukrytej v tieni 
voňavých stredomorských borovíc, sa môžete ko-
chať pohľadom na širokú piesočnatú pláž, s tyrky-
sovým morom v pozadí. 

Poloha: priamo na krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • na okraji mesta Durrës • 
ľahká dostupnosť centra mesta miestnou dopravou alebo 
taxíkom • non-stop lekáreň 30 m od hotela • 39 km od prí-
letového letiska Rinas • 42 km od hlavného mesta Tirana • 

Pláže: krásna piesočnatá pláž s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (zdar-
ma) • štýlové plážové ležadlá s baldachýnmi (za poplatok) • 
vodné športy a atrakcie na pláži (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • wifi 
v spoločných priestoroch i na izbách (zdarma) • a´la carte 

na strane 345

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

319 €
10 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

teoa

HOTEL

ALBANIAN STAR****
 DURRËS
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Popis: moderné budovy obklopené udržiavanou zá-
hradou s plochou 5000 m2, plnou zelene, borovíc a paliem 
• komplex pozostáva z hlavnej hotelovej budovy a komplet 
zrekonštruovaných depandance nachádzajúcich sa v tes-
nej blízkosti hotela • vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• reštaurácia • bar • vonkajší bar s terasou • rozľahlý ba-
zén v tropickom štýle • detský bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne s výhľadom na more (zdarma) • kryté pódium 
•stráženie deti (za poplatok) • hotelové parkovisko 

Šport a zábava: diskotéka • detské  ihrisko •  
vodné športy a atrakcie na pláži (za poplatok) • možnosti 
rôznych fakultatívnych výletov do okolitých miest, fasci-
nujúcej prírody a za pamiatkami zapísanými na zozname 
UNESCO 

Ubytovanie: vkusne a moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • trezor • satelitná TV s plochou 
obrazovkou • telefón • wifi • minibar (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • su-
šič na vlasy • balkón alebo terasa • časť izieb s orientáciou 
na more (za príplatok) • možnosť ubytovania v novovybu-
dovanom depandance • 2-lôžkové izby až s možnosťou 
dvoch prísteliek  • klimatizácia • sat TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC)

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane vybraných nápojov • vo vyhrade-
ných hodinách počas dňa pivo a víno miestnej produk-
cie, ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús, 
malinovky) podávané v hotelovej reštaurácii, popolud-
ňajší snack (minipizza, sendviče, zákusky, zmrzlina) • 
v bare počas dňa v ponuke miestne pivo, červené a biele 
víno, ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús, 
malinovky), káva a čaj • slnečníky a ležadlá pri bazéne aj 
na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

V hoteli Dolce Vita nájdete tú správnu kombináciu 
vynikajúcej polohy, krásneho areálu, moderného 
zariadenia, elegancie, kozmopolitnej atmosféry 
a chutnej stredomorskej kuchyne obohatenej o vy-
nikajúce miestne špeciality. Oddych a relax vám 
ponúknu nielen vkusne zariadené hotelové izby, 
ale najmä udržiavaná zelená záhrada plná voňa-
vých borovíc a paliem, ktorej dominuje atraktívny 
bazén s výhľadom na susedné tyrkysové more 
lemované krísnou širokou piesočnatou plážou. 
Za spomenutie určite stojí aj návšteva neďaleké-
ho centra známeho mesta Durrës s nespočetným 
množstvom dovolenkových atrakcií a historických 
pamiatok, obchodíkov so suvenírmi, prístavom, či 
nádhernou pobrežnou promenádou plnou reštau-
rácií a barov.

Poloha: priamo na krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • na okraji mesta Durrës 
- najstaršieho a druhého najväčšieho mesta v Albánsku 
s množstvom historických pamiatok • ľahká dostupnosť 
centra mesta miestnou dopravou alebo taxíkom • 39 km 
od príletového letiska v Rinas v Tirane 

Pláže: udržiavaná dlhá a široká pláž s jemným 
pieskom a s pozvoľným vstupom do mora, vhodná aj pre 
malé deti a menej zdatných plavcov • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • množstvo vodných športov a plážových atrakcií 
(za poplatok) 

moepa

HOTEL A DEPANDANCE

DOLCE VITA****
 DURRËS

cena už od

282€
10 dní

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty
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na strane 345

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete
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terasa • obchodík • zmenáreň • wifi •  lekáreň 

Šport a zábava: plážové atrakcie a vodné 
športy na pláži (za poplatok) • večer živá hudba • diskotéka 

Ubytovanie: vkusne a moderne zariadené 
priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou prísteliek • rodin-
né izby s 2 oddelenými spálňami určené až pre 5 osôb 
(za príplatok) • výhľad na bazén s orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) • klimatizácia • sat TV • malá chladnička 
• príslušenstvo (kúpeľňa, WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením • ubytovanie v izbách de luxe v novovybudovanej 
časti hotela Rafaelo Resort (za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane vybraných nápojov • ľahký popolud-
ňajší snack • počas dňa miestne pivo a víno a nealkoholic-
ké nápoje (voda, džús, malinovky) podávané v hotelovej 
reštaurácii  • klienti ubytovaní v izbách  de luxe sa vyu-
žívajú  reštauráciu „Rafaelo DeLuxe“ a ich all inclusive 
zahŕňa i miestny koňak a rakiju • slnečníky a ležadlá pri 
na pláži zdarma

Oficiálna trieda: 

Sme veľmi radi, že vám môžeme opäť ponúknuť 
tento vynikajúci čoraz obľúbenejší hotelový kom-
plex, ktorý od prekrásnej pláže s jemným pieskom 
delí len promenáda tiahnúca sa celým letoviskom. 
Hotel pozostáva z niekoľkých 4* budov s pekne 
zariadenými izbami, z novopostavených častí  4* 
deluxe a 5* časti so superior a de luxe izbami a z 
bazénového komplexu so slnečnou terasou.Hotel 
Rafaelo je ideálnym dovolenkovým cieľom. 

Poloha: priamo pri dlhej a širokej piesočnatej pláži 
letoviska Shëngjin, od ktorej je hotel oddelený len pešou 
promenádou • 6 km od mesta Lezhë • 50 km od príletového 
letiska Rinas

Pláže: rozsiahla pláž s jemným pieskom s pozvoľným 
vstupom do mora • 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu (zdarma) 

Popis: niekoľko 4* blokov a novovybudovaný 5* blok 
• priestranný udržiavaný areál  s atraktívnym bazénovým 
komplexom (ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma) • vstup-
ná hala s recepciou •2 reštaurácie • bar • kaviareň • pizzeria • 

na strane 345

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

338€
10 dní

paert

HOTELOVÝ KOMPLEX

RAFAELO RESORT****
SHËNGJIN

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA
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LETO 2019 ALBÁNSKOwww.harmoniahotelsgroup.com

• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • fitness centrum, 
masáže a  sauna (za poplatok) • trezor na recepcii (za po-
platok) • konferečná miestnosť  •  obchodík so suvenírmi • 
služby čistiarne a práčovne (za poplatok) • Wifi pripojenie 
• parkovisko 

Šport a zábava: výber rôznych vodných 
športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne a moderne zariadené 
priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • indivi-
duálne nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • 
wifi (zdarma) • priestrannejšie superior izby (za príplatok) • 
izby orientované na morskú stranu (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• ľahké občerstvenie v hotelom vyhradených hodinách • 
počas dňa nealkoholické a vybrané lokálne alkoholické 
nápoje v bare pri bazéne •  wifi na izbách a hotelových 
verejných priestoroch • ležadlá a slnečníky pri bazéne i 
na pláži zdarma

Oficiálna trieda: 

Moderný novototvorený hotel Horizont je ideálnou 
voľbou pre Vaše chvíle oddychu. Môžte leňošiť na 
nádhernej pláži pod albánskym slnkom, dopriať si 
chvíle aktívnej dovolenky vo fitness centre či ne-
chať rozmaznávať svoje zmysly vynikajúcimi jed-
lami albánskej i medzinárodnej kuchyne. A ak ani 
to nebude stačiť, odpočúčame navštíviť i centrum 
mesta Durres s jeho prístavom, historickými pa-
miatkami a prekrásnou pobrežnou promenádou. 

Poloha: 5 km od centra  mesta Durres •  pár kro-
kov od prekrásnej pláže s jemným pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora  • 35 km od príletového letiska Rinas • 
autobusová zastávka 50 m od hotela

Pláže: prekrásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná i pre neplavcov a malé deti • slneč-
níky a ležadlá zdarma  • plážové vodné športy a atrakcie 
(za poplatok) 

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou • ele-
gantná reštaurácia ponúkajúca jedlá albánskej a medzi-
národnej kuchyne • lobby bar •  bar pri bazéne •  2 výťahy 
• vonkajší sladkovodný bazén s oddelenou časťou pre deti 

na strane 345

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete cena už od

273 €
10 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

taqe

HOTEL

HORIZONT****
 DURRËS
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Podgorica

Bečiči

Sutomore
Bar

Budva

LETO 2019 ČIERNA HORA

Čierna Hora, nazývaná aj Montenegro, je zem malebných prírodných krás, 
slnka, mora, vysokých hôr, historických pamiatok a prírodných kontrastov. 
Čierna Hora sa nachádza na juhozápade Balkánskeho polostrova a pozdĺž 
juhozápadnej hranice je omývaná Jadranským morom. Známa je nádhernými 
plážami, ktoré lemujú jej 293 km dlhé pobrežie. Nájdete tu 117 pláží v dĺžke 
73 km, ktoré sú prevažne piesočnaté, čiastočne i kamienkové a patria k naj-
slnečnejším plážam celého Jadranského pobrežia. Čiernohorské pobrežie sa 
skladá z Tivatskej, Budvanskej, Barskej a Ulcinjskej riviéry. Podnebie je veľ-
mi teplé a preto je tu množstvo subtropickej a prímorskej vegetácie. Letná 
sezóna tu trvá až 180 dní, čo zaručuje bezkonkurenčné počasie na slnenie 
a kúpanie i v júni a v septembri. A ak sa rozhodnete obohatiť pobyt na pláži 
o zaujímavý výlet za históriou a krásami Čiernej Hory, budete prekvapení jej 
mnohotvárnosťou a jedinečnosťou. Väčšinu turistov si Čierna Hora získa už pri 
prvej návšteve. Kvalita miestnych hotelových zariadení stúpa z roka na rok 
a rozmanitosť pobrežných mestečiek ponúka široké možnosti využitia voľ-
ných chvíľ. Pre veľký záujem sme zaradili do ponuky leteckú aj kombinovanú 
dopravu. Túto sezónu sme vsadili na známe čiernohorské strediská ako je Su-
tomore - hotel Korali a Bečiči - hotel Tara. Prezrite si náš katalóg, bezpochyby 
vás okrem výborných cien zájazdov nadchnú aj výhodné zľavy pre deti, ktoré 
vám tento rok ponúkame. Spoznávajte s nami tajomné zákutia, prírodné krásy, 
nádherné pláže, srdečných ľudí a rozšírte si svoje znalosti o nádhernej krajine, 
akou Čierna Hora určite je.

ČIERNA 
HORA

najjagavejšia perla Stredomoria

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 25 28 31 31 28 25

Voda 20 24 26 26 24 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Republika Čierna Hora
ROZLOHA: 14.026 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 620 000
HLAVNÉ MESTO: Podgorica
MENA: Euro € 
JAZYK: čiernohorčina-úradný, srbčina, bosniančina, chorvátčina
NÁBOŽENSTVO: pravoslávni: 72%, islam 19%, katolíci 3%
ČASOVÁ ZÓNA: + 0 hodín (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: cca 1h 20min (Podgorica - TGD)
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SUTOMORE

Sutomore je neveľké, ale významné a populárne letovisko 
na Barskej riviére v Sutomorskom zálive, 6 km na severozápad 
od prístavného mesta Bar, ktoré leží oproti talianskemu Bari. 
Pred nepriaznivými podmienkami počasia ho chránia hory Ru-
mije, vďaka ktorým má Sutomore asi najstálejšie počasie zo 
všetkých letovísk Čiernej Hory. K najkrajším plážam strediska Su-
tomore patrí Sutomorská pláž, dlhá až 1300 metrov, pri ktorej sa 
nachádza hotel Korali. Za ňou pokračujú menšie skalnaté pláže 
až k mysu Ratac s pozostatkami benediktínskeho kláštora z 11. 
storočia. Známa je tiež pekná romantická Červená pláž, pome-
novaná podľa farby svojho piesku a kamienkov, ktoré pôsobia 
tak, že i more vyzerá byť červené. Z pamiatok v Sutomore stojí 
za návštevu Kostol sv. Tekly z 8. storočia, ktorý má dva oltáre 
(pravoslávny a rímskokatolícky), turecká pevnosť Tabija a benát-
ska pevnosť Haj-Nehaj stojaca 3 kilometre na severozápad, od-
kiaľ sa naskytá čarovný výhľad na celé mestečko a nekonečnú 
trblietajúcu sa morskú hladinu. 

SVETI STEFAN

Sveti Stefan je perlou celého Stredomoria a patrí k najmalebnej-
ším a najfotografovanejším miestam Čiernej Hory. Tento malý 
ostrovček bol pôvodne rybárskou osadou založenou v 15. sto-
ročí. Neskôr, kvôli nájazdom Turkov a pirátov, bol obohnaný 
hradbami. V 60-tych rokov 20.storočia presťahovali posledných 
obyvateľov a autentické domy rybárov sa prebudovali na luxus-
né apartmány, pričom zvonka si zachovali svoju pôvodnú his-
torickú podobu. Toto miesto so súkromnou plážou vyhľadávajú 
najnáročnejší a najmajetnejší klienti z celého sveta. 

BUDVA

Budva, jedno z najstarších miest na Jadrane, patrí k najobľúbe-
nejším a najznámejším letoviskám na celom pobreží. 2500 ročná 
pohnutá história, okolité dychvyrážajúce prírodné krásy a pria-
teľskí, otvorení ľudia, spravili z tohto mesta centrum turizmu 
v Čiernej Hore. Staré mesto, rozkladajúce sa na polostrove, má 
typickú čiernohorskú atmosféru. Stredoveké hradby zvierajú 
úzke uličky, romantické zákutia a malé námestia s obchodíkmi 
a reštauráciami. Oproti starému mestu leží ostrov svätého Mi-
kuláša, na ktorom je zrúcanina kostola. Nová Budva s okolím 
sa môže pochváliť sedemnástimi nádhernými plážami, ktorých 
dĺžka dosahuje celkovo 25 km. Nájdete na nich jemný aj hrubý 
piesok, oblázky a kamene. 

BAR

Bar je najväčším mestom v južnej časti čiernohorského prímoria 
a zároveň jedným z najobľúbenejších turistických letovísk. Zaují-
mavosťou tohoto mesta je, že je tvorené dvomi časťami. Dnešný 
moderný Nový Bar nachádzajúci sa priamo pri pobreží a Starý 
Bar. Pôvodný Starý Bar sa nachádza asi 3 km na východ do vnút-
rozemia. Dakedy bol od Nového Baru úplne oddelený, dnes už 
s ním voľne zrastá. Nachádza sa na vrcholku kopca Londža 
a nájdete tu zvyšky pôvodného stredovekého mesta. Opevne-
nie Starého Baru je tichým svedkom minulosi plnej dobyvateľom 
a rôznych kultúr. Ak si chcete pozrieť krásy Nového Baru, určite 
navštívte štvrť Topolica, kde sa nachádza palác Kráľa Nikolu I., 
v ktorom je v dnešnej dobe historické a archeologické múzeum. 
Panorámu Nového Baru tvoria turistické miesta, reštaurácie, ob-
chody, kaviarne, či športoviská. 

BEČIČI

Bečiči sa pýši skoro dvojkilometrovou plážou, ktorá bola v po-
lovici 20. storočia označená odborníkmi za najkrajšiu v Európe. 
Okrem nej je tu viacero väčších i menších pláží, ktoré získali oce-
nenie Modrá Vlajka. Mestečko je spojené so susediacou Budvou 
asi štyri kilometrovou prechádzkou a je jej doslovným opakom. 
Pokojné prímorské mestečko u malebnej piesočnatej zátoky je 
celé oddané cestovnému ruchu. Kto by sa chcel pozrieť na mesto 
z výšky, neváhajte a navštívte miestny letecký klub. Pre milovní-
kov večernej zábavy sú tu dva zábavné kluby, ale doporučujeme 
vydať sa do blízkej Budvy. Rozhodne nebudete ľutovať. Spojenie 
medzi Budvou a Bečiči je možné pomocou turistického elektric-
kého vláčika, ktorý jazdí až do neskorých hodín.
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LETO 2019 ČIERNA HORA www.hoteltara.me

Skvelou polohou na najkrajšej pláži Bečiči sa môže 
pochváliť obľúbený a elegantný hotel Tara. Jeho 
polohu a vysokú úroveň služieb ocenia najmä 
klienti, ktorí chcú mať všetko po ruke a očakávajú 
okrem elegantných izieb i skutočne chutnú stravu 
a nadštandardné služby. Turistov sem priťahuje 
kombinácia nádherného piesočnatého pobrežia so 
skvelými podmienkami na kúpanie a široký výber 
turistických atrakcií a aktivít. Letnú dovolenkovú 
pohodu môžete doplnit o návštevu centra mestač-
ka Budva, aby ste tak aspoň trošku nazreli do mi-
nulosti a spoznali kúsok dejín tejto čarokrásnej 
zeme. Kvalitný rezort odporúčame všetkým nároč-
ným klientom preferujúcim pestrú paletu profesio-
nálnych hotelových služieb. 

Poloha: pri nádhernej a rozľahlej pláži letoviska  Be-
čiči, ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čistotu prostredia 
a kvalitu služieb • 2  km od Budvy (z Bečiči vedie až do cen-
tra Budvy krásna pobrežná promenáda s množstvom ba-
rov, reštaurácií a romantických zákutí) • 65 km od príletové-
ho letiska Podgorica 

Pláže: nádherná široká pláž, pokrytá jemným 
pieskom, dlhá okolo 1800 metrov je len cca 80 m od hotela 
• možnosť 2 ležadiel a 1 slnečníka zdarma pre klientov kaž-
dej izby • hotelový beach bar (za príplatok) • vodné športy 
a atrakcie na pláži (za poplatok) • sprchy na pláži 

Popis: štýlový hotelový komplex pozostáva z hlavnej 

hotelovej budovy a priľahlých krásnych viliek • v hotelovej 
budove: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • hlavná 
reštaurácia s veľmi chutnou národnou a medzinárodnou 
kuchyňou • aperitív bar • pool bar • beach bar (za príplatok) 
• internetový kútik • wifi • obchodík so suvenírmi • kaderníc-
tvo • masážny salón • vonkajší bazén pre dospelých i deti 
so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • multifunkčné športové 
ihrisko (basketbal, malý futbal) • konferenčné miestnosti • 
fitness centrum • parkovisko 

Šport a zábava: vonkajší bazén so sladkou 
vodou • detský bazén • športové ihrisko • stolný tenis • 
petang • šachy • biliard • šípky • fitness centrum • požičovňa 
bicyklov • masáže • hotelové animácie a aktivity pre deti i 
dospelých • večer živá hudba • vo vybrané dni folklórny 
večer • spoločenské hry •  množstvo vodných športov a 
atrakcií na pláži

Ubytovanie: hlavná hotelová budova: štýlovo 
zariadené 2 a 3–lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky  • 
užší balkón • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • kli-
matizácia • telefón • minibar (za príplatok) • kúpeľňa s prí-
slušenstvom • sušič na vlasy • trezor • SAT-TV • hotelové 
vilky: 2–lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • francúzsky 
balkón • izby s terasou (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• minibar (za príplatok) • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič 
na vlasy • trezor • SAT-TV

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou  
švédskych stolov vrátane vybraných nápojov • rôzne 
občerstvenie počas vybraných hodín v aperitív bare 
a v pool bare (hamburger, sendviče, hranolky) • miestne 
alkoholické nápoje (pivo, červené a biele víno, vodka, gin, 
brandy, rakija), nealkoholické nápoje (džúsy, malinovky, 
voda, káva a čaj) v hotelovom režime • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži (na pláži možnosť 2 ležadiel 
a 1 slnečníka na izbu) • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i dospelých a Klubová dovolenka

Klubová dovolenka:  animačné programy 
a rôzne aktivity organizované pre deti i dospelých pod 
vedením našich skúsených animátorov v letných prázd-
ninových mesiacoch

Oficiálna trieda: 

teruo

HOTELOVÝ KOMPLEX

TARA****+
BEČIČI

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA



53

klu
bo

vá 
 dovolenka

LETO 2019 ČIERNA HORA

na strane 347

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

423 €
10 dní
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LETO 2019 ČIERNA HORA www.trendkorali-montenegro.com

Teší nás, že vám môžeme opätovne ponúknuť 
v jednom z najznámejších stredísk čiernohorské-
ho pobrežia Sutomore hotelový komplex Korali. 
Tento hotel so službami all inclusive a s čiastoč-
ne zrekonštruovanými izbami s klimatizáciou, TV 
a chladničkou, je jedným z obľúbených hotelov 
pri Jadranskom mori. Ak si potrebujete oddýchnuť 
od uponáhľaných dní a zároveň si chcete vych-
nutnať úžasnú prírodnú scenériu okolitých hôr, 
zregenerovať telo aj myseľ, pochutiť si na domác-
kej strave, vítame vás v tomto obľúbenom hoteli. 
Dobré služby, ochotný personál, rozsiahly zelený 
areál, výborná poloha priamo v srdci letoviska 
a zároveň v bezprostrednej blízkosti pláže, to je len 
kúsok z toho, čo hotel Korali svojím letným hosťom 
ponúka. 

Poloha: hotel sa nachádza vo výnimočnej lokalite 
- na Barskej rivére v srdci Čiernej Hory • v rušnom letovis-
ku Sutomore • priamo pri pláži, od ktorej je oddelený len 
plážovou promenádou s mnohými obchodíkmi, stánkami 
s miestnymi špecialitami , reštauráciami, kaviarňami a 
plážovými barmi • výborná východisková pozícia na spo-
znávanie najzaujímavejších miest Čiernej Hory: Budva, 
Boka Kotorská, Skadarské jazero a iné • len 35 km od al-
bánskych hraníc - možnosť fakultatívneho výletu • 40  km 
od príletového letiska Podgorica 

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s hrubozrnným 
pieskom a kamienkami dlhá viac ako kilometer • hotel od 
pláže delí len miestna promenáda •  ležadlá a slnečníky  
na pláži (za poplatok) • množstvo vodných športov

Popis: rozsiahly hotelový komplex Korali pozostáva 
z viacerých samostatných blokov• centrálna recepcia sa 
nachádza v bloku A • trezory na recepcii (za poplatok) • 
hotelová reštaurácia s terasou  • all inclusive bar s von-
kajšou terasou vyhradený v bloku B •  detské ihrisko pre 
najmenších • parkovisko • súčasťou hotela je i veľký ze-
lený areál

Šport a zábava:bohatá ponuka vodných a 
plážových športov vrátane vodných skútrov a vodných 
bicyklov (za poplatok) • ihrisko na loptové hry (futbal 
a basketbal) v bezprostrednej blízkosti hotela • rôzne 
zábavné centrá (diskotéky, bary, reštaurácie) v blízkosti 
hotela • hotel je vhodným východiskom pre spoznávanie 
krás a zaujímavých miest Čiernej Hory

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky, ktoré prešli v sezóne 2011 čiastočnou rekon-
štrukciou • väčšina izieb je lokalizovaná v blokoch B a C •  
malá chladnička • klimatizácia • TV • balkón alebo terasa 
s príjemným posedením • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) •  možnosť ubytovania v izbách s vý-
hľadom na more (za príplatok) • väčšie rodinné izby až 
pre 5 osôb (3 dospelí + 2 deti - za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane vybraných nápojov 
(miestne pivo, víno, malinovky, voda) • v hotelovom all 
inclusive bare v hotelom stanovených hodinách podá-
vané  alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej pro-
dukcie:  miestne pivo a víno, voda, minerálka, džúsy, 
káva, čaj a rakija (destilát z hrozna) • vo vyhradených 
hodinách servírované drobné snacky 

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

arcpo

HOTELOVÝ KOMPLEX

KORALI***
SUTOMORE
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na strane 346

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

234€
10 dní
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LETO 2019 CHORVÁTSKO

Chorvátsko sa vyznačuje čistým morom s vysokým obsahom soli a jódu, 
malebnými zákutiami a historickými pamätihodnosťami. Množstvo slneč-
ných dní stále priťahuje turistov z celej Európy aj zo Slovenska. Mnohí sme  
už navštívili túto krásnu krajinu a stále sa sem s radosťou vraciame. Priťahu-
je nás romantická príroda, pohostinnosť domáceho obyvateľstva, nádherné 
pláže, kultúrne pamiatky, prekrásne starobylé mestá s množstvom kaviar-
ničiek a reštaurácií a prístavy či trhy s neopakovateľnou atmosférou. Práve 
Chorvátsko je miestom, kde môžete svoje dni naplniť životom. Ešte  vždy 
tu existujú miesta, kde sa môžete stratiť v skutočne nedotknutej prírode.  
A nezabúdajte, Jadran je i našim morom. 

CHORVÁTSKO
Ponorte sa do ekologicky najzachovalejšej časti 

Európy. A do jej najčistejšieho mora.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 24 28 32 32 29 25

Voda 20 23 25 25 22 20

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Chorvátska republika (Republika Hrvatska)
ROZLOHA: 56 538 km2
POČET OBYVATEĽOV: 4 290 000
HLAVNÉ MESTO: Záhreb 1 000 000 obyvateľov
MENA: Kuna (HRK), kurz 1 € = 7,5 HRK (Kn) 
JAZYK: Chorvátčina (úradný), dohovoríte sa taliansky, nemecky, anglicky
NÁBOŽENSTVO: Prevažne katolícke, srbská ortodoxná cirkev, moslimo-
via, ostatní 
ČASOVÁ ZÓNA: 0 hodín SEČ
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DĹŽKA TRVANIA CESTY: 7 h (Rjeka) 
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DUGA UVALA

Toto pokojné malebné letovisko leží na juhovýchodnej strane 
Istrijského polostrova. Turistov láka hlavne svojou nedotknutou 
prírodou a krásnym zálivom s veľkou plážou a viacerými malý-
mi plážičkami. Je pomerne neznáme, ale svojim návštevníkom 
ponúka pravú chorvátsku dovolenkovú atmosféru. Leží 3 km od 
dedinky Krnica a 17 km od Medulinu. Iba niekoľko kilometrov na 
západ sa však nachádza Pula - najväčšie mesto Istrie, ktorá svoj-
im návštevníkom dáva mnoho podnetov na nezabudnuteľné dni. 
Pula je známa historickými pamiatkami predovšetkým z obdobia 
antiky. Medzi nimi vyniká najmä rímsky amfiteáter postavený 
v 1. storočí n. l. Nevynechajte návštevu tohto krásneho mesta. 
Alebo spoznajte národný park súostrovia Brijuni, ktorý sa tiah-
ne pozdĺž juhozápadného pobrežia Istrie, neďaleko Puly. Vďaka 
mimoriadnej kráse bol Brijuni viac ako sto rokov obľúbeným le-
toviskom svetových štátnikov a aristokracie.

CRIKVENICA, SELCE

Je považovaná za najpôvabnejšie letovisko kvarnerského pobre-
žia. Crikvenická riviéra, ktorá sa tiahne na severe od Jadranova 
až po Selce, je povestná mimoriadnou krásou pobrežia. Jeho čis-
tota a výnimočnosť mu priniesla významné európske ocenenie - 
Modrú vlajku. Pobrežná promenáda dokresľuje malebnosť tohto 
mimoriadne obľúbeného mestečka. Príjemná prechádzka po nej 
vás dovedie do susedného strediska Selce. Toto malé pokojné 
letovisko sa rozprestiera v rovnomennej zátoke nad krásnou ka-
mienkovou plážou. Jeho pozvoľne sa zvažujúce pobrežie, svieža 
vôňa borovíc, priezračné morské vlny a magický pokoj sem pri-
ťahujú všetky vekové kategórie, predovšetkým rodiny s deťmi. 

RABAC

V pokojnej časti Istrie, len 5 km od mestečka Labin, nájdete le-
tovisko Rabac. Rybárska osada s typickou mediteránskou atmo-
sférou bola v minulosti sídlom bohatých obchodníkov, ktorí si 
tu budovali svoje letné rezidencie. V súčasnosti je Rabac živým 
prázdninovým mestečkom, jeho návštevníci si užívajú najmä 
rozprávkové kúpanie na najväčšej pláži v zátoke Maslinica. Pro-
menádu lemujú početné reštaurácie a hotely s letnými terasa-
mi a lákavé cukrárne. Toto stredisko je kvôli krištáľovo čistému 
moru, svojim plážam a vynikajúcim službám vhodné najmä pre 
rodiny s deťmi. No mnohé možnosti športového vyžitia (napr. 
cyklistika, kolieskové korčule, horská turistika, potápanie ) či 
večernej zábavy v podobe hudobných festivalov a rôznych kul-
túrnych podujatí sú dôkazom toho, že ani ostatní návštevníci sa 
v Rabaci nudiť určite nebudú. 

NOVI VINODOLSKI

Len 9 km od Crikvenice, v regióne Kvarner, naproti ostrovu Krk, 
nájdete mestečko Novi Vinodolski. Domáci sa tu venujú predo-
všetkým pestovaniu vínnej révy a cestovnému ruchu. Mesto 
a jeho okolie sa môže pýšiť množstvom kultúrnych pamiatok 
a prírodných krás. Krásne pláže, čisté more, úžasný morský 
vzduch a zelené lesy v neďalekom „záhorí“, upravené cyklistické 
chodníky a vychádzky spolu s vynikajúcim výberom reštaurač-
ných zariadení s dobrým jedlom, lahodným vínom, a tiež barov 
s príjemnou živou hudbou robia z Novi Vinodolski skutočný raj 
pre všetkých návštevníkov.

KRK - NJIVICE, MALINSKA

Pre všetkých vyznavačov ostrovnej dovolenky sme i tento rok 
do našej ponuky zaradili ostrov Krk a na ňom mestečko Njivi-
ce, ktoré sa nachádza v zátoke Beli Kamik, na západnej strane 
ostrova. Njivice sú typické turistické mestečko s krásnymi pláža-
mi, krištáľovo čistým morom a pobrežím lemovaným sýtou ze-
leňou borovíc. Alebo sa vyberte do strediska Malinska, ktoré je 
atraktívne pre svoje čisté pláže či pre mnohé kostoly a kláštory, 
ktoré sú zároveň kultúrno-historickými pamiatkami. Toto miesto 
je tiež známe liečivými kúpeľmi. Ostrov Krk patrí medzi najväč-
šie chorvátske ostrovy a ako jeden z mála ostrovov je spojený 
s pevninou mostom. Pre športových nadšencov ostrov ponúka 
množstvo cyklistických a turistických chodníkov.
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80 m od pláže • cez letovisko premáva prázdninový vláčik • 
len cca 5 km od  starobylého mestečka Labin, ktoré je cen-
nou pamiatkovou rezerváciou s typickými úzkymi uličkami 
a kamennými domčekmi

Pláže: priamo pred hotelmi rozsiahla kamienková 
pláž s pozvoľným vstupom do mora • pláž ocenená ekolo-
gickým certifikátom Modrá vlajka za kvalitné služby a čis-
totu mora • pláž vhodná aj pre neplavcov a rodiny s deťmi

Popis: centrálna recepcia v hoteli Mimosa • každý 
z hotelov má aj vlastnú recepciu  • klimatizovaná reštau-
rácia a aperitív bar v každom hoteli • 2 vonkajšie bazény 
s morskou vodou (jeden z nich s hydromasážou) • letná te-
rasa s grill barom • ležadlá pri bazéne a grill bare (zdarma) • 
detský bazén • tobogan na pláži • predajňa suvenírov • ka-
dernícky salón • tanečná terasa • hudobné večery v hoteli 
Hedera a reštaurácii Conca d´Oro • v blízkosti supermar-
ket, reštaurácia • parkovisko (zdarma) • wifi vo verejných 
priestoroch (zdarma)

Šport a zábava: vodné športy na pláži • fitnes 
a tenisové kurty (za poplatok) • wellness centrum s ponu-
kou služieb (za poplatok) • ihriská na loptové hry • stolný 
tenis • minigolf • počas letných prázdnin (júl - august) ho-
telový animačný program pre deti i dospelých 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • 2- lôžkové izby s balkónom a orientá-
ciou na more v hoteli Hedera (za príplatok) • 2- lôžkové 
izby s balkónom a orientáciou na more v hoteli Mimo-
sa (za príplatok) • chladnička • klimatizácia • telefón • sat 
TV • trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy

Stravovanie: polpenzia plus – raňajky a večere 
formou švédskych stolov • počas večere nápoj v cene (0,2l 
voda, džús, pivo alebo víno) • pre deti 6-12 rokov sa v mi-
niklube v termíne 16.06.-06.09. vo vyhradených hodinách 
podáva malý snack a nápoj • možnosť doobjednania slu-
žieb all inclusive light za príplatok

ALL INCLUSIVE LIGHT:  raňajky, obedy, večere formou 
švédskych stolov • lokálne alko a nealko nápoje počas 
obeda a večere (víno, pivo, voda, džús) • v popoludňajších 
hodinách ľahký snack, koláče, zmrzlina a lokálne alko a 
nealko nápoje • služby all inclusive light v hoteli Mimosa 

Oficiálna trieda: 

Sme veľmi radi, že vám môžeme opäť ponúknuť 
obľúbené hotely Hedera a Mimosa - Lido Palace vo 
výnimočnom mestečku Rabac. Nájdete ich v jed-
nom z najkrajších istrijských zálivov, Maslinica. Zá-
liv vás uchváti svojou nekonečne zelenou farbou 
a predovšetkým rozprávkovou plážou, kde môžete 
v tieni olivovníkov počúvať šum mora a vĺn. Svoje 
dovolenkové dni tu prežijete tak, ako ste vždy sní-
vali, bez stresu a zhonu, ale so všetkými výhodami 
moderného života. Môžete sa venovať sladkému 
ničnerobeniu a relaxu pri bazénoch alebo sa zapo-
jiť do rôznych športových animácií. Čakajú na vás 
reštaurácie s gurmánskymi pochúťkami a kaviarne 
s letnými terasami, ktoré vás budú zvádzať k prí-
jemnému posedeniu počas letných večerov pri tó-
noch jadranských melódií. V niektorom z mnohých 
obchodíkov si nájdete dovolenkový suvenír, ktorý 
vám bude pripomínať krásne dovolenkové chvíle 
v Rabaci. Určite by ste nemali vynechať návšte-
vu neďalekého mestečka Labin, ktoré si zachovalo 
pôvodný stredoveký ráz. Hotely Hedera a Mimosa 
zaručene ponúkajú svojim hosťom nezabudnuteľ-
nú dovolenku. 

Poloha: hotelový komplex v nádhernom zelenom 
zálive Maslinica obklopenom olivovníkmi (hotely Hedera, 
Mimosa, Narcis) • vynikajúca poloha cca 300 m od centra 
Rabacu s množstvom reštaurácii, kaviarní a cukrární s let-
nými terasami • hotel Mimosa 50 m od pláže • hotel Hedera 

tPo

HOTELOVÝ KOMPLEX

HEDERA A MIMOSA - LIDO PALACE****
RABAC

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA
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na strane 349

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

293 €
8 dní
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www.seneca.sk

Pláže: hotelový komplex sa nachádza v krásnom 
zálive, iba 100 m od prírodnej okruhliakovej pláže, ktorá 
je obklopená borovicami a stredomorskou vegetáciou • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • piesočná pláž 
Bijeca vzdialená od hotela iba cca 15 km

Popis: hotelový komplex pozostáva z hlavnej bu-
dovy a priľahlých depandance, hlavná budova je s de-
pandance prepojená nadzemným tunelom • klimatizova-
ná vstupná hala s recepciou v hlavnej budove • trezor 
na recepcii (na vyžiadanie) • wifi pripojenie na internet 
vo verejných priestoroch (zdarma) • reštaurácia • bar a 
kaviareň • vonkajší bazén s morskou vodou • ležadlá a 
slnečníky pri bazéne (zdarma) • krytý bazén (sezónne 
otvorený) • záhrada •  terasa • parkovisko (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty, minigolfové 
ihrisko (niektoré za poplatok) • fitness centrum a wellness 
centrum priamo v hotelovom areáli • detské ihrisko a mi-
niklub pre najmenších • denný i večerný hotelový animač-
ný program pre deti i dospelých • animačné programy v 
sprievode slovenských a českých animátorov • možnosti 
cykloturistiky • požičovňa bicyklov • vodné športy na blíz-
kej pláži (za poplatok) • pestrá ponuka fakultatívnych vý-
letov za krásami okolia

Ubytovanie: depandance: 2-lôžkové izby s orien-
táciu na morskú stranu a možnosťou 1 prístelky • rodinné 
izby s orientáciou na morskú stranu až pre 5 osôb (1x po-
schodová posteľ) • hotel: 2-lôžkové izby typu štandard s 
možnosťou 1 prístelky pre dieťa do 12r. • rozlohovo väčšie 
hotelové izby štandard PLUS s možnosťou až 2 prísteliek a 
s výhľadom na more (za príplatok) • vybavenie pre všetky 
typy izieb: SAT TV • klimatizácia • chladnička (na vyžiadanie, 
za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón

Stravovanie: plná penzia – raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov s nápojmi (čaj, káva, 
voda, soft drinky, pivo a víno) • náramok s čipom na čer-
panie stravovacích služieb obdržia hostia pri príchode 

KLUBOVÁ dovolenka: ponúkame pes-
trý animačný program v prázdninových mesiacoch (júl, 
august) pre deti i dospelých pod vedením našich skú-
sených, slovensky alebo česky hovoriacich animátorov

Oficiálna trieda: 

Ak chcete stráviť dovolenku na mieste, kde more 
je priezračné a jeho okolie plné zelene, sme si istí, 
že naša novinka tohtoročnej letnej sezóny je nepo-
chybne tým, čo hľadáte. Hotelový komplex Duga 
Uvala, ležiaci v pokojnom zálive, v tesnej blízkosti 
rozsiahlej pláže, je vyhľadávaný najmä rodinami 
s deťmi, na ktoré tu čaká detský miniklub a veľa 
zážitkov. Dospelí návštevníci sa môžu tiež zapojiť 
do nespočetných športových či voľnočasových ak-
tivít, pod vedením našich skúsených animátorov. 
Nechajte sa hýčkať službami príjemného personá-
lu a potešte sa pohľadom na zátoku s nádhernou 
plážou obklopenou borovicami len kúsok od vás. 
Napriek svojej polohe uprostred prírody sú zaují-
mavé a rušné miesta ľahko dostupné. Máte odtiaľ-
to jedinečnú možnosť navštíviť svetoznáme his-
torické mesto Pula, vzdialené len 20 km, ktoré sa 
pýši mnohými pamiatkami. Tou najvýznamnejšou 
je rímsky amfiteáter z 1. storočia n. l. Duga Uvala je 
doslova rajom pre malých i veľkých. Nechajte sa 
zlákať našou ponukou a prežite s nami nezabud-
nuteľnú letnú dovolenku! 

Poloha: v pokojnom zálive v letovisku Duga Uvala 
• pri krásnej prírodnej pláži, v objatí borovíc a zelene • vo 
vzdialenosti asi 20 km od známeho a obľúbeného histo-
rického mesta Pula • 3 km od dedinky Krnica • cca 30 km 
od letoviska Rabac

nmrk

HOTEL A DEPANDANCE

DUGA UVALA***+
DUGA UVALA

LETO 2019 CHORVÁTSKO

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA
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na strane 350

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

312 €
8 dní

LETO 2019 CHORVÁTSKO

klu
bo

vá 
 dovolenka
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klu
bo

vá 
 dovolenka

Popis: centrálna budova s recepciou • wifi na recep-
cii • reštaurácia s letnou terasou a krásnym výhľadom 
na more • aperitív bar s terasou • minimarket • TV miest-
nosť • parkovisko v areáli (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný te-
nis • minigolf • široká ponuka vodných športov na plážach 
v Crikvenici - jazda na vodných bicykloch, vodných skút-
roch, jazda na nafukovacom banáne alebo kolese ťaha-
nom za motorovým člnom • fakultatívne výlety

Ubytovanie: dvojpodlažné pavilóny • účelne za-
riadené 2-lôžkové izby hotelového typu s možnosťou prí-
stelky • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • 
väčšina izieb s balkónom

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov • nápoj k večeri (0,2l vína, piva alebo 
nealka) 

KLUBOVÁ dovolenka: športový a ani-
mačný program pre dovolenkárov všetkých vekových 
kategórií pod vedením našich animátorov (júl, august) - 
rôzne súťaže, pohybové hry, aerobik, detský miniklub

Oficiálna trieda: 

V tejto sezóne vylepšené ubytovanie v pavilónoch, 
nachádzajúcich sa v príjemnom prostredí borovi-
cového lesoparku, je každoročne obľúbeným cie-
ľom klientov túžiacich po dovolenke v spojitosti 
s prírodou. O zábavu pre deti aj dospelých sa budú 
starať skúsení animátori, alebo môžete využiť blíz-
ke športové centrum, prípadne sa pohodlne od-
viezť turistickým vláčikom do neďalekého mesteč-
ka Crikvenica a spoznať ho. Odporúčame klientom, 
ktorí hľadajú spojenie nenáročného ubytovania, 
krásneho okolia a cenovo dostupnej dovolenky.

Poloha: na polostrove Kačjak v borovicovom le-
soparku • areál pavilónov ústi priamo pri nádhernej okruh-
liakovej pláži • cca 5 km od obľúbeného mediteránskeho 
mestečka Crikvenica s plážovou promenádou s množ-
stvom reštaurácií, letných kaviarní, stánkov s jadranskou 
zmrzlinou a pestrým rušným denným aj nočným životom

Pláže: cca 100 m od kamienkovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • upravené betónové platne • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)

na strane 348

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.jadran-crikvenica.hr

cena už od

156 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

Ukc

PAVILÓNY

KAČJAK**+
CRIKVENICA
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tre letoviska sa nachádza areál s piesočnatou plážou 
(za poplatok) s množstvom služieb v rámci areálu

Popis: priestranná klimatizovaná recepcia v hotelovej 
budove • trezor (za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia 
• bar a kaviareň • wifi na recepcii • sladkovodný vonkajší 
bazén • parkovanie v areáli (zdarma)

Šport a zábava: v blízkosti športové cen-
trum s tenisovými kurtami • široký výber vodných športov 
na pláži - vodné bicykle a skútre, jazda na nafukovacom 
banáne, kolese alebo padáku ťahanom za motorovým čl-
nom (za poplatok) • cca 600 m od pavilónov sa nachádza 
adrenalínové zábavné centrum (visuté mosty na lanách 
atď.) • pestrá ponuka fakultatívnych výletov

Ubytovanie: dvojpodlažné pavilóny roztrúsené 
na návrší • 2-lôžkové novozrekonštruované klimatizované 
izby s možnosťou prístelky • TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušičom na vlasy) • väčšina izieb 
s balkónom, resp. francúzskym balkónom

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

Oficiálna trieda: 

V osviežujúcom prostredí stredomorskej zelene 
vám radi ponúkneme vyhľadávané a obľúbené pa-
vilóny Ad Turres. Príjemný letný deň môžete strá-
viť na okruhliakovej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodnej aj pre deti a neplavcov. Neutícha-
júci plážový ruch môžete vymeniť za pohodu pri 
bazéne. Váš dovolenkový deň spríjemní prechádz-
ka po rušnej prímorskej promenáde a návšteva 
živého centra s množstvom obchodov a reštau-
rácií. Len nedávno zrekonštruované ubytovanie 
na návrší pri vstupe do Crikvenice v kombinácii 
s krásnymi kamienkovými plážami a vždy živým 
letoviskom vám zabezpečia ideálne dovolenkové 
dni strávené v spoločnosti tých najbližších.

Poloha: na okraji letoviska Crikvenica • v nádhernom 
terasovitom borovicovom lesoparku, vzdialenom od pláže 
cca 200-600 m v závislosti od polohy pavilónu • pobrež-
ná promenáda - Lungo Mare - až do samotného centra 
Crikvenice s množstvom kaviarničiek, reštaurácií s miest-
nymi špecialitami, obchodíkmi so suvenírmi 

Pláže: kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • v cen-

na strane 349

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seneca.sk

cena už od

267 €
8 dní

itr

PAVILÓNY

AD TURRES****
CRIKVENICA

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA



64

 

LETO 2019 CHORVÁTSKO

• v centre letoviska, cca 1,5 km od depandance sa nachá-
dza obľúbený areál s piesočnatou plážou Gradsko Kupa-
lište (vstup za poplatok)

Popis: recepcia • klimatizovaná reštaurácia • wifi v lo-
bby (zdarma) • aperitív bar • tanečná terasa s výhľadom na 
more • bazén na terase hotela (plánované otvorenie počas 
sezóny 2019) • TV miestnosť • detský kútik • k dispozícii je 
otvorený bazén so slnečnou terasou v blízkom komplexe 
pavilónov Ad Turres • parkovanie v areáli (zdarma)

Šport a zábava: v blízkosti športové centrum 
s tenisovými kurtami, stolný tenis, minigolf, futbalové ih-
risko • vodné športy (za poplatok) • adrenalínové zábavné 
centrum

Ubytovanie: v našej ponuke 2-lôžkové útulne 
zariadené klimatizované izby v depandance s možnosťou 
1 prístelky • balkón • wifi na izbách (zdarma) • minibar • tele-
fón • trezor • sat LCD TV • vlastná kúpeľňa so sprchou a WC

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov v hotelovej reštaurácii

Oficiálna trieda: 

Vďaka svojej vynikajúcej polohe v blízkosti živej 
promenády a zároveň neďaleko pláže, ktorá bola 
ocenená Modrou vlajkou, je Omorika vyhľadáva-
ným hotelom Crikvenickej riviéry. V sezóne 2019 
vám ponúkame ubytovanie v depandancoch su-
sediacich s hotelom, kde na vás čakajú pohodlne 
zariadené klimatizované izby. Ubytovanie ponúka-
me v kombinácii so službami 4* hotela Omorika, 
ktorého reštaurácia sa môže pýšiť vychýrenou 
kuchyňou. Pod areálom je krásna okruhliaková 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, v samom  
centre Crikvenice nájdete aj pieskové pláže s bo-
hatou ponukou športových aktivít a zábavy. 

Poloha: na začiatku letoviska Crikvenica neďa-
leko centra a plážovej promenády • vzdialenosť hotela 
od okruhliakovej pláže s pozvoľným vstupom do mora je 
cca 150 m • depandance sú situované nad hotelom

Pláže: kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora oddelená od areálu len cestou a plážovou pro-
menádou • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

na strane 351

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.jadran-crikvenica.hr

cena už od

429 €
8 dní

tsm

DEPANDANCE HOTELA

OMORIKA****+
CRIKVENICA

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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Popis: priestranná hotelová recepcia s posedením • 
wifi na recepcii • trezor na recepcii (za poplatok) • klimati-
zovaná reštaurácia • a`la carte reštaurácia Rokan • aperitív 
bar s kaviarňou a štýlovým posedením • TV miestnosť • 
parkovanie v areáli pavilónov (pre klientov hotela zdarma) 

Šport a zábava: detské ihrisko • minigolf • 
stolný tenis • široký výber vodných športov na pláži - jazda 
na vodných bicykloch, vodných skútroch, jazda na nafuko-
vacom banáne alebo kolese ťahanom za motorovým čl-
nom, parasailing (za poplatok) • možnosť výberu z pestrej 
ponuky fakultatívnych výletov - obľubený jadranský fish 
piknik na pirátskej lodi, národný park Plitvické jazerá

Ubytovanie: 2-lôžkové jednoducho, ale účelne 
zariadené izby s možnosťou 1 prístelky • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón 

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov • nápoj k večeri (0,2l vína, piva alebo 
nealka) 

BONUS: zdarma požičiavanie športových potrieb • 
spoločenských hier

Oficiálna trieda: 

Populárne pavilóny v centre letoviska Selce vy-
hovujú menej náročným klientom, ktorí chcú strá-
viť dovolenku v živom letovisku, ale tiež v bez-
prostrednej blízkosti pláže s pozvoľným vstupom 
do mora. Selce žijú rušným denným aj nočným 
dovolenkovým životom, ktorý vás určite vtiahne 
do svojho víru. Vaše ratolesti istotne poteší malý 
výlet do morského akvária so stredomorskou 
faunou a flórou a tropickými rybami, ktoré sa na-
chádza v známom, len 3 km vzdialenom letovisku 
Crikvenica. Množstvo športových aktivít, neďaleká 
promenáda a pulzujúci život mestečka s reštaurá-
ciami a obchodíkmi sú zárukou aktívnej dovolenky.

Poloha: v blízkosti samotného centra obľúbeného 
letoviska Selce • neďaleko promenády s množstvom ka-
viarní, barov, obchodíkov so suvenírmi • cca 100 m od veľ-
mi peknej prírodnej pláže • Selce sú spojené s blízkym leto-
viskom Crikvenica pobrežnou promenádou - Lungo Mare 

Pláže: kamienkové a kamienkovo-piesočnaté s poz-
voľným vstupom do mora vhodné najmä pre rodiny s deť-
mi a neplavcov • upravené betónové platne na slnenie 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok )

na strane 348

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.jadran-crikvenica.hr

cena už od

176 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

mUt

PAVILÓNY

SLAVEN**+
SELCE
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tela nádherná pláž pri autokempe • pláže na Krku ocenené 
Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu služieb

Popis: priestranná recepcia • trezor - na recepcii (za 
poplatok) • lobby bar s terasou • wifi v spoločenských 
priestoroch • dve klimatizované reštaurácie • konferenčná 
miestnosť • kaderníctvo • suvenírový obchod • ambulancia

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • bohatá ponuka vodných športov na pláži za 
poplatok (požičovňa lodí, kajakov, jazda na banáne alebo 
kolese a ďalšie) • celodenný hotelový animačný program • 
živá hudba a večerný program • hneď pri hoteli sa nachá-
dza novovytvorený park s detským ihriskom, pekárňou 
a kaviarňou • zaujímavá ponuka fakultatívnych výletov

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby 
s možnosťou jednej prístelky • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou a WC, sušič na vlasy) • sat TV • telefón 
• wifi • minibar (za poplatok) • možnosť izieb s balkónom 
(za príplatok) • možnosť izieb s balkónom a orientáciou 
na more (za príplatok)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov • nápoje k večeri (pivo, víno, nealko) 

Oficiálna trieda: 

Stabilné miesto v našej ponuke si našiel blízky 
ostrov Krk a obľúbený hotel Jadran. Vyniká svojou 
polohou priamo pri krásnych plážach a zátokách, 
a predsa len na skok od stále živého centra mes-
tečka Njivice. Vaše ratolesti sa zabavia pri veselom 
animačnom programe a vy si zatiaľ môžete vy-
chutnať svoju kávičku v hotelovom lounge bare, 
ktorý sa nachádza priamo pri mori a ponúka ne-
opakovateľný výhľad na okolitú scenériu. Ak hľa-
dáte tú pravú dovolenku plnú slnka, mora, zábavy 
a oddychu, prijmite naše pozvanie prežiť prázdniny 
práve v hoteli Jadran.

Poloha:  na krásnom ostrove Krk v mestečku Njivice 
• hotel priamo na promenáde a pri pláži • len 200 m od sa-
motného centra mestečka • ostrov Krk ako jeden z mála 
ostrovov v Chorvátsku je s pevninou spojený mostom 

Pláže: kamienková pláž priamo pred hotelom • v bez-
prostrednej blízkosti hotela menšie kamienkové pláže 
a zátoky • upravené betónové platne pred hotelom s bal-
dachýnovými ležadlami (za poplatok) • cca 500 m od ho-

na strane 349

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.njiviceresort.com

cena už od

267 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

Ump

HOTEL

JADRAN***+
KRK - NJIVICE
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Popis: priestranná recepcia • hotelová reštaurácia • a´ 
la carte reštaurácia Mulino priamo na pláži • wifi • interne-
tový kútik • aperitív bar s terasou s výhľadom na more • 
bazén • detský bazén • vnútorný bazén • tematické večery • 
salón krásy • vírivka • wellness centrum • sauna • solárium • 
obchodík so suvenírmi • udržiavaná záhrada s možnosťou 
posedenia • parkovanie (za poplatok)

Šport a zábava: prírodný bazén so šmykľav-
kou a nafukovacími preliezkami • športová hala cca 500 m 
• detské ihrisko • minigolf • vodné športy na pláži (za popla-
tok) • široká ponuka výletov za krásami okolia (fish piknik, 
národný park Plitvické jazerá a mnohé ďalšie)

Ubytovanie: 2-lôžkové štandardné izby (s fran-
cúzskym balkónom) s možnosťou 1 prístelky • 2-lôžkové 
superior izby s možnosťou 1 prístelky (priestorovo väčšie) 
a s balkónom (za príplatok) • 2-lôžkové superior izby až s 2 
prístelkami s balkónom a orientáciou na morskú stranu (za 
príplatok) • rodinné izby pre 2 dospelých a 2 deti do 18r. - 
izba s obývacou miestnosťou a 2 kúpeľňami • vo všetkých 
typoch izieb - kúpeľňa so sprchou, WC, sušič na vlasy • sat 
TV • trezor • minibar (za poplatok) • klimatizácia

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov • nápoje k večeri v neobmedzenom 
množstve (lokálne pivo, víno, voda alebo džús)

Oficiálna trieda: 

Tento rok vás opäť zavedieme na ostrov Krk, 
do strediska Malinska. Hotel Malin vás privíta 
svojou tradičnou rodinnou atmosférou a kvalit-
nými 4* službami v podobe svetlých a komfort-
ne zariadených izieb. Na pláž je to len minútku 
chôdze cez udržiavaný borovicový lesopark. Aj 
vy si zamilujete krásny prírodný morský bazén 
s jemným podložím. Pribudol tiež bazén so sl-
nečnou terasou priamo pri hoteli a nové wellness 
centrum. Večer sa o vašu zábavu postará pravá 
jadranská živá hudba v reštaurácii Mulino priamo 
na pláži. A keď si dosýta užijete more a miest-
nu prírodu, pozývame vás na zaujímavé výlety 
po okolí.

Poloha:  na severozápade ostrova Krk v mestečku 
Malinska • hotel len 50 m od mora • 500 m od centra mes-
tečka s obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami 

Pláže: betónová aj kamienková pláž priamo pred 
hotelom s ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) • v bez-
prostrednej blízkosti hotela menšie kamienkové pláže 
a zátoky • na pláži prírodný morský bazén s piesočnatým 
dnom • pláže na Krku ocenené Modrou vlajkou

na strane 351

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotelmalin.com

cena už od

338 €
8 dní

trU

HOTEL

MALIN****+
KRK - MALINSKA

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA
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reštaurácie pre hostí ubytovaných v apartmánoch • lobby 
a lounge SKY bar s bazénom na panoramatickej terase 
s jedinečným výhľadom na more • štýlový lounge bar 
a bazén SPLASH s modernými ležadlami a baldachýnmi 
• nočný luxusný lounge bar EIGHT s letnou terasou a vý-
hľadom na more • bazénový komplex SEA BREEZE s pool 
a snack barom • Kids Town - detské letné mestečko pre 
deti do 12 rokov s bazénmi, ihriskami, vnútornými a von-
kajšími priestormi na hranie a zábavu, rodinná reštaurácia 
a cafe bar • Novi SPA centrum (deťom do 16 rokov vstup 
k vnútorným bazénom povolený len za nepriaznivého 
počasia): najväčšie SPA centrum v Európe, komplex vnú-
torných a vonkajších bazénov s morskou vodou a množ-
stvom vodných atrakcíí • vyhrievané vírivky s morskou 
vodou • turecké kúpele, parný kupeľ, fínska sauna • ležadlá 
pri bazénoch • vnútorný a vonkajší relaxačný priestor 
a letná terasa s výhľadom na more • LAZY Spa Lounge bar 
• reštaurácia BALANCE s ponukou zdravých jedál • fitnes 
centrum • za poplatok rôzne thalasso a hydro terapie, thaj-
ské masáže, rôzne terapie na príncípe ayurvédy, kozmetic-
ké služby • strážené parkovanie (za poplatok) • kongresové 
a konferenčné priestory • nákupná galéria a korzo 

Šport a zábava: fitnes centrum so širokou 
ponukou športového náradia • detské letné mestečko Kids 
Town s profesionálnymi animátormi, ktorí majú priprave-
né súťaže, zábavné hry a aktivity • veľkolepé spa centrum 
s pestrou škálou relaxačných a skrášľujúcich procedúr  

Ubytovanie: v hoteli The View: Junior suits 5* - 
moderné klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky (vhodnej až pre 2 deti do 12 rokov) • balkón • LCD 
sat TV • internet • minibar (za poplatok) • telefón • kúpeľňa 
s vaňou a sprchovým kútom a WC • vyhrievaná podlaha 
• sušič na vlasy • k dispozícii na izbe župan a papuče • 
balkón • v apartmánoch typu de luxe a prémium 4*: uby-
tovanie pre 2 - 5 osôb • 1-2 spálne • priestranná obývačka 
s plne vybavenou kuchyňou • klimatizácia • sat TV • telefón 
• trezor • internet • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením 

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov v hotelovej 5* reštau-
rácii ENJOY pre klientov ubytovaných v hoteli (dress code) 
a v 4* reštaurácii GOLDEN alebo SEA BREEZE (reštauráciu 
určí manžment hotela na mieste) pre klientov ubytova-
ných v apartmánoch 

Oficiálna trieda: /  

S veľkým potešením vám opäť prinášame Novi Re-
sort & Spa, ktorý vás do svojho elegantného sveta 
vtiahne už pri vstupe. Neobyčajný rezort pripomí-
najúci malé mestečko s bohatou mediteránskou 
vegetáciou, dômyselne prepojil oddychové zóny 
s tými rušnejšími. Jeho spa centrum je vzácnym 
miestom, ktoré okrem najmodernejších procedúr 
a terapií prekvapí neskutočným výhľadom na tyr-
kysovú hladinu Jadranu. Luxusné baldachýny pri 
bazéne, lounge bary so štýlovým posedením a pre-
krásna kamienková pláž sú predurčené na skutoč-
ný, nefalšovaný oddych. Hotel myslel aj na tých 
najmenších, na ktorých tu čaká farebné detské 
mestečko. Nechajte sa vtiahnuť do mediteránskeho 
dovolenkového raja, v ktorom sa snúbi elegancia 
s kvalitnými službami za atraktívne ceny. 

Poloha: hotelový komplex Novi Resort & Spa priamo 
pri dlhej pláži • na okraji letoviska Novi Vinodolski • 9 km 
od susednej vyhľadávanej Crikvenice 

Pláže: dlhá kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre rodiny s deťmi aj neplavcov • slneční-
ky a ležadlá na pláži (obmedzený počet, za poplatok)

Popis: hlavná hotelová budova The View so vstup-
nou halou a recepciou • wifi pripojenie v spoločenských 
priestoroch • ENJOY - hlavná hotelová reštaurácia pre hostí 
ubytovaných v hotelovej časti • GOLDEN a SEA BREEZE - 

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

lbr

HOTEL A APARTMÁNY

NOVI RESORT & SPA*****+ / ****
NOVI VINODOLSKI
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na strane 350, 351

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

312 €
8 dní

LETO 2019 CHORVÁTSKO
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Petrčane

Biograd na Moru
Kukljica - Ugljan

Primošten

ZAGREB

Omiš/Omiš Ruskamen

Baško Polje

Vodice

Trogir

Jelsa

Zadar

70

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 24 28 32 32 29 25

Voda 20 23 25 25 22 20

LETO 2019 CHORVÁTSKO

DALMÁCIA patrí oddávna medzi najznámejšie turistické 
oblasti Jadranu. Členité pobrežie lemované krásnymi ka-
mienkovými aj piesčitými plážami, priľahlé ostrovy a po-
četné národné parky, to sú hlavné atribúty Dalmácie. 
Ozdobou pobrežia sú aj unikátne mestá so zachovalými 
historickými centrami a malebnými prístavmi, kde sa v do-
konalej harmónii prelína minulosť so súčasnosťou. Z nich 
najznámejšie sú Zadar, Šibenik a Split. Navštívte Biograd 
na Moru, Petrčane či Primošten a na romantické západy 
slnka na brehu týchto pôvabných letovísk nikdy nezabud-
nete. Zlatisté pláže Omišskej riviéry sú povestné svojou 
krásou a čistotou, mnohé z nich boli ocenené Modrou vlaj-
kou. Baška Voda ohúri scenériou pohoria Biokovo v ostrom 
kontraste s pokojnou hladinou mora a pre všetkých mi-
lovníkov nerušeného pokoja a panenskej prírody Dalmácia 
ukrýva poklady v podobe ostrovných letovísk. ZADAR, PETRČANE

Kolorit Zadaru dotvárajú antické aj stredoveké pamiat-
ky a rušná pobrežná promenáda. Pokojné letovisko 
Petrčane v objatí prírody leží 12km severne od Zadaru. 
Ocenia ho najmä milovníci prírody, letných športov a 
cykloturistiky.  

KUKLJICA - UGLJAN

Mestečko Kukljica sa nachádza na pobreží ostrova Ugl-
jan. Vďaka plážam olemovaným borovicovými lesmi 
sa stáva obľúbeným turistickým  strediskom. Návštev-
níci si tu môžu vychutnať pokoj a nádherné pobrežie.

BIOGRAD NA MORU

Nachádza na polostrove obklopenom zátokami Bo-
šana a Soline. Krásna promenáda, nádherné pláže 
a blízke národné parky robia z Biogradu ideálne leto-
visko, ktoré je zároveň celosvetovo známym centrom 
jachtingu. 

VODICE

Vodice - mesto mladých - sa nachádzajú 13 km se-
verne od Šibenika. Dominantou mesta je prístavná 
promenáda s krásnymi plážami a neopakovateľná at-
mosféra, ktorú každoročne dotvára kultúrny program 
s názvom Vodické leto.

PRIMOŠTEN

Na dvoch neveľkých polostrovoch sa rozkladá historic-
ké jadro mesta Primošten a centrum miestneho turiz-
mu. Primošten je okrem svojej bohatej histórie a krás-
nych pláží známy aj vďaka lokálnej odrode vína Babić. 

TROGIR - SEGET DONJI

Trogir sa rozkladá sčasti na pevnine a sčasti na pri-
ľahlých ostrovoch neďaleko Splitu. Seget Donji je stre-
disko ležiace iba 4 km od neho.

OMIŠ - RUSKAMEN

Pôsobivý horský kaňon, dielo rieky Cetina, impozantné 
pohorie Biokovo a nádherné pobrežie, to je jedinečná 
prírodná kulisa letoviska Omiš. 

BAŠKO POLJE

Asi 20 minút chôdze južne od Bašky Vody sa nachá-
dza pokojné letovisko Baško Polje v objatí nádhernej 
prírody. 

HVAR - JELSA

Hvar patrí k najobľúbenejším ostrovom Chorvátska. 
Romantické mestečko Jelsa očarí každého návštevníka 
svojou pokojnou priateľskou atmosférou. 

DALMÁCIA
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Popis: vstupná hala s recepciou • a´la carte reštau-
rácia • bar • vináreň so širokým výberom značkových 
chorvátskych aj cudzokrajných vín • vonkajší bazén pre 
dospelých a detský bazén s terasou na slnenie• wifi pripo-
jenie na internet na recepcii a v spoločenských priestoroch 
• kadernícky salón • hotelové parkovisko (za poplatok) 

Šport a zábava: športovo-rekreačné centrum 
s tenisovými kurtami, volejbalovým ihriskom a minigolfom 
• masážny salón (za poplatok) • štýlový plážový bar Hitch 
Bar • návšteva blízkeho historického centra mesta Zadar 
s kultúrnymi a historickými pamiatkami

Ubytovanie: 2 typy izieb: štandardné - klimatizo-
vané dvojlôžkové izby a superior (za príplatok) - luxusné a 
moderné priestranné izby s možnosťou 1 prístelky; vyba-
venie oboch typov izieb: balkón • telefón • chladnička • sat 
TV • trezor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušičom na vlasy) • možnosť izieb superior s orientáciou 
na more (za príplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov v hotelovej 
reštaurácii, možnosť obedov formou švédskych stolov (za 
príplatok)

Oficiálna trieda: 

V pokojnom prostredí neďaleko historického centra 
mesta Zadar nájdete hotel Kolovare. Jeho výnimoč-
ná poloha vám umožní detailne spoznať zákutia 
jedného z najpôsobivejších dalmátskych miest. 
Krásnu kamienkovú pláž od hotela oddeľuje udr-
žiavaná zeleň, ideálne miesto pre detské hry v tieni 
stromov. Elegantné klimatizované izby poskytujú 
všetko pohodlie potrebné pre nerušený odpočinok. 
Starostlivo pripravené bohaté menu a pozorná ob-
sluha robia z každej návštevy hotelovej reštaurácie 
kulinársky zážitok. K vybraným jedlám vám skúse-
ný čašník poradí ideálnu kombináciu vín domácich 
aj svetových značiek z vlastnej vínnej karty, na kto-
rú je hotel Kolovare právom hrdý. 

Poloha: hotel je bezprostredne pri pláži a pri pro-
menáde vedúcej do centra Zadaru • cca 10 minút chôdze 
od historického centra mesta

Pláže: priamo pred hotelom okruhliaková pláž s poz-
voľným vstupom do mora ocenená Modrou vlajkou • pláž 
lemujú stromy, ktoré príjemne tienia priestor medzi hote-
lom a plážou • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• sprchy a toalety na pláži

na strane 354

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotel-kolovare.com

cena už od

345€
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

omq

HOTEL

KOLOVARE****
ZADAR
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(zdarma) • internetové pripojenie na recepcii a v Lavender 
bare (zdarma) • parkovisko (za poplatok) • stolný tenis • 
plážový volejbal • detské ihrisko • animácie pre deti

Šport a zábava: stolný tenis • biliard • plážo-
vý volejbal • fitness • plavecký mestský bazén s morskou 
vodou • bežecká a cyklistická trať • detské ihrisko • škola 
plávania pre deti • minigolf • hotelový animačný program • 
vodné športy na pláži (za poplatok) • súkromné školy potá-
pania • okolie vhodné na turistiku a cykloturistiku

Ubytovanie: moderne zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi (zdar-
ma) • trezor • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC, sušič vlasov) • balkón a orientá-
cia na morskú stranu (za príplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov 

WELLNESS V CENE: wellness Salvia v budove Ilirija po-
núka klientom hotelov Kornati aj Adriatic zdarma: vírivku, 
relaxačnú zónu, fínsku a infračervenú saunu a fitness; 
masáže, solárium a kozmetické procedúry za poplatok

Oficiálna trieda: 

Hotel Kornati, patraci do prestížnej siete Ilirija, je si-
tuovaný v jednom z najkrajších stredísk na jadran-
skom pobreží. Jachtový prístav, krásna promenáda 
a bohatá história robia z Biogradu na Moru výni-
močné a atraktívne letovisko. Hotel Kornati vás 
očarí svojou jednoduchou eleganciou. Kombinácia 
kvalitných služieb a ústretového personálu spolu 
s aktívnym využitím športových a kultúrnych mož-
ností, sú zárukou nezabudnuteľnej dovolenky.

Poloha: priamo pri pobrežnej promenáde • v blíz-
kosti centra • cca 50 m od kamienkovej pláže • zoskupenie 
troch hotelových budov (Ilirija, Kornati a Adriatic)

Pláže: kamienková hotelová pláž • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • kamienkovo-piesková mestská pláž cca 500 m

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor 
• klimatizovaná hotelová reštaurácia • 2 výťahy • wellness 
v blízkom hoteli Ilirija • vonkajší hotelový bazén so sladkou 
vodou a s jacuzzi pri hoteli Adriatic • nový vnútorný ba-
zén s otvárateľnou sklenou strechou • ležadlá pri bazéne 

na strane 354

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ilirijabiograd.com

cena už od

293 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a OSOBA
ZDARMA

Bmt

HOTEL

ADRIATIC****
BIOGRAD NA MORU
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rateľnou sklenou strechou • ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
internet na recepcii a v Lavender bare (zdarma) • parkovis-
ko (za poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal • detské 
ihrisko • animácie pre deti

Šport a zábava: stolný tenis • biliard • plážo-
vý volejbal • plavecký mestský bazén s morskou vodou 
na brehu mora 50 m od hotela Adriatic • bežecká a cyklis-
tická trať • detské ihrisko • škola plávania pre deti • mini-
golf • hotelový animačný program • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • bohatý kultúrny program v meste Biograd 

Ubytovanie: moderne zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi (zdar-
ma) • trezor • telefón • kúpeľňa (sprcha alebo vaňa, WC, su-
šič vlasov) • balkón (za príplatok)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov 

WELLNESS V CENE: wellness Salvia v hotelovej budove 
Ilirija ponúka klientom všetkých 3 hotelov zdarma: víriv-
ku, relaxačnú zónu, fínsku a infračervenú saunu a fitnes 
• masáže, solárium a kozmetické procedúry za poplatok

Oficiálna trieda: 

Štýlový, svieži a trendový hotel Adriatic zo známej 
hotelovej siete Ilirija vás očarí optimistickým a ele-
gantným dizajnom a nádherným okolím. Je doslo-
va oázou pohody a oddychu. Relaxovať môžete vo 
wellness v susednom hoteli Ilirija, na pohodlných 
ležérnych pohovkách v bare Lavender priamo pri 
plážovej promenáde, prípadne pri novom hotelo-
vom bazéne s vírivkou. Oceníte aj bohatý kultúrny 
program, organizovaný či už priamo v hoteli alebo 
v letovisku Biograd na Moru. A vaše deti s nadše-
ním privítajú plaveckú školu v hotelovom bazéne.

Poloha: v letovisku Biograd na Moru • vedľa hotela 
Ilirija • cca 50 m od hotelovej kamienkovej pláže • zoskupe-
nie troch hotelových budov (Ilirija, Kornati a Adriatic)

Pláže: kamienková hotelová pláž • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • kamienkovo-piesočnatá mestská pláž 500 m

Popis: vstupná hala s recepciou • štýlový Lavender 
bar • pool bar • zmenáreň • klimatizovaná hotelová reštau-
rácia • a´la carte reštaurácia • výťah • wellness s rôznymi 
druhmi masáží v hoteli Ilirija • vonkajší hotelový bazén so 
sladkou vodou a s jacuzzi • nový vnútorný bazén s otvá-

na strane 354

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ilirijabiograd.com

cena už od

293 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a OSOBA
ZDARMA

qos

HOTEL

KORNATI****
BIOGRAD NA MORU
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Popis: vstupná hala s recepciou • kaviareň s posede-
ním • klimatizovaná reštaurácia • vonkajší bazén s hydro-
masážou • letná terasa s posedením a výhľadom na more 
• detský bazén • ležadlá pri bazéne • pool bar • letný bar 
Pinija club lounge bar priamo pri pláži v tieni borovicového 
lesíka • minimarket • dalmátska konoba Pinija • pizzeria - 
grill • zmenáreň • TV miestnosť • cukráreň • rozsiahle strá-
žené parkovisko v areáli hotela (zdarma)

Šport a zábava: ihrisko na plážový volejbal 
• vodné športy na pláži (za poplatok) • biliard, stolný tenis, 
3 tenisové kurty (za poplatok) • minigolf, fitnes (za popla-
tok) • multifunkčné ihrisko na rôzne loptové hry • požičovňa 
bicyklov • detské ihrisko pri pláži • hotelový denný i večer-
ný animačný program • hotelové animácie pre deti • wifi 
pripojenie na recepcii (zdarma) • internetový kútik (za po-
platok) • hotelové wellness centrum so saunami a relaxač-
nou miestnosťou • pestrá ponuka fakultatívnych výletov aj 
do okolitých národných parkov Kornati a Krka, historického 
mesta Šibenik, do Zadaru a do bývalého kráľovského mes-
tečka Nin

Ubytovanie: moderne zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek (izba s dvo-
ma prístelkami priestorovo väčšia) • plazmová satelitná TV 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • telefón 
• chladnička • naplnenie minibaru na vyžiadanie (za po-
platok) • možnosť izieb s balkónom (za príplatok) • izby 
s balkónom a orientáciou na more (za príplatok) • sušič 
na vlasy • trezor

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov • show co-
oking počas večere • možnosť obedov formou švédskych 
stolov (za príplatok)

WELLNESS: všetkým, ktorí si letnú dovolenku nevedia 
predstaviť bez kvalitných wellness služieb  doporuču-
jeme moderné hotelové Marea Wellness & Spa centrum 
s profesionálnym personálom a zaujímavými balíčka-
mi beauty & spa služieb. Vstup do wellness za popla-
tok zahŕňa: relax vo fínskej saune, parná sauna, soľná 
miestnosť s himalájskou soľou, jacuzzi a relaxačná zóna 
s vyhrievanými ležadlami. Za prípatok môžete vyskúšať 
rôzne masáže či kozmetické služby.

Oficiálna trieda: 

V letovisku Petrčane vám ponúkame elegantný 
hotel Pinija, ktorý zaujme klientov rôznych veko-
vých kategórií aj vďaka svojim moderne vybave-
ným izbám s plazmovou TV, vonkajšiemu bazénu 
s hydromasážou a množstvu športových aktivít. 
Umiestnený v tichom prostredí borovicovo-pínio-
vého lesíka priam láka k prechádzkam do prírody 
a k návšteve blízkych pláží. O zábavu vašej rodiny 
sa postará hotelový animačný tím, oddych vám 
zabezpečí wellness centrum a vyhriata pláž s ty-
rkysovým morom. Návšteva neďalekého mesta 
Nin s jeho zachovalými románskymi kostolíkmi 
vás vráti v čase do obdobia včasného stredove-
ku a chorvátskeho kráľovstva. Hudba morského 
organu či slnečné hodiny v meste Zadar, večery 
plné hudby, zábava v netradičnom Pinija clube, to 
sú ďalšie zážitky na ktoré budete dlho spomínať. 
Prijmite naše pozvanie a presvedčte sa o výni-
močnosti letoviska Petrčane a jeho okolia.

Poloha: na polostrove v zelenom borovicovo–pínio-
vom lesíku • cca 300m od centra mestečka Petrčane •  12 km 
od mesta Zadar, kam premáva pravidelná autobusová linka 

Pláže: mestská kamienková pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vzdialená cca 150 m od hotela vhodná pre 
deti • cca 20-50 m od hotela okruhliakové pláže alebo vy-
hriate kamenné platne • vybetónovaná pláž so schodíkmi 
do mora • sprchy • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

www.hotel-pinija.hr

získajte až

35%
zľavu

a OSOBA
ZDARMA

obl

HOTEL

PINIJA****+
 PETRČANE
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na strane 354

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

345€
8 dní
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hotelové   animácie

Pláže: kamienková pláž priamo pred hotelom vyba-
vená ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) • piesková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora pred hotelom Funimation 
v areáli Borik

Popis: hotel Donat pozostáva z 2 samostatných ho-
telových budov (Donat I a II) • recepcia a zmenáreň • trezor 
na recepcii (zdarma) • parkovanie v areáli hotela (zdarma) 
• sladkovodný bazén pri budove Donat I • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne (zdarma) • all inclusive bar v hoteli Donat 
I • klimatizovaná reštaurácia (Donat II) • bar na pláži (za po-
platok) • ostatné služby viď v opise all inclusive  

Šport a zábava: pestrá ponuka vodných 
športov na plážach - jazda na vodnom bicykli, vodných 
skútroch, jazda na nafukovacom banáne alebo kolese ťa-
hanom za motorovým člnom (za poplatok) • hotelový ba-
zén • fitnes • hotelové animácie - športové turnaje, tvorivé 
dielne pre deti, miniklub a večerné koncerty živej hudby • 
prenájom tenisových kurtov a futbalového ihriska (za po-
platok) • výborná poloha hotela Donat umožňuje navštíviť 
blízke národné parky či neďaleké historické mestá

Ubytovanie: v hotelovej budove Donat I: 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky a s možnosťou balkóna 
(za príplatok) a rodinné izby - 2 prepojené miestnosti pre 
2 až 4 osoby (za príplatok) s balkónom resp. terasou; v ho-
telovej budove Donat II: 1-lôžkové alebo 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a s možnosťou balkóna (za prípla-
tok); vybavenie izieb: klimatizácia • sat TV • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou a WC, sušič 
na vlasy) • chladnička (len v rodinných izbách) 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov. Počas celého dňa (10:00-
22:00) sa podávajú chladené nealkoholické nápoje, teplé 
nealkoholické nápoje - káva, čaj a víno a pivo domácej 
produkcie v all inclusive bare. Popoludní zmrzlina pre 
deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • animačný 
program počas dňa pre deti aj dospelých v réžii hotela • 
večerné koncerty živej hudby na terase pri bazéne

Oficiálna trieda: 

V objatí zelene dovolenkového areálu Borik, s vý-
bornou polohou priamo na pláži nájdete hotel 
Donat (pozostávajúci z hotelových budov Donat I 
a Donat II). Atraktívne prostredie a krásne kamien-
kové pláže v kombinácii so službami all inclusive 
vytvárajú ideálne podmienky na prežitie hodnot-
nej letnej dovolenky. Hoteloví animátori sa posta-
rajú o program vašich detí, pre ktoré si pripravili 
zaujímavé športové súťaže a tvorivé aktivity v mi-
niklube. Večer si môžete spríjemniť posedením 
na hotelovej terase pri živej hudbe v s obľúbeným 
nápojom z ponuky all inclusive baru v ruke. Pýchou 
hotela je miestna kuchyňa, ktorou je už povestný. 
Vychutnajte si bohatú ponuku miestnych špecialít 
v hotelovej reštaurácii a spoznajte tak dalmátsku 
kultúru aj prostredníctvom jej výnimočných chutí. 
Počas vašej dovolenky nevynechajte ani návštevu 
mesta Zadar. Bielym vápencom dláždené uličky, 
antické a stredoveké pamiatky, pozoruhodný mor-
ský organ v mestskom prístave, to je len niekoľko 
lákadiel, ktoré ponúka svojim návštevníkom. Sme 
si istí, že aj vy podľahnete jeho čaru počas večer-
nej prechádzky jeho malebnými uličkami. 

Poloha: necelé 3 km od centra historického mesta 
Zadar (dostupný turistickým vláčikom alebo autobusom) 
• súčasť hotelového komplexu Borik priamo na pláži • pláži 
bolo udelené ocenenie Modrá vlajka za kvalitu poskytova-
ných služieb a čistotu mora

www.hotel-donat.com

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

mpsota

HOTEL

DONAT***+
ZADAR
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Donat I

Donat II

na strane 353

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

280 €
8 dní

ilustračné foto
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(zdarma) • supermarket Tomi v blízkosti hotela • vonkajší 
bazén s morskou vodou, s ležadlami a slnečníkmi (obme-
dzený počet) detský bazén • detské ihrisko • parkovanie 
na parkovisku pred hotelom (za poplatok)

Šport a zábava: fitnes • tenisové kurty • živá 
hudba na terase hotela • večerný program pre dospelých 
(júl, august) • animácie pre deti (miniklub aj v slovenskom 
jazyku) • do centra letoviska počas celého dňa premáva 
prázdninový vláčik • plážový caffe bar • v okolí Vodíc náj-
dete dostatočné množstvo cyklotrás pre začiatočníkov aj 
skúsených cyklistov • odporúčame navštíviť najväčšiu dis-
kotéku na Jadrane - Hacienda • kurzy potápania • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov - národný park a vodopády 
Krka (je sústavou perejí, kaskád a vodopádov, pod ktorými 
sa môžete vykúpať, rovnako máte možnosť podniknúť vý-
let loďou kaňonom rieky Krka až k Rošskému vodopádu), 
národný park Kornati (zoskupenie 147 ostrovov a útesov 
v južnej časti severných dalmátskych ostrovov), ostrov 
Zlarin (nachádza sa v šibenickom súostroví a od pevni-
ny ho oddeľuje šibenický kanál, je to ostrov s čarovnými 
a pokojnými miestami na kúpanie, piesočnatou plážou a 
malebnou prírodou)

Ubytovanie: v rámci hotelového komplexu Im-
perial sú v našej ponuke 2 typy ubytovania: hlavná budova 
s depandance Lucia: 2-lôžkové klimatizované izby typu 
superior s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • balkón • TV 
• chladnička • telefón • kúpeľňa s vaňou resp. sprchou 
a s WC, sušič na vlasy • výhľad na more (za príplatok) 
• priestranné klimatizované rodinné izby (za príplatok) • 
dve miestnosti pre 2 až 4 osoby • TV • chladnička • telefón 
• kúpeľňa s vaňou resp. sprchou a s WC, sušič na vlasy;  
vilka Regina: 2-lôžkové klimatizované izby a 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky s balkónom (za príplatok) • TV • te-
lefón • kúpeľňa so sprchou, s WC a sušičom na vlasy; vilka 
Klara (za príplatok): 2-lôžkové klimatizované izby a 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky s balkónom (za prípla-
tok) • zariadené novým nábytkom • TV • chladnička • telefón 
• kúpeľňa so sprchou, s WC a sušičom na vlasy

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov • miniklub aj v slovesnkom jazyku • nealko-
holické nápoje a miestne alkoholické nápoje podávané v 
hotelovej reštaurácii počas dňa

Oficiálna trieda: 

Rezort Imperial hotel & vilas vo Vodiciach vás pri-
víta komfortnými klimatizovanými izbami a výbor-
nou polohou blízko centra mesta a zároveň priamo 
na pláži, vďaka čomu sa teší mimoriadnej obľube. 
Do ponuky sme pre vás opäť zaradili superior izby 
a rodinné izby v hlavnej hotelovej budove a v pri-
ľahlom depandance Lucia a obľúbené klimatizo-
vané vilky s možnosťou ubytovať jednotlivcov aj 
rodiny. Pripravená je aj pestrá paleta fakultatív-
nych výletov okrem iného do známych národných 
parkov. Horúce letné večery vyplňte prechádzkami 
do blízkych Vodíc či posedeniami na terase hotela 
pri živej hudbe. Vďaka kombinácii výbornej polo-
hy, obľúbeného letoviska a príjemného ubytovania 
so stravovaním formou all inclusive za atraktívnu 
cenu si hotel Imperial získa vašu priazeň.

Poloha: súčasť hotelového komplexu Imperial, kto-
rý pozostáva z hlavnej hotelovej budovy s depandance 
a priľahlých viliek • cca 100 m od kamienkovej pláže • cca 
800 m od centra známeho letoviska Vodice

Pláže: krásna kamienková hotelová pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná najmä pre rodiny s deťmi • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) 

Popis: recepcia • denný aperitív bar s terasou s vý-
hľadom • snack bar na pláži • hlavná reštaurácia s terasou • 
internetový kútik na recepcii (za poplatok) • wifi na recepcii 

www.rivijera.hr

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tosrp

HOTEL & VILLAS

IMPERIAL****
VODICE
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na strane 353, 355

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

izba vo vilke

hotelová izba

cena už od

273 €
8 dní
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• aperitív bar • sladkovodný bazén • detský bazén so šmy-
kľavkou • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • pool bar 
• nočný klub • wifi pripojenie na internet na recepcii • interne-
tový kútik (za poplatok) • obchod so suvenírmi • kadernícky 
salón • strážené parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný te-
nis • basketbalové ihrisko • široký výber vodných športov 
na pláži (za poplatok) • wellness centrum (vstup za poplatok) 
• masáže (za poplatok) • fitnes • hotelový animačný program 
a večerná živá hudba • cukráreň • pizzeria • plážový bar

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • klimatizácia • telefón • pripojenie 
na internet • minibar • sat TV • trezor (za poplatok) • balkón 
s posedením • možnosť izieb s orientáciou na morskú stra-
nu (za príplatok); luxusné 2-lôžkové izby v budove Olym-
pia Sky (na vyžiadanie za príplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • klimatizácia 
• telefón • pripojenie na internet • minibar • sat TV • trezor 
(za poplatok) • balkón • župan, papuče, fľaša vody (zdarma)

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou 
bohatých švédskych stolov bez nápojov 

Oficiálna trieda: 

Teší nás, že vám môžeme ponúknuť jeden z najob-
ľúbenejších hotelov na pobreží Dalmácie. Atraktívne 
prostredie, prívetivý personál a krásna pláž, to je len 
zlomok z toho, čo hotel Olympia ponúka. Pre vaše 
ratolesti hotelový areál ukrýva mnohé prekvapenia 
- krásne detské ihrisko, pre najmenších vyhradená 
časť bazéna či pestrý animačný program. Večer 
vám spríjemní posedenie pri živej hudbe či v štýlo-
vom plážovom bare alebo si ho spestrite romantic-
kou večernou prechádzkou. Pobyt v hoteli Olympia 
bude pre vás zaručene neobyčajným zážitkom.   

Poloha: cca 600 m od centra mestečka Vodice • bez-
prostredne pri pláži a promenáde vedúcej do centra Vodíc

Pláže: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora priamo pod hotelom • ležadlá a slnečníky  na plá-
ži (za poplatok) • sprchy, toalety na pláži • thajské masáže 
na pláži (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • a´la carte reštaurácia 

na strane 355

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.olympiavodice.hr

cena už od

397 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

qoj

HOTEL

OLYMPIA*****
VODICE

LETO 2019 CHORVÁTSKO
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s uzatvárateľnou kupolou • 2 detské bazény • detský klu-
bový areál • ležadlá pri bazéne (zdarma) • parkovanie pri 
hoteli (za poplatok) • internetový kútik • kongresová sála 

Šport a zábava: detský klubový areál s ba-
zénmi, herňou a TV miestnosťou • 3 tenisové kurty • mi-
nigolf • multifunkčné futbalové a basketbalové ihrisko 
• fitnes • boccia • plážový volejbal • animačný program • 
vodné športy na pláži • požičovňa bicyklov (za poplatok) 
• potápačské centrum (za poplatok) • diskoklub Aurora 
v Primoštene • možnosť navštíviť mestá Trogir, Split, Šibe-
nik (zaradené do zoznamu UNESCO) • národné parky Krka 
a Kornati • výlet loďou - obľúbený fish piknik

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové klimatizované 
izby 3* štandardu s možnosťou 1 prístelky (klimatizácia 
v réžii hotela) • stropný ventilátor • telefón • sat TV • wifi 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • izby s balkónom

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov

WELLNESS: vírivka vo vyhrievanom vonkajšom bazéne • 
sauna • masáže a kozmetické služby (za poplatok)

Oficiálna trieda: 

V blízkosti očarujúceho mesta Primošten, priamo 
na pláži, sa nachádza obľúbený hotel Zora, s neo-
pakovateľnou atmosférou, kvalitnými hotelovými 
službami a výbornou chorvátskou aj medziná-
rodnou kuchyňou. Pohodu nájdete v príjemných 
hotelových izbách s výhľadom do borovicového 
lesoparku alebo na more a mestečko Primošten. 
Priľahlé pláže, upravené navezením drobných ka-
mienkov, patria k najkrajším na pobreží Jadranu. 
Sme si istí, že na dovolenku prežitú v hoteli Zora 
budete s potešením spomínať. 

Poloha: v borovicovom lesoparku na polostrove Ra-
duča • priamo na pláži a pri pobrežnej promenáde • cen-
trum mesta Primošten je vzdialené len 500 m 

Pláže: priamo pred hotelom je prírodná okruhliaková 
pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slneční-
ky (za poplatok) • široká ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • lobby 
bar • piano bar • beach bar • hotelová reštaurácia s terasou 
• obchod so suvenírmi • wellness • sauna • vonkajší bazén 

na strane 355

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotelzora-adriatiq.com

cena už od

358 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

orm

HOTEL

ZORA****
PRIMOŠTEN

LETO 2019 CHORVÁTSKO
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LETO 2019 CHORVÁTSKO www.zelenapunta.hr

lenosť apartmánov od pláže cca 150 -300 m 

Popis: recepcia • klimatizovaná hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • reštaurácia s rýchlym občerstvením a ka-
viareň • parkovisko pred areálom (zdarma) 

Šport a zábava: detské ihrisko • za poplatok: 
vodné športy na pláži - motorové člny, vodné bicykle, vodné 
skútre • minigolf • plážový volejbal • tenisové kurty

Ubytovanie: v 3 typoch moderných klimatizo-
vaných apartmánov; vybavenie spoločné pre všetky typy: 
terasa alebo balkón, kuchyňa so základným vybavením a 
menšou chladničkou, trezor, sat TV s plochou obrazovkou 
a WiFi (zdarma), kúpeľňa s vaňou a so sušičom vlasov; Typ 
A: 2-lôžkový s možnosťou 1 prístelky pozostáva  zo samo-
statnej spálne, obývačky s jedálenským kútom, kuchyne a 
kúpeľne; Typ B: 2-lôžkový s možnosťou 2 prísteliek (za prípla-
tok) pozostáva zo samostatnej spálne, obývačky s jedálen-
ským kútom, kuchyne a kúpeľne; Typ C: 2-lôžkový s mož-
nosťou 3 prísteliek (za príplatok) pozostáva  zo samostatnej 
spálne, obývačky s jedálenským kútom, kuchyne a kúpeľne

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov v hotelovej reštaurácii

Oficiálna trieda: 

Apartmánmi Zelena Punta na pokojnom ostrove 
Ugljan by sme radi oslovili všetkých milovníkov 
ostrovnej dovolenky ďaleko od rušných letovísk. 
Našu ponuku sme nimi spestrili najmä vďaka ich vý-
nimočnej polohe v objatí krásnej dalmátskej prírody 
na brehu priezračného mora. Rodiny s deťmi ocenia 
veľkorysý priestor apartmánov a komfortne vyba-
venú kuchynku. Príjemné ubytovanie v kombinácii 
so službami polpenzie v centrálnej reštauráci vám  
ušetria váš vzácny čas, ktorý môžete počas dovolen-
ky venovať svojim najbližším. 

Poloha: v juhovýchodnej časti ostrova Ugljan • ostrov 
je dostupný častými lodnými spojeniami medzi prístavmi v 
Zadare a v mestečku Preko len 8 km severne od Kuklijice • 
apartmány v mierne svahovitom teréne na malom polostro-
ve • len 5 minút pešo od centra mestečka Kukljica

Pláže: polostrov Zelena Punta je lemovaný prírodnou 
plážou dlhou 600 m so skalnatým podložím a vydláždenými 
plochami • malé pieskové alebo okruhliakové lagúny na via-
cerých miestach umožňujú pozvoľný vstup do mora • vzdia-

na strane 352

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

280 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

rtm

APARTMÁNY

ZELENA PUNTA****
KUKLJICA
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Popis: recepcia • klimatizovaná reštaurácia • A-la Carte 
reštaurácia • trezor na recepcii • zmenáreň na recepcii • su-
permarket • aperitív bar • parkovanie v areáli (zdarma)

Šport a zábava: tenis • multifunkčné ihrisko 
• plážový volejbal • požičovňa bicyklov • ponuka vodných 
športov na pláži, trampolíny (za poplatok) • animačný klub

Ubytovanie: v apartmánoch kategórie štandard 
plus 3*: apartmány 1/2+1 s jednou samostanou spálňou a 
1/4+1 (za príplatok) s dvoma samostatnými spálňami; vyba-
venie rovnaké pre oba typy apartmánov: obývačka s rozkla-
dacím gaučom (slúži ako prístelka) • sat TV • wifi • vybavená 
kuchynka s chladničkou • jedálenská časť • kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchovacím kútom a WC • balkón (apartmán 1/4+1) 
alebo terasa  (apartmán 1/2+1) s orientáciou na more

Stravovanie: polpenzia - raňajky formou švéd-
skych stolov a servírované večere (výber z menu) bez ná-
pojov v hlavnej reštaurácii apartmánov Medena

KLUBOVÁ dovolenka: miniklub a animač-
ný program deti aj dospelých pod vedením našich skúse-
ných animátorov (v mesiacoch júl, august)

Oficiálna trieda: 

Apartmány Medena nájdete v mimoriadne obľú-
benom letovisku Seget Donji neďaleko malebného 
mesta Trogir. Typ ubytovania je vhodný pre klien-
tov, ktorí uprednostňujú priestranné ubytovanie a 
dostatok súkromia, vlastný balkón alebo terasu, na 
ktorej si môžu v pokoji vychutnať kávu alebo po-
hár vína. Ponúkame ich v kombinácii so službami 
polpenzie. Bungalovy sa nachádzajú na miernom 
návrší nad pobrežnou promenádou, ktorá je cen-
trom letného diania. Nájdete tu viaceré bary, stánky 
a strediská vodných športov. Aktívny hostia prome-
nádu využívajú aj ako bežeckú dráhu s dokonalou 
kulisou šumiaceho mora. Možností ako stráviť voľ-
ný čas v areáli apartmánov je nespočetne, avšak 
my sme sa ich rozhodli ešte vylepšiť, a to bohatým 
programom v réžii našich skúseních animátorov.     

Poloha: v stredisku Seget Donji na píniovom návrší  
na brehu Trogirského zálivu • Trogir vzdialený len 4 km

Pláže: pobrežie areálu apartmánov je lemované ka-
mienkovými plážami v kombinácii s betónovými platňami v 
dĺžke 250 m • pláž je vhodná pre rodiny s deťmi • ležadlá a 
slnečníky na pláži (za poplatok)

na strane 352, 357

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

221 €
8 dní

klu
bo

vá 
 dovolenka

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

npr

APARTMÁNY

MEDENA****
TROGIR
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budovou so vstupnou halou, recepciou a klimatizovanou 
reštauráciou • obe budovy sú vybavené výťahom • a´la car-
te reštaurácie: Pizzeria v hlavnej budove a Konoba Tamaris 
na pláži • Aperitív bar v hlavnej hale a Tropic bar na pláži 
• diskotéka • fínska sauna • kaderníctvo • zmenáreň • wifi 
pripojenie na internet (zdarma) • detské ihrisko • parkovisko 
pred hotelom (zdarma) • terasa s posedením

Šport a zábava: 6 tenisových kurtov • multi-
funkčné ihriská na futbal, volejbal, hádzanú, basketbal • mi-
nigolf • detské ihrisko • vonkajší bazén s časťou vyhradenou 
pre deti • nový detský bazén (plánované otvorenie počas 
leta 2019) • požičovňa bicyklov • pestrá ponuka vodných 
športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 4 typy klimatizovaných izieb: štan-
dard 3* - moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
až 2 prísteliek na 1. a 2. poschodí bloku A alebo B • balkón 
• orientácia na park • sat TV • telefón • chladnička • wifi pri-
pojenie (zdarma) • trezor • kúpeľňa s vaňou, WC a sušič na 
vlasy; štandard 3* s výhľadom na more (príplatok za výhľad 
na more) - elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
až 2 prísteliek na yššom poschodí bloku A • balkón • LCD sat 
TV • telefón • chladnička • wifi pripojenie (zdarma) • trezor • 
kúpeľňa s vaňou, WC a sušič na vlasy; superior 4* (príplatok 
za vyšší štandard) • elegantne zariadené 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 až 2 prísteliek na 5. poschodí bloku B • balkón 
• LCD sat TV • telefón • chladnička • wifi pripojenie (zdarma) • 
trezor • kúpeľňa s vaňou, WC a sušičom na vlasy • možnosť 
superior izieb s výhľadom na more (za príplatok); superior 
premium 4* (príplatok za superior premium kategóriu) • mo-
derne a elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky na nižšom poschodí bloku A • balkón • LCD sat 
TV • telefón • chladnička • wifi pripojenie (zdarma) • trezor • 
kúpeľňa s vaňou, WC a sušič na vlasy • možnosť superior 
premium izieb s výhľadom na more (za príplatok)   

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov (klienti ubytovaní v izbách premium majú v 
reštaurácii vyhradenú časť) • nealkoholické nápoje a pivo 
a víno podávané v all inclusive bare • animačný program

KLUBOVÁ dovolenka: športový a animač-
ný program pre deti aj dospelých pod vedením slovenských  
animátorov počas júla a augusta • detský miniklub

Oficiálna trieda: 

Neďaleko jedného z najkrajších ostrovných mes-
tečiek Chorvátska, Trogiru, na miernom návrší na 
brehu mora, nájdete príjemný hotel Medena s roz-
siahlym areálom ponoreným do zelene píniového 
lesíka. Tento hotel osloví tak rodiny s detmi, ako aj 
športovo naladených klientov, ktorí chcú aktívne vy-
užiť voľný čas. Svojou polohou však zaujme aj  tých, 
čo chcú spoznať klenoty chorvátskej kultúry, mestá 
Trogir, Split a Šibenik. O vašu  zábavu sa postará náš 
animačný tím, bohatá ponuka vodných športov na 
pláži a taktiež animačný park s množstvom atrak-
cií pre deti aj dospelých. Hotel Medena je právom 
hrdý na svoju gastronómiu. Zakladá si na čerstvých 
lokálnych surovinách a starostlivo pripravenom 
jedálnom lístku. Ponuku korunuje výber dezertov 
z vlastnej hotelovej cukrárne. Veríme, že aj vás si 
hotel Medena získa neopakovateľnou atmosférou.    

Poloha: rozsiahly hotelový areál v stredisku Seget 
Donji v píniovom lesíku na brehu Trogirského zálivu • Trogir 
len 4 km od hotela je dostupný z hotela pešo popri pláži, 
autobusom alebo lodným taxíkom

Pláže: hotelový areál je lemovaný kamienkovými plá-
žami v kombinácii s betónovými platňami • pláž je vhodná 
pre rodiny s deťmi • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis: hotel pozostáva z dvoch hlavných budov, blok 
A a B, každá v tvare písmena Y prepojených centrálnou 

www.hotelmedena.com

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

psota

HOTEL

MEDENA****
TROGIR
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superior premium

klu
bo

vá 
 dovolenka

na strane 353, 357

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

312 €
8 dní
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pom do mora vhodným pre deti i neplavcov • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok) • FKK pláž v blízkosti hotela • menšie 
pláže zabezpečujúce súkromie

Popis: centrálna hotelová budova s recepciou a kli-
matizovanou reštauráciou • aperitív bar • minipotraviny 
• TV salón • wifi (za poplatok) • štýlová gril reštaurácia so 
živou hudbou na pláži • snack bar • obchod so suvenírmi 
a dennou tlačou • parkovanie • pekáreň

Šport a zábava: futbalové, volejbalové a bas-
ketbalové ihrisko • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
večerná hudba na terase • reštaurácie na pláži • diskotéka 
• fakultatívne výlety - tradičný chorvátsky fish piknik, náv-
števa svetoznámeho Dubrovnika, historického Splitu atď.

Ubytovanie: depandance hotela ponúkajú: 
2-lôžkové jednoducho zariadené izby s možnosťou jednej 
prístelky • balkón orientovaný na morskú stranu • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov - nápoj k večeri (0,2l vína, piva ale-
bo nealka)

Oficiálna trieda: 

Nechajte sa pozvať do pokojného letoviska Baško 
Polje v objatí prírody. Hotel a depandance Alem, si-
tuované len na skok od krásnej pláže a priezračné-
ho mora. Najväčším lákadlom je bezpochyby viac 
ako priaznivá cena a pešia dostupnosť vyhľadá-
vanej Bašky Vody s pulzujúcim denným i nočným 
životom. Depandance hotela ponúkajú ubytovanie 
v účelne zariadených izbách, stravovanie je zabez-
pečené formou polpenzie a je vhodným miestom 
pre trávenie dovolenky klientov bez rozdielu veku 
hľadajúcich nenáročnú dovolenku. Samozrejmos-
ťou je i pestrá ponuka výletov do okolia.

Poloha: na plážovej promenáde v menšom leto-
visku Baško Polje • pozostáva z hotela a priľahlých de-
pandancov zasadených do zelene okolitej vegetácie • cca 
30 m od pláže • cca 2 km po plážovej promenáde od atrak-
tívneho letoviska Baška Voda s kaviarňami, reštauráciami, 
obchodíkmi so suvenírmi a stánkami s pravou jadranskou 
zmrzlinou • FKK pláž v blízkosti hotela

Pláže: upravená kamienková pláž s pozvoľným vstu-

LETO 2019 CHORVÁTSKO

na strane 356

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.club-adriatic.hr

cena už od

182 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

dcU

DEPANDANCE HOTELA

ALEM**
BAŠKO POLJE
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Pláže: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • piesočnatá pláž v centre mesta Omiš

Popis: klimatizovaná centrálna reštaurácia • centrálna 
recepcia s možnosťou prenajatia trezoru zdarma • terasa 
• parkovisko (zdarma) • denný bar • TV v spoločenských 
priestoroch • internetové pripojenie wifi • hudobné večery 

Šport a zábava: vodné športy na pláži v Omi-
ši - jazda na vodných bicykloch, vodných skútroch, jazda 
na nafukovacom banáne alebo kolese ťahanom motoro-
vým člnom (za poplatok) • fakultatívne výlety - adrenalí-
nový rafting na známej rieke Cetina, návšteva prístavného 
dalmátskeho mesta Split, pútnické miesto Medjugorje atď.

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové kli-
matizované izby s možnosťou jednej prístelky • telefón 
• sat TV • chladnička • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
na vlasy • priestranný balkón s posedením • všetky izby 
hotela sú orientované na morskú stranu

Stravovanie: polpenzia - raňajky formou švéd-
skych stolov, večere servírované, výber z menu, šalátový 
bufet • nápoje k večeri v neobmezdenom množstve (víno, 
voda, džús)

Oficiálna trieda: 

V pokojnom prostredí zelených borovíc pod úpä-
tím pohoria Biokovo našli svoje miesto hotelové 
pavilóny Brzet. Spája sa v nich pohodlné ubytova-
nie v dvojpodlažných klimatizovaných pavilónoch 
a kvalitné hotelové služby. Lákadlami pavilónov 
hotela Brzet sú najmä chutná strava, vynikajúca 
poloha neďaleko krásnej pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora a krištáľovo čistá voda. Pohodlnou 
prechádzkou sa dostanete priamo do centra mes-
tečka Omiš, kde si môžete posedieť v niektorej 
z kaviarničiek či reštaurácií a ochutnať miestne 
špeciality. V Omiši nájdete aj širokú piesočnatú 
pláž, ktorá poteší najmä rodiny s deťmi. Mestečko 
Omiš, jeho okolie a rieka Cetina, ktoré tvorili pano-
rámu legendárnemu filmu o indiánskom náčelní-
kovi Winnetuovi iste aj vám poskytnú mnoho ná-
metov na strávenie nezabudnuteľných okamihov. 

Poloha: cca 30 m od pláže s pozvoľným vstupom 
do mora a výhľadom na protiľahlý ostrov Brač • hotel 
pozostáva z hlavnej budovy s recepciou a reštauráciou 
a z priľahlých pavilónov prepojených samostatnými ces-
tičkami • centrum mestečka Omiš cca 800 m 

LETO 2019 CHORVÁTSKO

na strane 356

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ruzmarin.hr

cena už od

228 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

Urm

PAVILÓNY

BRZET***+
OMIŠ
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Poloha: hotelový komplex je situovaný priamo pri 
pláži obkolesenej borovicovým lesom • v turistickej obci 
Lokva Rogoznica • cca 7 km od historického centra Omišu 

Pláže: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodná pre rodiny s deťmi i seniorov • ležadlá 
na pláži (za poplatok) • smerom k Makarskej riviére sa na-
chádza pláž pre skúsenejších plavcov a potápačov

Popis: centrálna recepcia s možnosťou prenajať si 
trezor (zdarma) • klimatizovaná centrálna reštaurácia • all 
inclusive bar v reštaurácii • letná terasa • parkovisko (zdar-
ma) • wifi pripojenie v spoločenských priestoroch i na izbách 
(zdarma) • záhrada • detské ihrisko • animačný program pre 
dospelých i deti • nočný klub 

Šport a zábava: volejbal • basketbal • futbal • 
hádzaná • hotelové animácie • živá hudba 2 večery v týždni 
• miniklub v prevádzke počas dňa • minidisko vo večerných 
hodinách • hotelové animácie pre deti i dospelých • živá 
hudba 2 večery v týždni • škola potápania • vodný bicykel 
na pláži (za poplatok) • fakultatívne výlety

Ubytovanie: 3 typy ubytovania: hotel 3* (hlavná 
budova) - pohodlné 2-lôžkové izby • klimatizácia • telefón 
• sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou/va-
ňou a WC) • minichladnička • možnosť izieb s 1 prístelkou, 
s balkónom a s orientáciou na morskú stranu (za príplatok) 
• apartmány 3* (za príplatok) - 2-lôžkové s možnosťou až 
2 prísteliek • klimatizácia • kuchynský kút • sat TV • tele-
fón • chladnička • balkón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou/vaňou a WC) • bungalovy 2* - 2-lôžkové s 1 
prístelkou • bungalov s 2 prístelkami-poschodová posteľ 
(za príplatok) • klimatizácia • kuchynský kút • sat TV • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • chladnička • 
terasa

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané počas dňa v all inclu-
sive bare v reštaurácii (10:00-23:00) • čaj a káva, zmrzlina 
a snack vo vyhradených popoludňajších hodinách • ho-
telový animačný program • živá hudba 2-krát týždenne

Oficiálna trieda: /

Ak hľadáte príjemnú dovolenku v krásnom prírod-
nom prostredí s all inclusive službami, hotelový 
komplex Sagitta Holiday Village vás určite očarí. 
Nechajte sa zlákať nádherným výhľadom na prí-
rodu, v ktorej sa rezort nachádza. Kombinácia vôní 
morskej soli, píniových stromov a stredomorskej 
zelene urobí vaše dovolenkové dni strávené v tej-
to oblasti jedinečnými. Okrem ubytovania v hoteli 
máte na výber aj tichšie prostredie apartmánov či 
bungalovov, ktoré ocenia hlavne rodiny s deťmi. 
O váš nerušený oddych počas dovolenkových dní 
sa postará milý a ochotný personál, pre ktorý je 
spokojnosť hostí prioritou. Rovnako nemožno opo-
menúť kvalitné služby all inclusive. Hotelové animá-
cie a možnosti športového vyžitia sú zárukou toho, 
že sa nudiť určite nebudete. Deti sa môžu počas dňa 
realizovať v miniklube, kde majú príležitosť spestriť 
si svoj voľný čas rôznymi športovými, zábavnými 
a tvorivými aktivitami. Dospelí zasa majú možnosť 
vychutnať si jadranskú hudbu počas príjemne tep-
lých, romantických večerov na terase hotela. Okolie 
rezortu ponúka rovnako veľa zaujímavých miest, 
kam sa môžete vybrať na výlet, spoznať históriu 
oblasti či zažiť dobrodružstvo a zábavu. Ak hľadáte 
relax, strávenie voľného času s rodinou i športové 
vyžitie a miesta, kde možno cítiť históriu a prežiť 
dobrodružstvo aj zábavu, hotelový komplex Sagitta 
Holiday Village je pre vás nepochybne tou správnou 
voľbou.

www.sagitta.hr

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tpaorm

HOTELOVÝ KOMPLEX

SAGITTA HOLIDAY VILLAGE***+
OMIŠ-RUSKAMEN

LETO 2019 CHORVÁTSKO



89

na strane 357

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

299 €
8 dní

hotelové   animácie

LETO 2019 CHORVÁTSKO
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• reštaurácia s terasou  priamo nad plážou • aperitív bar 
• bazén s morskou vodou • detský bazén s morskou vodou 
• wifi • ležadlá pri bazéne (zdarma) • parkovanie (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • fitnes cen-
trum • potápačské centrum (za poplatok) • bazén a detský 
bazén s morskou vodou • animácie pre deti i dospelých • 
detský klub pre deti vo veku 6-12 rokov

Ubytovanie: 2 typy izieb: typ štandard 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchou a WC) • francúzsky balkón 
alebo terasa • TV • ventilátor; typ komfort 2-lôžkové zrekon-
štruované izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • ventilátor 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou 
a WC) • francúzsky balkón alebo terasa

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • možnosť doobjedna-
nia služieb all inclusive light (za príplatok)

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov • vybrané lokálne alko a nealko nápoje 
počas obedov a večerí • wifi • hotelové animácie

Oficiálna trieda: 

Dvojpodlažné depandance Fontana uprostred bo-
rovicového lesoparku, a predsa len kúsok od krištá-
ľovo čistého mora navodzujú tú správnu letnú po-
hodu a ponúkajú kvalitné a profesionálne služby. 
Po celodennom slnení na pláži sa môžete vybrať 
na prechádzku po promenáde, ktorá vás privedie 
do historického centra prístavného mestečka Jelsa. 
Letovisko žije bohatým denným aj nočným živo-
tom. Hvar, známy aj ako levanduľový ostrov, ponú-
ka množstvo príležitostí na aktívny oddych. 

Poloha: ca 50-100 m od pláže v závislosti od polo-
hy jednotlivých pavilónov • cca 10 minút chôdze od centra 
mestečka Jelsa 

Pláže: okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • kamienkové terasovito upravené pláže, resp. 
upravené betónové platne na slnenie • sprchy na pláži • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Popis: recepcia s trezormi (zdarma) a zmenáreň 

na strane 349

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.resortfontana-adriatiq.com

cena už od

195 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

moP

DEPANDANCE

FONTANA**+/***
JELSA
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Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • lobby bar • reštaurácia s terasou • bazén 
s morskou vodou • ležadlá pri bazéne (zdarma) • parkova-
nie v areáli (zdarma) • wifi 

Šport a zábava: stolný tenis • 4 tenisové kurty 
• minigolf • živá hudba na terase • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • hotelové animácie • fakultatívne výlety

Ubytovanie: jednoducho zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • 2-lôžkové izby s orientá-
ciou na more (za príplatok) • 2-lôžkové izby s klimatizáciou 
a orientáciou na more (za príplatok) • izby majú: telefón • 
sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňu so sprchou a WC) 
• stropný ventilátor • sušič na vlasy • balkón alebo terasu

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov • lokálne alko a nealko nápoje podávané 
počas dňa v pool bare v hotelom určených hodinách (roz-
lievaná voda, džúsy, červené a biele víno, čapované pivo) 
• vo vyhradených popoludňajších hodinách sa podáva 
ľahký snack a káva • wifi • hotelové animácie

Oficiálna trieda: 

I túto sezónu vám prinášame hotel Hvar na rov-
nomennom ostrove. Nájdete ho v pokojnom pro-
stredí borovicového lesoparku, a zároveň na skok 
od krásnych pláží. Po celodennom slnení na pláži 
na vás čakajú útulne zariadené izby, ktoré v tomto 
roku prešli menšími úpravami a milý a ústretový 
hotelový personál, ktorý navodzuje priam rodinnú 
atmosféru. Pokiaľ zatúžite po ruchu prímorského 
letoviska, prechádzka po pobrežnej promenáde vás 
privedie priamo do pulzujúceho centra Jelsy. Toto 
prístavné mestečko vás nadchne svojou architek-
túrou a bude vás lákať k častým prechádzkam jeho 
uličkami. Nájdete tu malé kaviarničky s letnými te-
rasami, aj reštaurácie s bohatou ponukou miest-
nych špecialít, ktoré stojí za to ochutnať. 

Poloha: cca 150 m od prekrásnej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • cca 80 m od kamenistej pláže a upra-
vených kamenných platní • cca 50 až 100 m od pobrežnej 
promenády vedúcej do centra mestečka Jelsa 

Pláže: menšia piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • kamienková pláž • upravené betónové platne 
na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

na strane 349

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotelhvar-adriatiq.com

cena už od

267 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

Jda

HOTEL

HVAR***+
JELSA
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Lamezia Terme

Tropea

Pizzo

Nicotera Marina

Praia a Mare

Scalea

TALIANSKO

LETO 2019 KALÁBRIA

Celkom na  juhu Talianska, na špičke „talianskej čižmy“, kde sa už pobrežie 
takmer dotýka magického ostrova Sicília, leží slnkom zaliaty raj menom Ka-
lábria. Je to skutočne dokonalé miesto na oddych. Kalábria je známa svojimi 
čistými a krásnymi plážami. Jej pobrežie meria viac ako 700 km, a tak pláže 
Kalábrie takmer nikdy nie sú preplnené. Tento jedinečný kút Talianska nestihol 
byť turistami ešte zasiahnutý, preto tu nájdete panenské pláže a zachovaný 
pôvodný spôsob života, ktorý je plný zvykov a tradícií. V období staroveku 
bola Kalábria bohatá a vyspelá grécka kolónia. Avšak také prekrásne prírodné 
scenérie s nezabudnuteľnými výhľadmi nenájdete nikde inde. Dobrosrdečnosť 
miestnych ľudí, pozostatky antických osád a hlavne nádherné miesta, ktoré 
ešte nezasiahla masová turistika, to je pravá talianska Kalábria. Môžete si do-
konca vybrať, v ktorom mori sa okúpete, pretože slnečné zátoky a starobylé 
mestečká tu obmývajú dve moria. Rám západného pobrežia tvorí Tyrhénske 
more a Iónske more zase obmýva pobrežie juhovýchodné. Na pobreží Iónske-
ho mora sa nachádzajú pozostatky antických osád, ktoré boli kedysi mocnými 
mestskými štátmi, brehy Tyrhénského mora sa zase vyznačujú strmými útes-
mi a skalnatými zátokami, ktoré lákajú návštevníkov svojou neopakovateľnou 
krásou. Krásu tohto výnimočného kúska zeme dotvárajú citrusové háje, vini-
ce, storočné olivovníky a tradičná južanská architektúra. Kalábria je plná vôní 
a chutí, ktoré sa vám navždy vryjú do pamäti. Benvenuti in Calabria!

KALÁBRIA
 Pikantná časť „talianskej čižmy“, 
ktorá ukrýva panenskú prírodu. 

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 22 24 29 29 26 22

Voda 20 22 24 24 23 20

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Región Kalábria, Calabria
ROZLOHA: 15 079 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 2 010 000
HLAVNÉ MESTO: Catanzaro
MENA: Euro € 
JAZYK: taliančina a kalábrijský dialekt
NÁBOŽENSTVO: katolícke
ČASOVÁ ZÓNA: 0 hod (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: cca 2 hod (Lamezia Terme SUF)
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PIZZO

Malebné rybárske mestečko Pizzo nevynechá pri návšteve 
Kalábrie žiaden návštevník. Pizzo je preslávené mesto zmrz-
liny, odtiaľ pochádza známe tartuffo. Je to jedinečné spojenie 
zmrzliny a tekutej čokolády. Dnes ho nájdete už v mnohých 
variantách a príchutiach. Tradične sa vyrába ručne a spô-
sob jeho prípravy máte možnosť s nami vidieť na jednej z 
našich návštev miestnej zmrzlinárne. Recept na pravé tar-
tuffo vám však neprezradí nikto, miestni si ho strážia ako 
poklad. Pizzo leží v malebnom zálive Sv. Eufémie, na pobre-
ží Tyrhénskeho mora. Návštevníkom okrem krásnej širokej 
piesočnatej pláže ponúka aj množstvo barov, obchodov a 
pizzérií. Romantické úzke kamenné uličky lemované tradič-
nými obchodíkmi, impozantný hrad Murat a jedinečný jas-
kynný kostol Piedigrotta so sochami vytesanými z kamenňa, 
ktoré predstavujú scény z Nového zákona, vás úplne očaria.   

SCALEA

Starobylé mestečko Scalea je jedným z najznámejších a naj-
najvštevovanejších miest južného Talianska. Názov je odvo-
dený od schodov na kopcoch, kde bolo mesto pôvodne vysta-
vané. Dnes sa mesto člení na dve časti: nová, tzv Nuovo, kde 
sa nachádza množstvo barov, reštaurácií a hotelov a stará, 
tzv. Vecchia, ktorá sa s noblesou a pýchou vypína nad mo-
rom. Práve tu svojim návštevníkom otvára Scalea dvere do 
svojej histórie v úzkych malebných uličkách so stredovekými 
kostolíkmi a palácmi z dávnych dôb. Táto oblasť Kalábrie je 
známa vežami vypínajúcimi sa na skalnatých výbežkoch nad 
morom, ktoré mali v minulosti za úlohu chrániť pobrežie pred 
pirátmi. Avšak do dnešnej doby sa ich zachovalo len pár. 
Pláž, ktorá sa tiahne pozdĺž celého pobrežia poskytuje tú-
žobné leňošenie vo vlnách krištáľovo čistej vody Tyrhénske-
ho mora. Nezabudnuteľnú atmosféru zažijete na miestnych 
trhoch, kde vám miestni s ich typickým temperamentom po-
núknu najlepšie domáce marmelády alebo rôzne chilli pap-
ričky, ktoré budú ideálnym suvenírom pre vašich známych.   

NICOTERA MARINA

Nicotera Marina je považovaná za oblasť s jednou z najkraj-
ších piesočnatých pláží so zlatistým pieskom celej Kalábrie. 
Mestečko Nicotera sa nachádza na úpätí hory menom Poro, 
kde je umiestnené historické centrum s krásnym výhľadom 
na pieskové pláže pobrežia Gioia Tauro. Vychutnať si pohár 
osviežujúceho Prosecca pri západe slnka odrážajúceho sa na 
priezračnú hladinu mora bude pre vás rozhodne nezabudnu-
teľný zážitok. Pri prechádzkach odporúčame navštíviť hrad 
Ruffo s archeologickým múzeom, a tak aspoň trošku nah-
liadnuť do miestnej histórie. Nezabudnite navštíviť niektorý 
z malých obchodíkov so suvenírmi, kde vám ochotní obchod-
níci odporučia miestne špeciality vyrábané z typických ka-
lábrijských chilli papriečiek. Dlhá pláž v Nicotera Marina je 
lemovaná píniovým lesíkom, ako stvoreným na oddych v tie-
ni košatých stromov. Je zárukou kvalitne prežitej dovolenky 
a niet divu, že sa na jej brehy vracia veľa stálych klientov, 
aby tu v pokoji načerpali sily a pekné spomienky na dovo-
lenku strávenú na pikantnej Kalábrie. 

PRAIA A MARE

Pôvodne z malej rybárskej dedinky vyrástlo turistami vy-
hľadávané prímorské mestečko Praia a Mare, ktoré priťahuje 
svojich návštevníkov najmä 5 km dlhou piesočnatou plážou 
vulkanického pôvodu, z ktorej sa naskytá romantický pohľad 
na magický ostrov Dino so slávnymi jaskyňami, bohatými 
na legendy ich vzniku. Niektoré z nich môžete navštíviť iba 
výletnou loďou. Milovníci podmorského sveta nájdu svoj 
raj v tunajších zálivoch, ktoré obopínajú pobrežie. Históriu 
tejto oblasti vám rozpovie stredoveká veža Torre dell‘ Arco, 
alebo kostol Chiesa la Madonna della Grotta, či romantické 
uličky tohto malebného mestečka, kde na vás čakajú útulné 
kaviarničky a obchodíky s tradičnými talianskymi špecialita-
mi. Neváhajte a vyberte sa spoznať prírodné krásy a históriu 
zaujímavého kalábrijského mestečka s názvom Praia a Mare.
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Dovoľujeme si vám predstaviť absolútnu novinku 
v našej ponuke, ktorý čaká na svojich hostí takmer 
v srdci kalábrijského mestečka Scalea, v tesnej 
blízkosti vĺn Thyrénskeho mora. Vďaka srdečné-
mu a milému personálu budete hýčkaní príjem-
nou rodinnou atmosférou. Pýchou celého rezortu 
je široká piesočnatá pláž premiešaná pri vstupe 
drobnými kamienkami, ktorú si vaše deti dozaista 
zamilujú. Vďaka svojej jedinečnej polohe, v tesnej 
blízkosti centra starobylého mesta Scalea je záru-
kou prežitia tých najromantickejších chvíľ pri pre-
chádzke večernými uličkami s obchodíkmi a butik-
mi. Odporúčame absolútne všetkým milovníkom 
Talianska, no hlavne rodinám s deťmi, ktoré ocenia 
príjemné prostredie hotelového komplexu, kvalit-
né all inclusive služby, profesionálne animácie aj 
v slovenskom jazyku, v kombinácií s bazénmi s 
tobogánom a šmykľavkami. Buon divertimento!!!!!

Poloha: priamo pri širokej hotelovej pláži • hotelový  
komplex pozostáva z dvoch samostatných hotelových bu-
dov, ktoré sú prepojené obchodnou pasážou s obchodíkmi 
a butikmi • v tesnej blízkosti starobylého centra mestečka 
Scalea (pešo cca 7 min.) • obchodíky so suvenírmi priamo 
pred hotelom • cca 125 km od letiska v  Lamezia Terme

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž pokrytá hru-
bozrnným pieskom s prímesou drobných kamienkov • sl-
nečníky, ležadlá a plážové kreslá zdarma 

Popis: vstupná hala s recepciou • dve samostatné ho-
telové budovy prepojené obchodnou pasážou s obchodík-
mi a butikmi • hotelová reštaurácia Santa Caterina Village • 
hotelová reštaurácia Santa Caterina Resort • pizzéria (extra 
platba) • centrálny bar • bar pri bazéne • TV miestnosť • 
hlavný hotelový bazén • detský bazén s tobogánom • det-
ský miniklub • detské ihrisko • slnečníky,ležadlá a plážové 
kreslá pri bazéne a na pláži (zdarma) • wifi pripojenie v 
celom areáli zdarma • wellness (za poplatok) • futbalové a 
basketbalové ihrisko • 2 tenisové kurty • amfiteáter 

Šport a zábava: hotelový tobogán a šmykľav-
ky • volejbal • basketbal • futbal • tenis • stolný tenis • šipky 
• hotelové animácie a detský miniklub aj v slovenskom ja-
zyku • amfiteáter •  detské ihrisko • wellness (za poplatok) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: 3 typy 2-lôžkových izieb s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek: zrekonštruované a komfortne 
zariadené izby typu „Resort“ situované v hotelovej časti 
Santa Caterina Resort, zrekonštruované a moderne vy-
bavené izby typu „Comfort“ a štandardne vybavené izby 
typu „Smart“ situované v časti Santa Caterina Village. Vo 
všetkých typoch hotelových izbieb sa nachádza: klimatizá-
cia • chladnička • TV • telefón • trezor • wifi • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením  

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov s ponukou talianských i medzinárod-
ných jedál vrátane vybraných nápojov (voda, nealkoho-
lické nápoje a víno) • lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v čase od 10:00 do 21:00 hod. v hote-
lovom all inclusive bare (voda, nealkoholické nápoje, čaj, 
káva, pivo, biele a červené víno, 4 druhy likérov) • ľahšie 
popoludňajšie snacky • slnečníky, ležadlá a plážové kreslá 
pri bazéne a na pláži zdarma • volejbal • basketbal • šípky 
• tenis • stolný tenis • šípky • celodenné animácie a detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku

Klubová dovolenka: slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovými animátormi si pripra-
vili pre vás, hlavne počas letných prázdnin, denné i večer-
né aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nemukQ

HOTELOVÝ KOMPLEX

SANTA CATERINA****
SCALEA 
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cena už od

354€
8 dní
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Dávame vám do pozornosti obľúbený hotelový 
komplex menom Borgo di Fiuzzi, ktorý sa rozpre-
stiera pri pobreží Tyrhénskeho mora s hotelovou 
plážou nevídaných rozmerov. Celý rezort je vsa-
dený do príjemne udržiavanej záhrady, kde košaté 
stromy v kombinácií s exotickými kvetmi a pal-
mami budú zaručenou pastvou pre vaše oči. Sku-
točný dúšok oddychu si budete môcť vychutnávať 
na lehátku pri bazéne, ktorý je akýmsi centrom 
diania, alebo na neďalekej pláži s fantastickým 
výhľadom na magický ostrov Dino preslávený 
množstvom očarujúcich jaskýň. Jedinečná poloha 
v susedstve najväčšieho vodného parku v Kalábrií 
dozaista presvedčí o správnosti výberu vaše deti 
i aktívnych dospelých. Želáme vám príjemnú a ni-
čím nerušenú dovolenku na Kalábrií, v hotelovom 
rezorte Borgo di Fiuzzi! 

Poloha: v tesnej blízkosti hotelovej pláže s výhľa-
dom na magický ostrov Dino • cca 10 minút pešej chôdze 
do prímorského mestečka Praia a Mare, s nákupnými a 
zábavnými možnosťami, ľahko dostupné promenádou • v 
blízkosti najväčšieho aquaparku Aquafans v celej Kalábrií 
• cca 10km od historického mesta Scalea 

Pláže: široká hotelová pláž s hrubozrnným pieskom  
pri vstupe do mora premiešaným kamienkami, ktorú od-
deľuje od hotela len pešia promenáda • slnečník a 2 le-
žadlá na izbu zdarma • široká ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia • a‘la carte reštaurácia (za poplatok) • bibero-
neria (stravovací servis pre deti do 3 rokov- extra platba) 
• bar pri bazéne • plážový bar • bazén pre dospelých s 
oddelenou časťou pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
• slnečník a 2 ležadlá na pláži na izbu zdarma • celoden-
ný animačný program • detský miniklub pre deti od 4-12 
rokov • amfiteáter • tenisový kurt (večerné osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • stolný futbal • požičovňa bicyklov 
(extra platba) wellness centrum (za poplatok) • posilňovňa 
(zdarma) • wifi pripojenie na recepcii (zdarma) • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis •  
stolný futbal • vodná gymnastika • aerobik • hotelové ani-
mácie a športový program pre deti a dospelých • detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • vodné športy na pláži (za 
poplatok) • wellness centrum (za poplatok) • posilňovňa 
(zdarma) • požičovňa bicyklov (extra platba)

Ubytovanie: 2 typy hotelových izieb: moder-
ne zariadené 2- lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
štandardné rodinné izby až pre 4 osoby s poschodovou 
posteľou • vo všetkých izbách: klimatizácia • telefón • SAT 
TV • trezor • minichladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón resp. 
terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov s ponukou medzinárodných i talian-
skych jedál vrátane nápojov (voda, čapované nealko-
holické nápoje, tradičné biele a červené víno, čapované 
pivo) • vybrané nápoje podávané v bare pri bazéne v 
čase od 9:00-23:00 hod. (voda, čapované nealkoholické 
nápoje, americká káva, tradičné talianske biele a červe-
né víno, čapované pivo, vodka, rum, gin) • ľahšie občer-
stvenie podávané od 16:00-18:00 hod. • voda a nealko-
holické nápoje podávané v bare na pláži od 10:00-18:00 
hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 
• tenisový kurt • stolný tenis • stolný futbal • celodenné 
hotelové animácie a športový program pre deti a do-
spelých organizované skúseným tímom animátorov • 
detský miniklub pre deti od 4-12 rokov • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Borgo di Fiuzzi

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

otmuer

HOTELOVÝ KOMPLEX

BORGO DI FIUZZI****+
PRAIA A MARE
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hotelová pláž

cena už od

414€
8 dní
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Obľúbený hotelový komplex Nicotera Beach čaká 
na svojich klientov priamo v srdci Kalábrie, v blíz-
kosti jednej z najkrajších pláží celej oblasti. V roz-
kvitnutej záhrade sú situované hotelové reziden-
cie poskytujúce príjemné ubytovanie v typickom 
mediteránskom štýle. Vône pravej talianskej 
pizze či grilovaných rýb a iných špecialít uspokoja 
chuťové poháriky všetkých gurmánov. V hoteli sú 
pripravení i na najmenších dovolenkárov - kom-
pletný stravovací program pre detičky do dvoch 
rokov, je premyslený do najmenších detailov, čo 
iste ocenia mamičky pri návšteve tzv. „biberone-
rie“. Komplex s vysokou kvalitou služieb, skvelou 
kuchyňou a kompletnými ultra all inclusive služ-
bami, mimoriadne kvalitným animačným progra-
mom odporúčame všetkým vekovým kategóriám, 
najmä rodinám s deťmi

Poloha: priamo pri nádhernej zlatistej piesočna-
tej pláži • 5 km od malej dedinky Nicotera Marina • 10 km 
od malého prístavného mestečka Gioia Tauro • 30 km 
od najznámejšieho mesta Kalábrie, prímorského letovis-
ka Tropea • 80 km od letiska Lamezia Terme

Pláže: široká udržiavaná hotelová piesočnatá pláž • 
bezmotorové vodné športy na pláži (sailing, kanoe, wind-
surfing, vodné bicykle) • slnečníky a ležadlá zdarma, plá-
žové osušky za poplatok

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• reštaurácia na terase s grilom na pizzu • bazénový kom-
plex pre deti a dospelých (slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma) • bar pri bazéne • amfiteáter • detský miniklub •  
junior klub • „biberoneria“ (kompletný stravovací servis pre 
infantov do 2 rokov - povinný príplatok) • hotelový obcho-
dík • wifi na recepcii (za poplatok)

Šport a zábava: tenisové kurty • futbal • stol-
ný tenis • volejbal • vodná gymnastika • aerobik • detské 
ihrisko • lukostreľba • šipky • hotelové animácie • baby klub 
• junior klub • miniklub aj so slovenským animátorom • po-
žičovňa bezmotorových vodných športov na pláži 

Ubytovanie: štandardné izby určené pre 2 - 4 
osoby (2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky a 2. dieťa 
do 7 rokov bez lôžka), resp. priestranné rodinné izby pre 4 
osoby (2 prepojené miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a miest-
nosť s 1 - 2 prístelkami so spoločným soc. zariadením) • 
klimatizácia • telefón • TV • trezor • minichladnička • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na 
vlasy) • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov (víno, pivo, 
voda a čapované nealkoholické nápoje počas obedov a 
večerí) • možnosť večerí aj v reštaurácii na terase: ori-
ginálna pizza, cestoviny, grilované ryby, morské plody 
(nutná rezervácia vopred) • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v čase od 8:00 do 24:00 hod. 
(voda, nealkoholické nápoje, čaj, káva, čapované pivo, 
červené a biele víno, miestne alkoholické nápoje) • ľahšie 
občerstvenie (snacky, koláčiky a pod.) podávané počas 
dňa vo vyhradených hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma • celodenné hotelové animácie 
a detský miniklub aj v slovenskom jazyku • požičovňa 
vodných športov na pláži 

Klubová dovolenka: slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili 
pre vás, najmä počas letných prázdnin, denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. Súťaže a po-
hybové aktivity vám určite spríjemnia chvíle vašej klubovej 
dovolenky, plnej zábavy a detského smiechu. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

rmokpu

HOTELOVÝ KOMPLEX

NICOTERA BEACH****+
NICOTERA MARINA
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Veľmi nás teší, že vám opäť môžeme ponúknuť 
dovolenku v rezorte Pizzo Calabro Resort, ktorý 
leží neďaleko rovnomenného mestečka Pizzo. Prá-
ve tu vzniklo lahodné spojenie zmrzliny a čokolá-
dy, ktoré poznáme ako „tartuffo“, a dnes je snáď 
najznámejším kalábrijským gastronomickým lá-
kadlom. Do mestečka sa poľahky dostanete auto-
busovou dopravou, ktorá je organizovaná priamo 
z hotela. Hotelový komplex Pizzo Calabro Resort 
má i mnohé iné prednosti, ktoré je potrebné vy-
zdvihnúť. Elegantný hotelový komplex je zasade-
ný v excelentne udržiavanej záhrade, disponuje 
veľkým bazénom a širokou ponukou športového 
vyžitia. Silnou stránkou hotela je výborná úroveň 
all inclusive služieb s rozmanitným výberom medi-
teránskej i talianskej kuchyne. K širokej piesočnatej 
pláži, s plážovým servisom vyhradeným pre na-
šich klientov, sa dostanete príjemnou prechádzkou 
v tieni vysokých pínií a eukalyptov, prípadne sa 
na pláž môžete zviesť hotelovým minibusom. Sme 
presvedčení, že po dovolenke strávenej v tomto 
rezorte sa vrátite dokonale oddýchnutí a len s tými 
najkrajšími spomienkami na slnečné leto! 

Poloha: rozľahlý areál v objatí píniového lesíka končí 
priamo pri krásnej širokej piesočnatej pláži • 5 km od mes-
tečka Pizzo s nákupnými a zábavnými možnosťami (do-
prava hotelovým autobusom za poplatok) • 17 km letisko 
Lamezia Terme • 35 km Tropea - perla Kalábrie

Pláže: nádherná a široká piesočnatá pláž miestami 
s prímesou drobných kamienkov • 2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu zdarma • plážové osušky (za depozit a výmena 
za poplatok) • na pláž (cca 350m od bazéna) sa dostanete 
cestičkou v tieni píniového lesíka alebo pravidelným hote-
lovým zvozom • plážový bar (vybrané nápoje v cene)

Popis: vstupná hala s recepciou • ubytovanie v ho-
telových budovách vsadených do udržiavanej zelene • 
reštaurácia s možnosťou vonkajšieho posedenia • pool bar 
• beach bar • reštaurácia na pláži (za poplatok) • hotelový 
bazén s oddelenou častou s vírivkou (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu zdarma) • terasa na slnenie • detský bazén • wifi 
na recepcii a pri pool bare zdarma • detské ihrisko • amfi-
teáter • celodenné hotelové animácie pre deti aj dospelých 
organizované skúsenými animátormi • detský miniklub • 
„biberoneria“ (stravovací servis pre deti do 2 rokov, nepo-
vinný poplatok na mieste) • obchodík 

Šport a zábava: volejbal • stolný tenis • šíp-
ky • hotelové animácie a detský miniklub •  detské ihrisko 
• tenisové kurty • wellness (za poplatok) • široká ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor • minichladnička • vlastné hygienicke zaria-
denie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón 
alebo terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou  
švédskych stolov s bohatým výberom talianskej a medzi-
nátodnej kuchyne • počas obedov a večerí podávané vy-
brané lokálne nápoje (voda, nealkoholické nápoje, miestne 
čapované pivo, víno) • lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v čase od 10:00 do 23:00 hod. v hote-
lovom all inclusive bare (voda, nealkoholické nápoje, čaj, 
káva, čapované miestne pivo, víno, likér, vodka) a v čase 
od 10:00 do 18:00 hod v plážovom bare (voda, nealko-
holické nápoje, čaj, káva, pivo) • ľahké snacky vo vyhra-
dených poobedňajších hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) • 
celodenné hotelové animácie a detský miniklub • volejbal • 
stolný tenis • šípky • tenisové kurty • detské ihrisko 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

remutb

HOTELOVÝ KOMPLEX

PIZZO CALABRO RESORT****+
PIZZO 
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LETO 2019 KALÁBRIA

na strane 359

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

449€
8 dní
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Campofelice di Roccella

Taormina

Sciacca

Agrigento

PALERMO Cefalú
Pollina

Catania

TALIANSKO

LETO 2019 SICÍLIA

Pod týmto názvom sa skrýva ostrov, ktorý leží oddelený Messinským 
prieplavom juhozápadne od „talianskej čižmy“ a obmývajú ho tri moria, Ión-
ske, Stredozemné a Tyrhénske. Od Afriky ju delí Tuniský prieliv a pár hodín 
plavby. Sicília je naozaj veľmi príťažlivá tým, že jej dlhé dejiny tu zanechali 
veľa historických pamiatok. Pamiatky staré takmer 5000 rokov, od dôb fe-
nickej, následne helénskej kolonizácie, cez rímske obdobie, arabskú inváziu, 
normánske obdobie až k pokladom talianskeho baroka. Ten, kto bol v Gréc-
ku, bude pri návšteve Sicílie prekvapený až očarený, koľko zachovalých 
gréckych chrámov nájde práve tu. Prví usadlíci boli Elymovia a Sikanovia. 
V 11.str. pred n. l. bola Sicília kolonizovaná. Ovládli ju Gréci a neskôr Rimania. 
Rímska ríša nemala na Sicíliu dobrý vplyv a ostrov začal upadať. Ďalšími 
dobyvateľmi boli Vandali, Ostrogoti a Arabi. Rozkvet zaznamenala Sicília až 
za vlády Normanov. Neskôr sa o Sicíliu bila takmer celá Európa. Po oslo-
bodení Garibaldim sa stala súčasťou Talianska až v r. 1861 a dnes je auto-
nómnou oblasťou. Spomenieme len zopár slávnych Sicílčanov: Archimedes, 
pápež Leo II, Jawhar as-Siqilli - zakladateľ Káhiry, Vincenzo Bellini - operný 
skladateľ Luigi Pirandello a Salvatore Quasimodo - nositelia Nobelovej ceny 
za literatúru, Bernardo Provenzano – mafiánsky boss a sudca Giovanni Fal-
cone, Salvatore Schillaci - futbalista a mnoho iných.
Typickým a neprehliadnuteľným znakom na východe ostrova je činná sopka 
Etna, ktorej vrchol - kráter je vo výške 3.343 metrov a samozrejme sicílska 
vlajka „Trinacria“. 
Správne členenie Sicílie je na 9 provincií: Agrigento, Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Syracuse, Trapani. K Sicílii patria aj ostrovy 
Liparského (Eiolského) súostrovia, ktoré ležia na sever od Sicílie.

SICÍLIA
 Perla Stredomoria, čarovný ostrov plný 
horúceho slnka, dávnej histórie, vzácnej 
kultúry, voňavého jedla a omamných vín, 

„benvenuti in bella Sicilia!“

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 23 28 31 32 28 23

Voda 18 22 26 28 24 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Regione Sicilia
ROZLOHA: 25 426 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 5 082 000
HLAVNÉ MESTO: Palermo
MENA: Euro € 
JAZYK: taliančina
NÁBOŽENSTVO: katolícke
ČASOVÁ ZÓNA: 0 hodin (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V až 230 V (vyžaduje sa adaptér)
DOBA LETU: cca 2h 15min 
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CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Campofelice di Roccella je malé mestečko nachádzajúce sa asi 50 km 
juhovýchodne od Palerma. Campofelice je skutočnou botanickou 
záhradou, podobne ako celý ostrov. Rastú tu citrusy, kaktusy, pa-
radajky, olivy, cesty lemujú nekonečné rady voňavých viníc. Najza-
ujímavejšou pamiatkou je kostol Chiesa Madre a hrad Torre Roccella 
zo 14. storočia stojaci na pláži, ktorý bol postavený Arabmi a neskôr 
sa stal dôležitým obranným bodom. Dnes môžete obdivovať zvyšky 
pôvodného divadla s typicky gotickými oknami a malou kaplnkou. 
Pri návšteve mestečka nevynechajte osemhranné námestie Piazza 
Garibaldi, na ktorom sa v priebehu leta konajú rôzne akcie spojené 
s hudbou, tancom a ochutnávkou vín.

CEFALÚ

Cefalú je očarujúce prímorské letovisko s prístavom, odpočívajúce 
pod obrovskou skalou La Rocca len necelých 15 km od mestečka 
Campofelice di Roccella. Z diaľky mesto pôsobí pokojným dojmom 
- opak je však pravdou! Je preplnené úzkymi kamennými uličkami, 
ktoré dýchajú históriou siahajúcou až do obdobia starovekého Gréc-
ka. Najznámejšia pamiatka tohto romantického mestečka, najstaršia 
normanská katedrála na Sicílii, je na Piazza Duomo. V srdci husto 
zastavaného starého mesta sa otvára malé námestie, ktoré vedie 
do arabskej práčovne s kamennými nádržami, z ktorých vyvierajú 
silné pramene. Ešte nedávno tu miestne ženy právali prádlo. V Ce-
falú môžete vystúpiť pešo až na mohutnú horu La Rocca, navštíviť 
múzeum Mandralisca, nakúpiť suveníry, alebo si posedieť v niektorej 
z početných reštaurácií a ochutnať vynikajúce sicílske víno, či ob-
ľúbený nápoj z citrónovej kôry, tzv. Limoncello. V Cefalú spoľahlivo 
zažijete autentickú sicílsku atmosféru. 

PALERMO 

Dnešný názov Palermo vznikol v stredoveku z pôvodného starogréc-
keho Panarmos. Hlavné mesto Sicílie, ležiace v kotline nazývanej 
Zlatá mušľa, obklopené horami, je viac ako múzeum. Keďže sa tu 
stretávali mnohé kultúry, je plné rôznych architektonických skvos-
tov. Úzkym uličkám, ktoré vyzerajú rovnako ako pred storočiami, 
kontrastujú široké bulváre lemované stromami. Je zmesou kultúr 
od dávnych dôb - fénickej, byzantskej, arabskej a normanskej, až 
po súčasnosť. Tieto rôzne kultúry sa odrážajú v architektúre a zvy-
koch tohto veľkého mesta. Známy je aj kostol San Giovanni Degli 
Ereniti schovaný so svojimi červenými kupolami uprostred záhrady, 
kde rastú palmy a exotické rastliny. Kúsok od neho sa nachádza Ca-
pella Palatina s bohatou výzdobou, aj Teatro Massimo, ktoré bolo 
kedysi po milánskej Scale druhou najväčšou opernou scénou. Prej-
dete pár uličiek a ocitnete sa pred Piazza Pretoria s fontánou, ktorú 
nazývajú aj Fontána hanby. Na príčine je vraj nahota anticky štylizo-
vaných prekrásnych mramorových sôch. Za zmienku stojí aj kostol 
Santa Maria Dell Ammiraglio, San Cataldo, námestie Quatro Canti /
tzv. Námestie Štyri rohy/ či archeologické múzeum. Mesto neponúka 
len fascinujúcu históriu, ale aj množstvo nákupných možností v cen-
tre i v bočných uličkách, kde sa predáva všetko od starožitností až 
po keramické predmety či šperky. 

SCIACCA

Na juhu horúcej Sicílie, v provincii Agrigento,  len 7 km od historické-
ho Selinunte, leží jedno z najkrajších miest južného pobrežia Sicílie, 
romantické mestečko Sciacca, ktoré sa pýši nádhernými palácmi a 
barokovými kostolmi. Sciacca je známa i termálnymi kúpeľmi, ktoré 
vznikli v 5 stor. pred Kristom. Pri potulkách romantickými úzkymi 
uličkami tohto malébného mesta určite nezabudnite naštíviť origi-
nálne ochodíky a butiky s tradičnou sicílskou keramikou, ktorá vám 
bude po návrate domov pripomínať krásne chvíle prežité na Sicílii.

SELINUNTE

Mesto bolo založené v 7. stor. pred n.l. a zničené Kartágincami v roku 
409 pred n.l. Kartáginci mesto zničili a veľkú časť obyvateľstva 
povraždili a zvyšok zavliekli do otroctva. To, čo z neho zostalo bolo 
zničené jeho vlastnnými obyvateľmi v roku 241 pred n.l., aby nepadlo 
do rúk Rimanom. Dielo skázy bolo dovŕšené v stredoveku zemetra-
sením a od tej doby trosky podliehajú už len zubu času a rozpadajú 
sa. Chrámy v Selinunte sú označené písmenami, pretože sa doposiaľ 
nepodarilo rozlúštiť, ktorým Bohom boli zasvätené. Rozhodne si ne-
nechajte ujsť návštevu tohto malebného miesta.
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K mimoriadne obľúbenej ponuke v slnečnom Ta-
liansku, patrí kvalitná letná dovolenka prežitá prá-
ve na ostrove Sicília a to v hotelovom komplexe 
Fiesta Sicilia Resort, ktorý tvoria hotely Fiesta 
Athénee Palace a Fiesta Garden Beach, ležiace 
priamo pri zlatistej pláži Tyrhénskeho mora. Poloha 
hotelového komplexu ako i komplexnosť poskyto-
vaných služieb je predzvesťou strávenia plnohod-
notnej dovolenky. Vyberte sa za ruchom a typic-
kou atmosférou sicílskych uličiek, taverien, barov 
a obchodíkov alebo spoznávajte veľmi známe his-
torické miesta ako napríklad neďaleké Palermo či 
bájnu Taorminu s magickou sopkou Etnou. V roz-
ľahlej botanickej záhrade tohto krásneho komplexu 
plného bujnej vegetácie a omamnej vône subtro-
pických rastlín čaká na svojich hostí rozľahlý bazé-
nový komplex s terasou na slnenie. Ochotný a milý 
personál, pestrá medzinárodná kuchyňa obohate-
ná o ponuku tradičných sicílskych jedál, neutícha-
júca zábava v spoločnosti profesionálnych animá-
torov dokonca slovensky hovoriacich, robia z tohto 
hotela to pravé dovolenkové miesto. Hotelový 
komplex uspokojí potreby aj náročnejších klientov 
a je vhodný pre rodiny s deťmi i dvojice, ktoré chcú 
počas dovolenky spoznať krásy ostrova.

Poloha: priamo pri udržiavanej hotelovej pláži s plá-
žovým servisom • cca 5 km od malého sicílskeho mestečka 
Campofelice di Roccella • cca 15 km od jedného z najkraj-

ších miest Sicílie, romantického Cefalú s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami (ľahko dostupné hotelovým autobu-
som) • cca 45 km od hlavného mesta Palerma 

Pláže: udržiavaná hotelová piesočnato-okruhliaková 
pláž • slnečníky a ležadlá na pláži zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) • hotelový plavčík 
• sprcha na pláži • ponuka vodných športov (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • vonkaj-
šia a vnútorná reštaurácia • pizzeria • piano bar • plážový 
bar • vnútorný relaxačný bazén s vírivkou (za poplatok) • 
2 vonkajšie bazény • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (plážové osušky za vratný depozit, výmena za po-
platok) • obchod so suvenírmi • wifi pripojenie v hotelovej 
hale (za poplatok) • konferenčná miestnosť • detské ihrisko

Šport a zábava: futbalové ihrisko • 3 tenisové 
kurty (večerné osvetlenie za poplatok) • amfiteáter • volej-
bal • stolný tenis • posilňovňa • lukostreľba • šipky • boccia 
• vodná gymnastika • aerobik • vodný aerobik • wellness 
centrum (sauna, masáže za poplatok) • detské ihrisko • 
hotelové animácie a detský miniklub • vodný park v Ce-
falú (cca 10 km od hotela, za poplatok) • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok)

Ubytovanie: moderne a vkusne zariadené 2-lôž-
kové hotelové izby s 1, resp. 2 prístelkami • vo všetkých 
izbách: klimatizácia • telefón • trezor (za poplatok) • chlad-
nička • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kupeľňa so sprchou 
a WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov • možnosť 
doplatiť si ultra all inclusive 

Klubová dovolenka: slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovými animátormi pripravi-
li pre vás najmä počas prázdninových mesiacov bohaté 
animačné programy a rozmanité denné i večerné aktivity, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

BONUS: slnečníky, ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma • hotelové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov aj v slovenskom jazyku

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

orspt

HOTELOVÝ KOMPLEX

FIESTA ATHÉNEE PALACE*****
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
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na strane 360

Podrobný cenník a termíny 
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449 €
8 dní
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hotelová pláž

LETO 2019 SICÍLIA www.fiestahotelgroup.com

K absolútnym „bestsellerom“ našej exkluzívnej 
ponuky letných dovoleniek na ostrove Sicília patrí 
Fiesta Sicilia Resort, ktorý tvoria dva hotelové 
komplexy Fiesta Garden Beach a Fiesta Athénee 
Palace, ktoré pozostávajú z dvoj- a trojposchodo-
vých hotelových budov a luxusných prízemných 
bungalovov roztrúsených v prekrásnej subtro-
pickej záhrade. Atraktívne bazény ponúkajúce 
vzácny relax i nespútanú zábavu, bezprostred-
ná blízkosť slnečnej pláže, reštaurácie s po-
nukou fantastických miestnych špecialít, bary 
plné osviežujúcich nápojov, animačné aktivity 
so športovým a spoločenským vyžitím, dokonca 
v slovenskom jazyku, to všetko svedčí o tom, že 
hotelový komplex sa v každom ohľade usiluje po-
núknuť svojim hosťom variabilitu služieb v takom 
rozsahu, aby sa z každého dovolenkového dňa 
stal jedinečný zážitok. Tento atraktívny hotelový 
komplex s ultra all inclusive službami, je zárukou 
vysokej kvality služieb a ubytovania, ktorý ocenia 
aj náročnejší z vás. 

Poloha: priamo pri piesočnato-okrúhliakovej pláži 
• v kľudnej časti mestečka Campofelice di Roccella • cca 
15 km od jedného z najkrajších miest Sicílie, romantické-
ho Cefalú s nákupnými a zábavnými možnosťami (ľahko 
dostupné hotelovým autobusom) • cca 45 km od hlavného 
mesta Palerma 

Pláže: udržiavaná hotelová piesočnato-okruhliaková 
pláž • slnečníky a ležadlá zdarma (plážové osušky za vrat-
ný depozit, výmena za poplatok) • hotelový plavčík • sprcha 
na pláži • ponuka vodných športov (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a trezormi 
(za poplatok) • vonkajšia a vnútorná reštaurácia • a´ la carte 
reštaurácia • pizzeria • piano bar • plážový bar • 2 bazény 
• detský bazén s animáciami • vnútorný bazén s vírivkou 
(k dispozícii v susednom hoteli Fiesta Athénee Palace, 
za poplatok) • obchod so suvenírmi • wifi v hotelovej hale 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • detské ihrisko • po-
žičovňa áut (za poplatok)

Šport a zábava: futbalové ihrisko • 3 tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok) • amfiteáter • volejbal • stolný 
tenis • posilňovňa • lukostreľba • šípky • boccia • minigolf • 
aerobik • detské ihrisko • medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub aj v slovenskom jazyku 

Ubytovanie: dva typy ubytovania: 2-lôžkové ho-
telové izby s 1, resp. 2 prístelkami • luxusné bungalovy pre 
2 osoby (na vyžiadanie, za príplatok) • vo všetkých izbách: 
klimatizácia • telefón • trezor (za poplatok) • chladnička • 
SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) 
• balkón, resp. terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov a detského 
bufetu (pizza, hranolky, špagety, atď.) • studené a teplé 
snacky podávané počas dňa • zmrzlina, káva, čaj, kolá-
če, ovocie • minibar v hotelovej izbe (minerálka a nealko 
nápoje – dopĺňané každý druhý deň) • vybrané značko-
vé alkoholické nápoje a tradičné talianske nealkoholické 
a alkoholické nápoje • tematické večere s ukážkami vare-
nia s ponukou špecialít z rýb • a´la carte reštaurácia Si-
cania pri pláži (nutná rezervácia)• barbecue (1-krát počas 
pobytu) • slnečníky, ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 
• animácie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku

Klubová dovolenka: slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili 
pre vás hlavne počas letných prázdnin denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia deti i dospelí.

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

prouts

HOTELOVÝ KOMPLEX

FIESTA GARDEN BEACH*****
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
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566 €
8 dní
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Pláže: cca 5 minút pešo k hotelovej pláži pokrytej 
tmavším pieskom priemiešaným drobnými kamienkami 
(výťah na pláž zabudovaný priamo v skale) • slnečníky 
a ležadlá na pláži zdarma (plážové osušky za poplatok) • 
plážový bar s ponukou vybraných nápojov • medzinárod-
né hotelové animácie pre deti i dospelých • vodné športy 
(za poplatok) 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a komfort-
ným posedením • panoramatická terasa s posedením a 
výhľadom na záliv • hlavná hotelová reštaurácia • lobby 
bar • hlavný hotelový bar • plážový bar • vonkajší bazénový 
komplex so slanou vodou s oddelenou časťou pre deti • 
terasa na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • hotelový 
butik • amfiteáter • volejbal • stolný tenis • wifi pripojenie 
v hotelovej hale (zdarma) • požičovňa áut (za poplatok) 

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• plážový volejbal • lukostreľba • šipky • boccia • aerobik • 
futbal • detské ihrisko • disko • amfiteáter • vodné športy na 
pláži (za poplatok) • hotelové animácie pre deti i dospelých

Ubytovanie: moderne a mimoriadne elegantne 
zariadené 2-lôžkové izby s 1, resp. 2 prístelkami umiest-
nené v hotelových vilkách alebo hlavnej hotelovej budove 
• vo všetkých izbách: klimatizácia • telefón • trezor • mi-
nichladnička • SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, 
sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením • v roku 
2017 celý hotelový komplex prešiel kompletnou rekon-
štrukciou

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov (voda, čapované nealko-
holické nápoje, biele a červené víno podávané počas 
obedov a večerí) • alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v čase od 10:00 - 23:00 hod. v bare pri bazéne 
(soft nealkoholické nápoje typu: perlivá a neperlivá voda, 
kola, oranžáda, čaj s citrónom, filtrovaná káva s mliekom, 
pivo, biele a červené víno, 1 druh whisky, likéru a vodky) 
• v plážovom bare v čase od 10:00 - 18:00 hod. podávané 
miestne nealkoholické nápoje typu voda, kola, oranžáda, 
čaj s citrónom, filtrovaná káva s mliekom a pivo • wifi 
v hotelovej hale • hotelové animácie a detský miniklub • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Oficiálna trieda: 

Teší nás, že vás môžeme pozvať na luxusnú ultra 
all inclusive dovolenku do novozrekonštruovaného 
elegantného hotelového komplexu Pollina Resort, 
ktorý vyrástol na skalnatom výbežku s dych vyrá-
žajucim panoramatickým výhľadom na priezračnú 
hladinu mora, odpočívajúc v atraktívnej blízkosti 
jedného z najromantickejších miest Sicílie, pôvab-
ného Cefalú. Kompletne zrekonštruovaný rezort 
s nadštandardne zariadeným interiérom a exterié-
rom, vkusne vsadený do hotelovej záhrady plnej 
exotickej stredomorskej vegetácie, ponúka svojim 
návštevníkom špičkové služby, ktoré uspokoja aj 
tých najnáročnejších z vás. Relaxovať budete môcť 
pri krásnom bazénovom komplexe alebo na hote-
lovej pláži s  typicky tmavým pieskom, na ktorú 
vás pohodlne zvezie luxusný výťah zasadený pria-
mo do skaly. Komplex Pollina Resort  je správnou 
voľbou pre tých z vás, ktorí uprednostňujú komfort 
v kombinácii s kvalitnými ultra all inclusive služ-
bami, medzinárodnými animáciami a  atraktívnou 
ponukou fakultatívnych výletov. Horúca sicílska 
novinka uspokojí všetky vekové kategórie.

Poloha: cca 12 km od romantického mestečka Ce-
falú s nákupnými a zábavnými možnosťami (hotelový 
autobus) • cca 5 min. pešo od hotelovej pláže s tmavším 
pieskom (hotelový výťah priamo na pláž, zabudovaný do 
skaly) • cca 3 km od mestečka Finale s nákupnými mož-
nosťami • cca 110 km od Palerma

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

o ltuN

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLLINA RESORT*****
POLLINA
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na strane 361

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

611 €
8 dní
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hotelová pláž
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ležadlá zdarma (plážové osušky za depozit) • plážový bar • 
kajak a windsurfing zdarma ostatné vodné športy (za po-
platok) • na pláž sa dostanete prechádzkou cez nádhernú 
hotelovú záhradu alebo hotelovým vláčikom premávajú-
cim počas celého dňa)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a výťahom 
• hlavná hotelová reštaurácia s terasou a výhľadom do 
nádhernej hotelovej záhrady • detská reštaurácia • lobby 
bar • pool bar • plážový bar • bazén s oddelenou časťou 
pre deti a terasou na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• vnútorný bazén s termálnou vodou (v prevádzke v ho-
telovom režime) • detské ihrisko • minimarket • amfiteáter 
• požičovňa áut (extra platba) • wifi v priestoroch recepcie 
zdarma • detský miniklub • junior klub • wellness (extra 
platba) • obchod so suvenírmi • hotelový vláčik premáva-
júci počas celého dňa po areáli v pravidelných intervaloch 
(zdarma) 

Šport a zábava: tenisové kurty • plážový vo-
lejbal • boccia • basketbal • stolný tenis • minigolf • luko-
streľba • kanoe • windsurfing • ostatné vodné športy za 
poplatok • hotelové animácie a detský miniklub 

Ubytovanie: komfortné a priestranné 2- lôžkové 
izby zariadené v elegantnom štýle s možnosťou 1, resp. 2 
prísteliek • klimatizácia • telefón • trezor • wifi • minichlad-
nička • LCD TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou 
bufetových stolov (voda, biele a červené víno, čapované 
soft nápoje, podávané počas obedov a večerí) • tema-
tické večere so zameraním na sicílske, rybie a grilované 
špeciality •  miestne nealkoholické nápoje (voda, kola, 
oranžáda, čaj s citrónom, káva s mliekom) podávané v 
bare pri bazéne v čase od 10:00 - 23:00 hod. a v plážo-
vom bare (10:00-18:00 hod.) • miestne alkoholické nápoje 
(miestne čapované pivo, biele víno, červené víno, 1 druh 
likéru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) podávané v bare pri 
bazéne (v čase od 10:00-23:00 hod.) a miestne čapované 
pivo podávané v plážovom bare (v čase od 10:00-18:00 
hod.) • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • hote-
lové animácie pre deti a dospelých  • detský miniklub a 
junior klub 

Oficiálna trieda: 

Hotelový komplex Club Lipari, ktorý vám s hrdos-
ťou predstavujeme ako našu tohtoročnú horúcu 
novinku vyrástol v subtropickej záhrade kráľov-
ských rozmerov, končiacej priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, len 
pár kilometrov od malebného kúpeľného mesteč-
ka Sciacca s pravou sicílskou atmosférou. V tes-
nom objatí exotických paliem a voňavých kvetov 
nájdete v tomto prázdninovom rezorte nekonečnú 
zábavu a relax, o ktorú sa postará team profesio-
nálnych hotelových animátorov. Vytúžený oddych 
v pokojnom prostredí tohto krásneho hotelového 
rezortu, ktorý tvorí súčasť renomovaného hotelo-
vého komplexu Sciaccamare, vám poskytnú zre-
konštruované a moderne zariadené hotelové izby. 
Táto pohodová atmosféra v objatí lúčov horúceho 
sicílskeho slnka a v spojení s chutnou a kvalitnou 
mediteránskou kuchyňou je zárukou príjemne pre-
žitej ultra all inclusive dovolenky na ostrove Sicília. 

Poloha: rozsiahly hotelový resort končiaci priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži • cca 4 km od centra kúpeľné-
ho mestečka Sciacca so starobylými uličkami a  prístavom 
(dostupné kyvadlovou dopravou priamo z hotela) • cca 1 
hod. od antického mesta Agrigento zapísaného do kultúr-
ného dedičstva UNESCO • cca 1,5 hod. od medzinárodného 
letiska v Palerme 

Pláže: nádherná hotelová pláž s jemným zlatožltým 
pieskom a s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

n Q u r e

HOTELOVÝ KOMPLEX

CLUB LIPARI ****+
SCIACCA
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na strane 361

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

566 €
8 dní
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Olbia

Costa Smeralda

Cala Gonone

Orosei

Porto Cervo

Caprera

La Maddalena

Santa Teresa Gallura

Alghero

LETO 2019 SARDÍNIA

Smaragdové more, biele piesočnaté pláže, fascinujúce skalné útesy a ružové 
plameniaky, v tom spočíva čaro druhého najväčšieho ostrova Stredomoria, 
magickej Sardínie. Tajuplný ostrov je akoby prírodným múzeom, odpočíva-
júcim kdesi na polceste medzi Európou a Afrikou. Svojrázny kontinent je za-
budnutým rajom v Stredozemnom mori, miestom kde sa zastavil čas. Pobyt 
tu by mal byť predpisovaný ako recept každému, komu vypovedali baterky 
a je intoxikovaný civilizačným ruchom. Prvé s čím sa stretnete, je neopí-
sateľný pokoj a typická vôňa ostrova. Všadeprítomná vôňa pivónií, ružové 
plameniaky a stáda divokých koní žijúcich voľne vo vnútrozemí robia z tejto 
krajiny zem s vlastnou tvárou i dušou, ktorú nenájdete nikde inde na svete. 
Sardínia je taliansky ostrov nachádzajúci sa medzi Baleárskymi ostrovmi 
a Apeninským polostrovom, južne od Korziky. Hoci patrí Taliansku, kráľovná 
Sardínia je úplne iná ako pevnina. Uchváti vás nedotknutou prírodou, svie-
žim vzduchom a stále zelenou, bujnou vegetáciou. Kam sa pozriete, všade 
rastú pínie, palmy, olivovníky, figovníky či chlebovníky. Pobrežie ostrova 
patrí k najkrajším v Európe, kde z východu je obmývané Sardínskym a zo 
západu Tyrhenským morom. Práve nádherné pláže, ktoré na severe vrcholia 
smaragdovým pobrežím (Costa Smeralda), robia z ostrova jedinečné miesto, 
ktoré si zamilovala talianska smotánka a celebrity z celého sveta. Samotní 
Taliani považujú Sardíniu za najkrajší kus ich vlastnej zeme. Ale nie je to len 
krása na pohľad, ktorá vás uchváti. Sardínia je miestom s vlastným duchom, 
neopakovateľnou atmosférou a tajomnou históriou, ktorú reprezentujú ma-
gické stavby, nuraghy, roztrúsené po celej krajine. Vitajte v raji na zemi, vi-
tajte na Sardínii!

SARDÍNIA
Karibik Stredomoria

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 29 32 33 35 32 30

Voda 21 23 26 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Sardínia, Regione Autonoma della Sardegna
ROZLOHA: 24 090 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 1 680 200
HLAVNÉ MESTO: Cagliari
MENA: Euro € 
JAZYK: taliansky a sardínsky s dialektami
NÁBOŽENSTVO: katolícke
ČASOVÁ ZÓNA: 0 (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: cca 2h a 5 min (Olbia, letisko Costa Smeralda)
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Mesto ležiace priamo na Smaragdovom pobreží je považované za 
centrum obchodu a zábavy. Atraktívne kamenné uličky s butikmi, 
obchodíkmi a kaviarňami, odkiaľ sa šíri vôňa kávy a originálnych 
talianskych sladkostí, tzv. „dolci“, čakajú na Vás priamo v centre, 
na mámestí Corso Umberto. Každý týždeň sa tu konajú tradičné 
miestne trhy, kedy obchodníci ponúkajú domáce sladkosti (chutné 
syry, sardinské víno či tradičné medové koláčiky), ručne maľovanú 
keramiku vyrábanú priamo v Olbií, všakovaké drobnosti či origi-
nálne sardinské suveníry. Staré centrum Olbie Vás vtiahne do ži-
vota domácich a budete sa cítiť ako skutoční Sardi. Ak zatúžite po 
histórii, odporúčame navštíviť neďaleké Archeologické múzeum s 
výstavou 24 vrakov starých rímskych lodí. 

COSTA SMERALDA 

Smaragdové pobrežie, či pobrežie drahokamov je 10 km dlhý po-
brežný pás, rozkladajúci sa severne od Olbie medzi zálivmi Golfo 
di Arzachena a Golfo di Cugnana. Už samotný názov, Costa Sme-
ralda, predurčuje túto oblasť plnú nádherných pláží posiatych 
bielymi pieskami byť príjemným miestom na dovolenkovanie. 
Pobrežie je plné skvostných letovísk s množstvom luxusných 
hotelov a prístavov s najdrahšími jachtami sveta. Najatraktív-
nejšie sú prístavy Porto Cervo a Porto Rotondo. V nich hľada-
jú oddych a uvoľnenie najmä tí, ktorí majú „molti soldi“. Toto 
najluxusnejšie miesto na ostrove Sardínia je známe aj skvelými 
podmienkami na potápanie a šnorchlovanie. Budete fascinovaní 
krásou pobrežia, ktoré sa pýši smaragdovou farbou mora. 

ALGHERO

Príjemný prístav na západnom pobreží ostrova, prezývaný aj 
Malá Barcelona, je plný historických pamiatok a malebných 
uličiek. Centrum, obklopené mohutnými medovo sfarbenými 
morskými hradbami, tvorí úzka spleť dláždených uličiek, palazzi 
v slohu španielskej gotiky s námestím a kaviarňami.  V prístave 
odpočívajú jachty a smerom na sever sa tiahne oblúk piesoč-
natých pláží. Všetko obklopuje príjemná španielska atmosféra, 
pozostatok minulosti, kedy bolo mesto katalánskou kolóniou. 
Ešte dnes, viac ako 300 storočia po odchode Španielov, sa tu 
hovorí katalánsky a tabule s názvami ulíc či jedálne lístky sú 
v oboch jazykoch. Medzinárodné letisko je vzdialené od centra 
len necelých 10 km.

PORTO CERVO

Hlavné mesto Smaragdového pobrežia je plné pastelových 
domov vytvárajúcich až surrealistické prostredie, v ktorom sa 
dajú podnikať úžasné prechádzky. Okrem množstva reštaurácií, 
barov, nájdete tu tie najdrahšie obchody a butiky sveta, ktoré 
nesú názov tých najväčších svetových módnych domov. Kurio-
zitou tohto mesta je luxusný prístav. Na kopcoch nad prístavom 
sú roztrúsené pompézne vily, luxusné apartmány, nechýba ani 
golfové ihrisko. Tento dovolenkový raj si zamilovala aj smotánka 
Hollywoodu. 

SANTA TERESSA GALLURA

Santa Teresa Gallura láka svojich návštevníkov najmä vďaka vý-
hodnej polohe, ktorá zaručila významnú úlohu mestu už v dáv-
nych dobách. Budete mať pocit akoby vám z tohto miesta ležala 
magická Korzika priamo na dlani. Ako obraz histórie a kultúry 
tejto oblasti sa vypína nad mestom veža nazývaná podľa pô-
vodného názvu mesta, Longosardo, ktorú odporúčame navštíviť 
v rámci fakultatívneho výletu.

CALA GONONE

Na východnom pobreží ostrova, v známom zálive Orosei, sa 
rozprestiera malé mestečko Cala Gonone, ktoré láka návštev-
níkov najmä krásnymi plážami s azúrovo priezračným morom v 
spojitosti s mohutnými vápencovými útesmi a morskými jasky-
ňami, ktoré zaručene vo vás vytvoria nezabudnuteľný zážitok. 
Celá oblasť je preslávená práve panensky nedotknutými plážami 
prístupnými výhradne od mora, preto lodné výlety absolvuje 
takmer každý návštevník tejto oblasti.
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Pláže: nádherná hotelová pláž premiešaná drobný-
mi kamienkami s ružovým sfarbením • slnečníky,  ležadlá 
a plážové kreslá zdarma • plážové osušky (za poplatok) • 
ponuka vodných športov (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia • reštaurácia „I Ginepri“ so špecialitami z grilu 
• bar pri bazéne • bar na terase (extra platba) • rozľahlý 
hotelový bazén so slanou vodou •  detský bazén • detské 
ihrisko • minimarket • amfiteáter • požičovňa áut (extra 
platba) • wifi v priestoroch recepcie zdarma • pravidelný 
zvoz na pláž hotelovým minibusom (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • plážový 
volejbal • vodné športy na pláži (za poplatok) • hotelové 
animácie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku

Ubytovanie: 2- lôžkové štandardné izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej budove 
alebo v hotelových vilkách umiestnených v záhrade ho-
telového rezortu • vo všetkých izbách: minichladnička • 
klimatizácia • telefón • trezor • SAT TV • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou 
bohatých švédskych stolov v hotelovej reštaurácii 
(voda, biele a červené víno, čapované pivo, čapované 
soft nealkoholické nápoje, podávané počas obedov a 
večerí) • voda, čapované nealkoholické napoje, červe-
né a biele víno, čapované pivo, 1 druh vodky, 1 druh 
rumu, 1 druh ginu, 1 druh whisky, limoncello podávané 
v bare pri bazéne v čase od 10:00 - 23:00 hod. (počas 
dňa 2x 45 min. prestávka) • káva, kapučíno, čaj s citró-
nom podávané v bare  • ľahšie občerstvenie v čase od 
16:00-18:00 hod • slnečníky, ležadlá a plážové kreslá pri 
bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky za poplatok) 
• kvalitné hotelové animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom jazyku

Klubová dovolenka: pre deti aj dospe-
lých sme v rámci klubovej dovolenky (najmä v mesiacoch 
júl a august) za asistencie slovensky hovoriacich animá-
torov, pripravili bohaté športové a zábavné aktivity.

Oficiálna trieda: 

Dovoľujeme si vám predstaviť fantastický ho-
telový komplex Palmasera Village, absolútny 
„bestseller“ v našej talianskej ponuke, ktorý čaká 
na svojich hostí v magickom zálive Orosei v obja-
tí mohutných hôr a priamo nad plážou s nevšed-
ným ružovým hrubozrnným pieskom, v spojitosti 
s tyrkysovo priezračnou vodou, ktorá vás pre-
svedčí o správnosti výberu vašej letnej dovolen-
ky. V záhrade rozsiahleho areálu, v tesnom objatí 
voňavých exotických kvetov a košatých borovíc 
je akýmsi centrom nekonečnej zábavy a relaxu 
veľký hotelový bazén, kde skúsení hoteloví ani-
mátori spolu so slovensky hovoriacimi animátor-
mi pripravili bohatý celodenný program. Pobrež-
ná promenáda vás dovedie priamo do blízkeho 
mestečka Cala Gonone s jachtovým prístavom, 
odkiaľ sa môžete vydať spoznávať blízke mor-
ské jaskyne a najkrajšie pláže ostrova s bielym 
pieskom pripomínajúce dovolenku v Karibiku. 
Odporúčame najmä rodinám s deťmi a tým, ktorí 
túžia spoznať prírodné krásy Sardínie.

Poloha: hotelový komplex končiaci priamo pri pláži 
s magickým výhľadom na pohorie • v blízkosti jednej z 
najkrajších pláží Sardínie, Cala Luna • cca 5 min. od mes-
tečka Cala Gonone s malým prístavom, nákupnými a 
zábavnými možnosťami (dostupné pešou promenádou 
priamo od hotelovej pláže)

o q k u r

HOTELOVÝ KOMPLEX

PALMASERA  
VILLAGE****+
CALA GONONE

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na strane 362

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

504 €
8 dní
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Výborný hotelový rezort Marmorata Village, ktorý 
sa teší vašej mimoriadnej obľube, sa nachádza 
na jednej z najkrajších častí smaragdového po-
brežia Stredomoria, v blízkosti magickej Korziky. 
Prázdninový terasovitý komplex pozostávajúci 
z dvoch ubytovacích častí „Maddalena“ a „Capre-
ra“, je situovaný priamo nad nádhernou hotelo-
vou piesočnatou plážou s pozvoľným vstupom 
do krišťáľovo priezračného mora, čo ocenia hlav-
ne rodiny s deťmi a menej zdatní plavci. Areál krá-
ľovských rozmerov zasadený do udržiavanej ze-
lenej záhrady ponúka svojim klientom nekonečnú 
škálu letného oddychu, zábavy, či športového 
vyžitia v kombinácii s kvalitnými all inclusive 
službami. Ideálnu klubovú dovolenku plnú zába-
vy a smiechu pre celú rodinu zabezpečia hoteloví 
animátori v spolupráci so slovensky hovoriacimi 
animátormi.

Poloha: hotel sa nachádza v jednej z najkrajších 
oblastí Sardínie priamo pri krásnej piesočnatej pláži s vý-
hľadom na Korziku • približne 7 km od turistami vyhľadá-
vaného mestečka Santa Teresa Gallura s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami • 60 km od letiska v Olbii

Pláže: nádherná široká pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá zdarma • široká ponuka vod-
ných športov (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• pool bar • plážový bar • hotelový bazén s terasou na sl-
nenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén • detské 
ihrisko s preliezkami a šmýkľavkami • hotelový obchodík 
so suvenírmi • amfiteáter • požičovňa áut (extra platba) • 
wifi pripojenie v priestoroch recepcie zdarma • hotelový 
vláčik premávajúci po areáli hotela v priebehu celého dňa

Šport a zábava: hotelový areál s množstvom 
aktívneho vyžitia • v areáli sa nachádza viacero športových 
ihrísk • tenis • basketbal • volejbalové ihrisko • bedminto-
nové ihrisko • mini-golf • plážový volejbal • stolný futbal • 
boccia • lukostreľba • vodné športy na pláži: kanoe a malé 
plavidlá (zdarma), ostatné (za poplatok)

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
„Maddalena“ s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek s výhľadom 
na more • rodinné izby „Caprera“ prepojené dverami, ur-
čené pre max. 4 osoby (obmedzený počet) • individuálne 
riadená klimatizácia • telefón • trezor • minichladnička • SAT 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy), terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov s výberom jedál medzinárodnej a 
sardínskej kuchyne • počas obedov a večerí podávaná 
voda, biele a červené víno, čapované nealkoholické ná-
poje • miestne nealkoholické nápoje (voda, cola, oran-
žáda, čaj, káva) podávané v bare pri bazéne od 10:00 
do 23:00 hod. a v plážovom bare (10:00-18:00 hod.) • 
miestne alkoholické nápoje (lokálne čapované pivo, bie-
le víno, červené víno, 1 druh likéru, 1 druh whisky a 1 
druh vodky) podávané v bare pri bazéne od 10:00 do 
23:00 hod. a miestne čapované pivo podávané v plážo-
vom bare od 10:00 do 18:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži • denné a večerné hotelové animácie  
a športový program aj v slovenskom jazyku • detský mi-
niklub pre deti od 4 do 12 rokov

Klubová dovolenka: dovoľujeme si vám 
ponúknuť osvedčené hotelové animácie, ktoré si pre vás 
pripravili v rámci klubovej dovolenky profesionálni animá-
tori spolu so slovenskými animátormi a to hlavne počas 
letných prázdnin. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ukoqr

HOTELOVÝ KOMPLEX

MARMORATA VILLAGE****
SANTA TERESA GALLURA
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LETO 2019 SARDÍNIA

na strane 362

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

481 €
8 dní
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LETO 2019 TALIANSKO

Čo sa vám vynorí v mysli pri slovách „Bella Italia“? Slnečné pláže? Žbln-
kotajúce more? Či taliansky temperament? Určite tá príjemná atmosféra, 
charakteristická pre letné strediská, veselá vrava dovolenkárov rôznych 
krajín, dni plné slnka strávené na pláži a teplé noci v jeho čulých ulič-
kách pri tónoch talianskych piesní. Nami vybrané strediská sa nachá-
dzajú v regióne Emilia Romagna a Ligúria. Cestou do tejto oblasti pre-
chádzate cez Veneto, ktoré je známe aj vďaka hlavnému mestu Benátky. 
Láka návštevníkov i do známych miest ako Verona či Padova, Pisa či 
Bologna. Avšak lokality, ktoré sa najviac hemžia návštevníkmi v letných 
mesiacoch, sú jednoznačne Jadranské pobrežie a Ligúria. Známe stredis-
ká vítajú dovolenkárov čistými plážami, rušnými korzami so stovkami 
obchodíkov, barov, nekonečnými vinicami. Kvalitná cestná sieť zabez-
pečuje bezproblémovú cestu až na pobrežie s rozľahlými piesočnatými 
plážami a turistickým ruchom. Tu leží „metropola“ dovoleniek - Rimini 
s jej priľahlými letoviskami. Možno pre vás bude dôležitou informáciou 
skutočnosť, že oblasť Rimini má najvyššiu koncentráciu zábavných a te-
matických parkov v Európe a prezýva sa „žalúdok Talianska“. Dúfame, že 
zažijete na brehoch talianskeho pobrežia príjemnú dovolenku v kruhu 
svojich najbližších. Cestou domov odporúčame zastaviť sa aspoň na pár 
hodín v známom meste Benátky, či jednu noc prespať v romantikou dý-
chajúcom Trieste. Dúfame, že náš výber hotelov splní vaše očakávanie 
do poslednej bodky!
„Buon viaggio, amici“ (Šťastnú cestu, priatelia)!

TALIANSKO
Miesto s najväčším počtom zábavných parkov 

a najlepším jedlom z celého Talianska!

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX.

Vzduch 23 26 29 29 26

Voda 19 24 26 26 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Taliansko
ROZLOHA: 301 336 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 60 626 442
HLAVNÉ MESTO: Rím
MENA: Euro € 
JAZYK: taliančina 
NÁBOŽENSTVO: katolícke
ČASOVÁ ZÓNA: 0 hod (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
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CINQUE TERRE, LIGÚRIA, PISA, FLOREN-
CIA, SIENA, TOSKÁNSKO

Ligúria je pobrežný región, ktorý sa nachádza na severozápa-
de Talianska. Na západe hraničí s Francúzskom a na juhu s 
Toskánskom. Hlbšie vo vnútrozemí sú Ligúrske Alpy na zápa-
de a Ligúrske Apeniny na východe. Hlavné mesto je Janov. K 
atraktívnym turistickým miestam patrí aj oblasť Cinque Terre, 
ktorú tvorí päť dediniek s pestrofarebnými domami postavený-
mi kaskádovito v skalách. Toskánsko je považované za jeden 
z najkrajších krajov Talianska. Je známe svojím vínom, jedlom 
a chránenými oblasťami. Najnavštevovanejšie mestá sú Pisa, 
Florencia, Siena, Lucca.

CESENATICO, BELLARIA - IGEA MARINA, 
TORRE PEDRERA, VISERBA, RIMINI, MA-
REBELLO, RIVAZZURRA, CATTOLICA 

Rovnako aj tento rok vám prinášame do ponuky stredisko 
Bellaria, ktoré je severným susedom strediska Rimini, no v 
porovnaní s ním má o niečo komornejšiu atmosféru. V centre 
mestečka nájdete príjemnú pešiu zónu so zmrzlinárňami, bar-
mi a obchodíkmi, ktorá sa na večer premieňa na typické korzo 
horúceho letoviska. 
Stredisko Igea Marina je prakticky prepojené s Bellariou. Tieto 
dve strediská však oddeľuje malá riečka Uso. Leží na pol ceste 
medzi Cesenaticom a Riminami. Tadiaľto prechádza tzv. Mod-
rá linka, ktorá zváža turistov za zábavou. Igea Marina napriek 
tomu patrí medzi menšie a pokojnejšie strediská. Turistické Ri-
mini sa zase pýšia extra širokými plážami a bohatou kronikou 
- veď ide o oficiálne prvé dovolenkové letovisko v rámci celého 
Talianska! Rimini sa rokmi hnaným rozvojom cestovného ru-
chu zrástlo so susednými rybárskymi dedinkami a vznikol pás 
širokých piesočnatých pláží. Turistické Rimini začínajú časťou 
Torre Pedrera na severe, prechádzajú do častí Viserbella, Vi-
serba, Rivabella, San Giuliano a Mare, Marina Centro, Bellariva, 
Marebello, Rivazzura a končia v najjužnejšej časti Cattolica. V 
Torre Pedrera nájdete veľké množstvo moderných rezidencií a 
apartmánových komplexov. Radí sa medzi pokojnejšie letovis-
ká, kde možno tráviť dovolenku plnú relaxu a pokoja. Pozdĺž 
pobrežia vedie dlhá promenáda, pomocou ktorej sú všetky 
tunajšie strediská od severu až po juh prepojené, takže môžete 
podniknúť výpravu pozdĺž mora nielen po pláži, ale aj medzi 
zastavanými časťami letovísk v tieni stromov. Viserbella leží 
severne od centra Rimini medzi Torre Pedrera a Viserba. Nájde-
te tu turistami vyhľadávanú atrakciu Italia in Miniatura. 

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ

Nachádzate sa v oblasti s najväčšou koncentráciou zábavných 
parkov v Európe. Pobrežie oblasti Emilia Romagna má druhé 
meno „Riviera zábavných parkov“ (fiabilandia.net, mirabilandia.
it, aquafan.it, oltremare.org, italiainminiatura.com).
A čo sa historických pamiatok týka, nenadarmo sa o Taliansku 
hovorí, že cesta po ňom je ako návšteva otvoreného múzea. Na 
predmestí Viserba di Rimini sa nachádza park miniatúr (Italia 
in miniatura), kde nájdete viac ako 200 talianskych unikátností 
v zmenšenej podobe. Najhistorickejšou pamiatkou je Augustov 
oblúk, ktorý sa vyníma v centre Rimín a jeho vznik sa datuje z 1. 
storočia pred Kristom. V centre nájdete aj historickú katedrálu 
či most Tiberio, ktorý je najlepšie navštíviť pri západe slnka. Asi 
pol hodinu od Rimini sa nachádza jeden z najmenších štátov v 
Európe San Marino. Jeho najväčšou atrakciou je pevnosť z 13. 
storočia, ktorá bola vybudovaná na vysokej skale. Z jej vrcholu 
je unikátny výhľad na Apeniny a talianské pobrežie. V meste 
nájdete aj pomerne nedávno postavenú baziliku v rímskom 
štýle, medzi rokmi 1884-1894, palác a múzeum voskových figu-
rín, ktoré sa však nezameriava na celebrity, ale na významné 
osobnosti z oblasti vedy, politiky a kultúry. Na výlet sa taktiež 
môžete vybrať do obľúbeného „študentského mesta“ Bologna, 
ktorý autom trvá cca 2 hodiny, ale vlakom asi o polovicu menej. 
V Bologni sa môžete poprechádzať historickým centrom s jedi-
nečnou atmosférou. Pozrite si stredoveký kostol, vyhliadkovú 
vežu a obľúbené námestie s fontánou. 



120

 

LETO 2019 TALIANSKO www.hotelangelini.com

na strane 365

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

Stredisko Bellaria je príjemnou alternatívou väč-
ším Riminám. Club hotel Angelini leží v tichšej časti 
strediska, avšak len pár minút od uličiek, v ktorých 
to najmä vo večerných hodinách žije. Hotel Angeli-
ni je výnimočný konceptom klubového hotela s all 
inclusive nápojmi a chutnou stravou formou bo-
hatých bufetových stolov. Nechýbajú hotelové ani-
mácie. Pri výbere Club hotela Angelini zažijete do-
volenku plnú spokojnosti a slnečných spomienok. 

Poloha: stredisko Bellaria • 70 m od pláže • 500 m 
od centra strediska • 16 km Rimini

Pláže: piesočnatá pláž • plážový servis v časti vyhra-
denej hotelu (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma)

Popis: recepcia • TV miestnosť • výťahy • reštaurácia 
• terasa s posedením • bazén s ležadlami (zdarma) • bar 
pri bazéne • wifi (zdarma) • internetový kútik (za poplatok) 
• kuchynka pre bábätká (mikrovlnka, ohrievač na fľaše, 
chladnička) • parkovisko 200 m od hotela (zdarma)

Šport a zábava: zapožičanie bicyklov v hoteli 
(zdarma) • hotelové animácie, mini disco 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek • klimatizácia • trezor • TV • telefón • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič vla-
sov • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive light

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky formou bufetu • obedy 
a večere formou bufetu so show cooking • počas večere 
aj výborná pizza • počas obeda a večere neobmedzené 
nápoje (voda, biele a červené víno, nealkoholické nápo-
je), zmrzlina • all inclusive bar 10:00 - 24:00 hod. s nápoj-
mi: káva, čaj, voda, nealkoholické nápoje • plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

BONUS: obdržíte darčekovú plážovú tašku, dve fľaše 
na izbu (tzv. drink follower), do ktorých je možné čapovať si 
nealko nápoje a brať si ich so sebou (napr. na pláž), zapoži-
čanie dvoch plážových osušiek na izbu zdarma

Oficiálna trieda: 

cena už od

462€
10 dní

odrewt
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

CLUB HOTEL ANGELINI****
BELLARIA
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LETO 2019 TALIANSKO

Váš hotel Palace s all inclusive barom sa nachádza 
neďaleko pláže, kde môžete tráviť dni nielen pri mori, 
ale i pri bazénoch s toboganmi priamo na pláži. Tu 
ste blízko centra diania obľúbeného letoviska Cese-
natico, no zároveň mimo hluku zábavných podnikov. 
Vedenie hotela sa stará o hotel so zanietením a lás-
kou, výsledkom čoho sú spokojní klienti. Nech je pre 
vás dovolenka v Cesenaticu slnkom zaliata!

Poloha: stredisko Cesenatico • 120 m od piesočnatej 
pláže • v okolí obchodíky, kaviarne • 4 km vodný park Atlanti-
ca • 10 km mesto Cervia • 20 km zábavný park Mirabilandia • 
20 km Rimini (pravidelná doprava) 

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
plážový servis v časti vyhradenej hotelu (2 ležadlá a 1 slneč-
ník na izbu zdarma)

Popis: recepcia • TV kútik • reštaurácia • lobby bar • 
vonkajšie posedenie • wifi pripojenie pri recepcii (zdarma) • 
parkovanie v priľahlých uličkách zdarma, resp. 100 m parko-
vanie za poplatok (bez možnosti rezervácie vopred)

Šport a zábava: bazénový komplex na pláži • 
nepravidelný animačný program (v hoteli resp. na pláži) • plá-
žový volejbal • vypožičanie bicyklov v hoteli (zdarma)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • klimatizácia • TV • telefón • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchovým kútom, WC) • sušič na vlasy 
• balkón alebo terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere 
formou bufetu (prvý chod, šalát, dezerty, druhý chod je 
servírovaný) s nápojmi (voda, nealko nápoje, víno, pivo) 
• vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje podávané 
v čase od 10:00 do 22:00 hod. v hotelovom bare (voda, 
nealkoholické nápoje, biele a červené víno, pivo, ľadový 
čaj, káva, 2 národné likéry) • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu) • neobmedzený vstup do bazé-
nov na pláži so šmykľavkou, toboganom a nafukovacími 
hradmi pre deti (Bagno Marconi, Diamanti Beach Village)

Oficiálna trieda: 

cena už od

410 €
10 dní

www.hotelpalace.it

na strane 365

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

serad
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

PALACE***+
CESENATICO
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LETO 2019 TALIANSKO www.hotelmurex.it

na strane 364

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

Tento rok sme našu ponuku rozšírili o obľúbené 
stredisko Cattolica, kde sme pre vás vybrali hotel 
Murex. Veríme, že si zamilujete jeho výnimočnú 
polohu. Hotel sa vyníma v romantickom prístave s 
neopísateľným výhľadom na široké pláže a neko-
nečné Jadranské more. Rovnako disponuje aj skve-
lou polohou. Nachádza sa blízko pláže, samotného 
centra strediska i rôznych zaujímavých atrakcií, kto-
ré Cattolica ponúka. 

Poloha: stredisko Cattolica • 150 m od pláže • 2 km 
akvárium di Cattolica • 5 km okruh Marka Simoncelliho • 700 
m kráľovské múzeum • 2,5 km romantická zátoka Baia di 
Vallugola

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodná pre malé deti a menej zdatných plavcov 
• výborne vybavená pre rodiny s deťmi • nepravidelné ani-
mácie na pláži 

Popis: vstupná hala s 24 hod. recepciou a posedením 
• klimatizácia v spoločných priestoroch • trezor (za depozit) • 

TV kútik • výťahy • priestranná reštaurácia • terasa s príjem-
ným posedením • bazén s ležadlami (zdarma) • lobby bar • 
wifi pripojenie (zdarma) • parkovanie v priľahlých uličkách

Šport a zábava: animácie a športové vyži-
tie na pláži • v okolí hotela množstvo zábavných atrakcií 
• akvárium • miestne trhy • možnosť podnikať fakultatívne 
výlety

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek • klimatizácia •  TV SAT • telefón • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na vlasy 
•  detská postieľka (za poplatok) • balkón alebo terasa • wifi 
(zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
počas obeda a večere nápoje (voda, biele a červené víno,  
pivo, nealkoholické nápoje pre deti v neobmedzenom 
množstve) • vybrané nápoje v bare 10:00 - 22:00 hod. 
neobmedzene: voda, biele a červené víno, pivo, nealko-
holické nápoje, džúsy, ľadový čaj, národný likér • plážový 
servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 
cena už od

390€
10 dní

ntrqdm
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

MUREX***
CATTOLICA
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Ponúkame vám sympatický hotel Angeli, ktorý 
má vynikajúcu polohu. Stačí prejsť len 100 m a 
rozľahlú pláž plnú pestrofarebných slnečníkov 
máte na dosah ruky. Okrem užívania slnečných 
lúčov sa môžete aktívne zapojiť do rôznych vod-
ných športov a zábavných aktivít, ktoré stredisko 
ponúka. V podvečer sa prejdite po miestnych ob-
chodíkoch, ktoré lemujú živú promenádu. Ak si 
chcete spestriť svoje dni na Riminách, odporúča-
me navštíviť niektoré zo zábavných parkov, ktoré 
sa nachádzajú v okolí alebo zájsť na výlet do len 
30 km vzdialeného historického San Marina.  

Poloha: stredisko Torre Pedrera • 100 m od pláže • 
8 km centrum Rimini • cca 30 min. autom do San Marina

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • rôzne aktivity pre deti i dospelých • menší ba-
zén na pláži (za poplatok) • moderný poschodový bar na 
pláži

Popis: recepcia s posedením k dispozícii 24 hod. • 
reštaurácia • hotelový bar • wifi (zdarma) • detské ihris-

ko • parkovanie zdarma (obmedzený počet parkovacích 
miest)

Šport a zábava: v okolí hotela nájdete po-
nuku rôznych atrakcií a príležitostí pre zábavu • Italia in 
Miniatura cca 5 min. autom • zábavný park Mirabilanda 
30 km • San Marino 30 km 

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby s 
možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • detská postieľka (zdar-
ma) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • TV • telefón •  balkón alebo terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a veče-
re  servírované s možnosťou výberu z 2 druhov hlav-
ných jedál, bufetový výber: polievka, šaláty, dezerty, 
cestoviny, počas jedál neobmedzene nealkoholické a 
alkoholické nápoje: voda, biele a červené víno • vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje v čase od 10:00 
do 22:00 hod v hotelovom bare: voda, nealkoholické 
nápoje, víno, pivo, káva • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

cena už od

403 €
10 dní

www.hotelangelirimini.it

na strane 364

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

ndrect
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

ANGELI***
TORRE PEDRERA
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Hotel Doge nájdete v stredisku Bellaria - Igea Ma-
rina, vzdialenom približne 10 km od centra mesta 
Rimini. Príjemný a udržiavaný hotel Doge vám 
ponúka kvalitu za primeranú cenu. Dlhá piesoč-
natá pláž s pozvoľným vstupom do mora a s hra-
cou zónou pre deti je vhodná pre rodiny s deťmi. 
Užite si rodinnú dovolenku v príjemnom hoteli v 
prostredí pokojného letoviska Igea Marina. 

Poloha: Bellaria - Igea Marina • 70 m od piesočna-
tej pláže • cca 10 km centrum Rimini • v okolí obchodíky 
a reštaurácie • neďaleko zastávka pravidelnej autobuso-
vej dopravy

Pláže: 70 m od krásnej piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora • na pláži rôzne možnosti vod-
ných a plážových športov (za poplatok)

Popis: recepcia • reštaurácia • bar • terasa s posede-
ním • wifi pripojenie v spoločných priestoroch (zdarma) • 
výťah • parkovanie (za poplatok hradený na mieste)

Šport a zábava: v okolí a na pláži ponuka 
vodných a športových atrakcií (za poplatok) • reštaurácie, 
kaviarne nachádzajúce sa na promenáde • množstvo ti-
pov na výlety v okolí, napríklad návšteva miništátu San 
Marino • početné vodné a zábavné parky v blízkej do-
stupnosti

Ubytovanie: účelovo zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • klimatizácia • TV • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa

Stravovanie:  formou all inclusive  

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a veče-
re výber z 2 menu • k obedu a k večeri ½ l vody a ¼ l bie-
leho alebo červeného vína na osobu • vybrané nápoje v 
bare od 11:00 do 21:00 hod. v neobmedzenom množstve 
(voda, káva, nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, biele a 
červené víno) • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 sl-
nečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTEL

DOGE***
IGEA MARINA

LETO 2019 TALIANSKO

na strane 363

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

390€
10 dní

www.hoteldoge.it

oercdt
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na strane 364

Cenník

na strane 364

Cenník

Naša novinka hotel Essen sa nachádza v stredisku Torre Pedrera, len 
100 metrov od rozľahlej piesočnatej pláže. Hotel ponúka ubytovanie 
v moderne zariadených izbách, navyše s možnosťou ubytovania až 
2 detí zdarma. Na prvom poschodí hotela sa nachádza terasa, kde 
si môžete vychutnať chutné jedlo či lahodnú kávičku. V okolí hotela  
taktiež nájdete početné zábavné vymoženosti, ako napríklad Italia in 
Miniatura, vodné parky Aquafan či Oltremare. 

Poloha: Torre Pedrera • 100 m od piesočnatej pláže • 7 km katedrála Tempio 
Malatestiano • 2 km Italia in Miniatura • v blízkosti obchodíky, bary a reštaurácie 

Pláže: 100 m od piesočnatej pláže • atrakcie pre deti i dospelých

Popis: pri vstupe do hotela vás privíta recepcia s posedením • výťah • TV 
miestnosť • reštaurácia • lounge bar • vonkajšia terasa s posedením • wifi pripoje-
nie v spoločných priestoroch (zdarma) • niekoľko parkovacích miest (za poplatok 
hradený na mieste, možná rezervácia) • zapožičanie bicyklov (za depozit)

Šport a zábava: prenájom bicyklov (za poplatok) • ponuka rôznych 
vodných športov na pláži (za poplatok) • herná zóna pre deti i dospelých na pláži

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • klimatizácia • wifi zdarma • trezor • TV • telefón • chladnička na vyžiada-
nie (za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere výber z 2 možností 
2-chodového menu, zeleninový bufet, ovocie alebo dezert • k obedu a k ve-
čeri ½ l vody a ¼ l bieleho alebo červeného vína alebo nealko na osobu • 
vybrané nápoje v bare od 10:00 do 21:00 hod. v neobmedzenom množstve 
(voda, nealkoholické nápoje, káva, džúsy, pivo, biele a červené víno) • plážo-
vý servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

Obľúbený hotel Rose Nuove leží v stredisku Viserba di Rimini. Po-
núka možnosť all inclusive konceptu. Ulica pred hotelom sa vo 
večerných hodinách premení na pešiu zónu. Opálení dovolenkári 
sa prechádzajú po svetlami ožiarenom korze a kde-tu sa zastavia 
v jednom z malých obchodíkov. Prejdite sa s nami i vy a užite si 
pravý letný večer. Ak budete mať chuť na ešte rušnejšie miesto, 
nasadnite na autobus a o pár minút ste priamo v centre Rimín. 

Poloha: Viserba di Rimini • 30 m od piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • 4 km centrum Rimini • v okolí obchodíky a reštaurácie 
• neďaleko zastávka pravidelnej autobusovej dopravy • 16 km San Marino

Pláže: iba 30 m od piesočnatej pláže • plážový servis v cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) • na pláži je k dispozícii herná zóna pre deti

Popis: recepcia • klimatizovaná reštaurácia • vnútorný bar • wifi pripo-
jenie (zdarma) • výťah • niekoľko parkovacích miest, resp. parkovanie v pri-
ľahlých uličkách 

Šport a zábava: ponuka rôznych vodných a plážových športov 
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • trezor • TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere s možnosťou vý-
beru z 2 druhov 3-chodového menu, počas jedla 1/4 l bieleho alebo červe-
ného vína a voda na osobu • vybrané nápoje v bare v čase 10:00-21:00 hod  
v neobmedzenom množstve (voda, biele a červené víno a pivo, nealkoho-
lické nápoje, káva) • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

de nr
HOTEL

ESSEN***
TORRE PEDRERA

HOTEL

ROSE NUOVE***
VISERBA

www.hotelrosenuove.com |hotelessen.it
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na strane 363
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Ďalšou novinkou je novozrekonštruovaný hotel Fellini, nachádza-
júci sa v stredisku Marebello, ktoré nadväzuje na Rimini z južnej 
strany. Široké, čisté a udržiavané piesočnaté pláže sú priam ako 
stvorené pre rodiny s deťmi. Nechajte sa zlákať neopakovateľnou 
chuťou pravej jadranskej zmrzliny, či miestnymi špecialitami a za-
žite tú pravú dovolenkovú atmosféru. Veríme, že vás toto miesto 
očarí rovnako ako nás a budete sa sem chcieť opäť čoskoro vrátiť.     

Poloha: stredisko Marebello • cca 150 m od piesočnatej pláže • v blízkosti 
hotela nájdete promenádu s obchodíkmi • cca 4 km od centra Rimini 

Pláže: cca 150 m od pláže • čistá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora   

Popis: recepcia • reštaurácia • bar • výťah • telefón • wifi pripojenie v spoloč-
ných priestoroch • parkovanie (za poplatok hradený na mieste) 

Šport a zábava: možnosti zábavných aktivít v letovisku a na pláži 
(za poplatok) • animačný program na pláži • reštaurácie, kaviarničky, nočné kluby 
a diskotéky nachádzajúce sa na promenáde • množstvo tipov na výlety v okolí: 
vodné a zábavné parky, výlet do mesta Rimini alebo návšteva miništátu San 
Marino

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek  • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • klimatizácia 
• TV • sušič na vlasy (na vyžiadanie) •  trezor • chladnička na vyžiadanie (za po-
platok) • balkón alebo terasa

Stravovanie:  formou all inclusive  

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere výber z 2 možností 
2-chodového menu, zeleninový bufet, ovocie alebo dezert • k obedu a k večeri 
½ l vody a ¼ l bieleho alebo červeného vína alebo nealko na osobu • vybrané 
nápoje v bare od 10:00 do 21:00 hod. neobmedzene (nealkoholické nápoje, 
káva, džúsy, pivo, víno) • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

S radosťou vám predstavujeme našu tohtoročnú novinku, ktorá sa 
nachádza v južnej časti známeho, obľúbeného a turistami vyhľadáva-
ného letoviska Rimini. Oblasť je známa najmä svojimi dlhými rozľahlý-
mi piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom do mora, a preto je 
veľmi dobrým výberom pre rodiny s deťmi, kde poskytuje ubytovanie 
až pre 2 deti zdarma. Popri plážach sa nachádza množstvo barov, 
kaviarní, reštaurácií, či sympatických obchodíkov so suvernírmi, ale aj 
športoviská a zábavné parky .

Poloha: hotel sa nachádza v stredisku Rivazzura di Rimini • 100 m od 
rozľahlej piesočnatej pláže • 4 km centrum Rimini • 20 m živá promenáda plná 
obchodíkov, kaviarní, reštaurácií 

Pláže: 100 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora

Popis: príjemný rodinný  hotel • pri vstupe sa nachádza recepcia  s pose-
dením • klimatizované spoločné priestory • reštaurácia • vonkajšia terasa s pose-
dením • wifi pripojenie • možnosť zarezervovať si parkovacie miesto (za poplatok 
hradený na mieste) 

Šport a zábava: ponuka rôznych vodných a plážových športov 
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • klimatizácia 
•  telefón • TV • trezor na vyžiadanie (za poplatok) • sušič na vlasy na vyžiadanie • 
chladnička na vyžiadanie (za poplatok) • balkón alebo terasa 

Stravovanie: formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere výber z 2 možností 
2-chodového menu, zeleninový bufet, ovocie alebo dezert • k obedu a k večeri 
½ l vody a ¼ l bieleho alebo červeného vína alebo nealko na osobu • vybrané 
nápoje v bare od 10:00 do 21:00 hod. neobmedzene (nealkoholické nápoje, 
káva, džúsy, pivo, víno) • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: 

nt
HOTEL

ZENITH***
RIVAZZURRA

nd
HOTEL

FELLINI***
MAREBELLO

www.hotelzenith.it |hotelfellinirimini.it
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na strane 365 

Cenník

Hotel Rondine sa nachádza v meste Marinella di Sarzana, na po-
breží mestečka Sarzana, ktoré hraničí s Ligúrskou a Toskánskou 
provinciou. Hotel ponúka moderné, priestranné a pohodlné ubyto-
vanie pre páry i rodiny. Hotel Rondine je dobrým východiskovým 
bodom pre poznávanie prírodných krás a pamiatok oboch regió-
nov. Ako unikátneho Cinque Terre, pobrežia Versilia, tak aj nádher-
ných toskánskych miest s pevnosťami a hradmi ako aj neuveriteľ-
né Carrara lomy. 

Poloha: stredisko Marinella di Sarzana • iba 20 m od pláže •  v okolí 
mnohé obchodíky, bary a reštaurácie • 30 km mesto La Spezia  • 54 km Pisa 
• 35 km Cinque Terre 

Pláže: iba 20 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
ktorá je vhodná aj pre menšie deti a neplavcov 

Popis: recepcia • klimatizácia v spoločných priestoroch • reštaurácia • 
lobby bar • výťah • wifi v spoločných priestoroch (zdarma) • parkovanie v pri-
ľahlých uličkách • plážový servis (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) za poplatok 

Šport a zábava: možnosť absolvovať výlety do Cinque Terre,  
Janova, Pisy, najkrajšieho mesta v Ligúrii Portofina, v okolí hotela sa nachá-
dza aj množstvo turistických a cyklistických trás, ako aj panenských pláži s 
romantickými zátokami

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • izby 
sú príjemne a moderne zariadené • klimatizácia • TV • chladnička • fén • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) 

Stravovanie:  formou polpenzie, chutné raňajky podávané formou 
bufetu • servírovaná 3-chodová večera, ½ l vody, ¼ bieleho alebo červeného 
vína alebo pivo na osobu                                           

Oficiálna trieda: 

nm
HOTEL

RONDINE***
MARINELLA DI SARZANA/CINQUE TERRE

www.hotelrondine.it

CINQUE TERRE

Je to skalnatá pobrežná oblať na talianskej riviére. Nachádza sa v Ligúrii na 
severozápade Talianska a tvorí ju celkovo päť dedín. Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernaza a Monterosso. Dedinky tvoria nádhernú farebnú scenériu, 
keďže domy sú na tesno postavené v terasovitej zástavbe. Od roku 1997 je 
Cinque Terre súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Do oblasti sa najlepšie 
dostanete vlakom, pretože mnoho ciest  v oblasti nie je sprístupnených. Na 
vlak nasadnete v meste La Spezia a môžete vystúpiť napríklad v prvej dedinke 
Riomaggiore a pešo prejsť až k poslednej Monterosso alebo naopak. Presnú 
mapku s vyznačením turistických chodníčkov nájdete v každej turistickej in-
formačnej kancelácii.  Spoznať Cinque Terre môžete aj z opačnej strany a to od 
mora, odkiaľ sa vám naskytnú neopakovateľné výhľady na malebné pestrofa-
rebné domčeky ťahajúce sa pobrežím. 

PISA

Ďalším zaujímavým typom na výlet je návšteva mesta Pisa, ktoré láka nielen 
svojou svetoznámou šikmou vežou, ale aj katedrálou, duomom a v neposled-
nom rade typickými kaviarničkami a reštauráciami, ktoré dotvárajú atmosféru 
mesta. Ak ste sa rozhodli pre návštevu šikmej veže, odporúčame zabezpečiť 
si lístok vopred cez internet, pretože poznaniachtivých turistov je v meste ne-
úrekom.  

JANOV, LUCCA, FLORENCIA, SIENA

Ak ste už v Ligúrii, nevynechajte návštevu jej hlavného mesta - Janova.
Janov plnil významnú úlohu prístavného mesta kedysi bohatej Janovskej re-
publiky. V meste sa oplatí vidieť rodný dom Krištofa Kolumba, akvárium, Ná-
mestie Ferrari, či modernú stavbu v Starom prístave La Biosfera. 
Lucca - toto malebné mesto s 90-tisíc obyvateľmi leží na úpätí Apuánskych 
Álp. V Lucce je nespočetné množstvo nádherných kostolov. Pri prechádzkach 
mestom môžete zostať prekvapení, pretože miestne uličky sú popretkávané do 
zvláštneho tvaru, hlavne pri Piazza Anfiteatro, pretože námestie bolo pôvodne 
amfiteátrom a okolité budovy kopírujú obvod masívneho muriva divadla.
Florencia - leží v strede Toskánska, v strednom Taliansku. Turistov láka svojou 
históriou, zaujímavými pamiatkami i chutnou kuchyňou. Že ste v centre ume-
nia a estetiky pochopíte hneď, ako zbadáte ikonický most Ponte Vecchio, či 
sochu Davida od Michelangela v Galleria dell´Academia.
Siena - je obklopená kopcami, olivovými hájmi a vinicami Chianti. Jej srdcom je 
Piazza del Campo, ktoré býva najmä pošas letných mesiacov centrom rôznoro-
dých festivalov. V meste sa nachádza mnoho nádherných budov ako napríklad 
Palazzo Publico či veža Torre del Mangia.
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MADRID

Barcelona
Calafell

  Salou

Pineda de Mar

Malgrat de Mar

LETO 2019 ŠPANIELSKO

Španielsko, krajina ohnivého tanca, horúcich rytmov, prekrásnej a boha-
tej architektúry, neopakovateľnej atmosféry, srdečných ľudí a jedinečnej 
gastronómie, tvorí most medzi Európou a Afrikou. Od Európy ju zo severu 
oddeľujú Pyreneje a na juhu je to cez Gibraltár do Afriky len 14 kilomet-
rov. Španielsko právom patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie. 
Okúzli vás nielen svojimi rozsiahlymi piesočnatými plážami, priezračným 
morom, ale tiež aj neodolateľným temperamentom svojich obyvateľov. 
Cestujte za slnkom, krásnymi plážami a príjemným prímorským podne-
bím. Príďte sa venovať obľúbenému športu, spoznávať históriu, ochutnať 
typickú španielsku kuchyňu, cestujte za priateľmi, zábavou či chytľavou 
atmosférou zábavy na fiestach. Vaše deti strávia nezabudnuteľné chvíle 
v aquaparkoch či na detských ihriskách pri miestnych plážach. Nami po-
núkané hotely sú ideálnym prázdninovým miestom na pobrežiach Costa 
del Maresme a Costa Dorada. Môžete vyskúšať čarovné stredisko Pineda 
de Mar alebo zábavu ponúkajúce Salou, resp. Calafell. Všetky ponúkané 
letoviská lemujú promenády s kaviarňami, reštauráciami a obchodmi ako 
aj dlhé, široké pláže so zlatistým pieskom a pestrými službami a atrak-
ciami. Mnohotvárnosť krajiny, historické pamiatky, služby na výnimočnej 
úrovni, prekrásne upravené pláže, zaujímavé prírodné scenérie, priateľ-
ské prostredie, výborná kuchyňa a dostupné ceny – to všetko sú dôvody 
pre návštevu Španielska!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV: Španielsko (Espaňa)
ROZLOHA: 504 783 km2

POČET OBYVATEĽOV: 39 568 000
HLAVNÉ MESTO: Madrid
MENA: Euro € 
JAZYK: úradný jazyk – španielčina a katalánčina, 
ale dohovoríte sa anglicky, nemecky a francúzsky
NÁBOŽENSTVO: kresťanstvo 
ČASOVÁ ZÓNA: 0 SEČ
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 2 h 20 min (Barcelona - BCN) 

ŠPANIELSKO
 Krajina bohatej histórie, nádherných pláží, 

krásnych žien, Realu Madrid a FC Barcelona.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 24 29 31 32 30 28

Voda 21 23 25 26 25 24
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COSTA DEL MARESME

Táto pobrežná oblasť je považovaná za jednu z najobľúbe-
nejších oblastí v Španielsku. Dovolenka na pobreží Costa 
del Maresme je plná príjemného oddychu na pláži, výletov 
do hôr, zábavy pri vodných športoch, nakupovania či gastro-
nómie. Typické stredomorské podnebie s teplými a suchými 
letami je rovnako prísľubom, že dovolenka v tejto časti Špa-
nielska bude jedinečným zážitkom. Je možné tu nájsť všetky 
veľkosti a typy pláží, od rozsiahlych piesočnatých plných 
turistického vybavenia až po malé, izolované pláže medzi 
útesmi, ktoré sú často dostupné iba cez more. Väčšina pláží 
má však jemný príjemný piesok a pozvoľný vstup do mora, 
ktorý je vhodný aj pre malé deti a menej zdatných plavcov. 

PINEDA DE MAR, MALGRAT DE MAR

Stredisko Pineda de Mar leží v objatí majestátnych hôr a širo-
kých zlatistých pláží ústiacich do čistých morských vôd. Toto 
menšie a kľudnejšie letovisko sa nachádza cca 55 km sever-
ne od Barcelony. Okolie Pinedy je charakterisktické svojimi 
rozľahlými sadmi a hustými lesmi. Okrem športu a zábavy 
nájdete v mestečku Pineda de Mar aj historické pamiatky 
a počas letných mesiacov sa tu konajú zaujímavé výstavy 
a podujatia. PLetovisko Malgrat de Mar sa rozprestiera na 
úpätí pohoria Montenegro s neuveriteľnými panoramatický-
mi výhľadmi na dedinku a okolie. Pôvodná časť mestečka 
ponúka historické centrum a pohľad na každodenný život 
miestnych obyvateľov a nová turistická zóna zase moderné 
hotely, pulzujúci prázdninový život a slnečné pláže. Marlgrat 
de Mar patrí k rušnejším strediskám na Costa del Maresme s 
bohatým denným i nočným životom. 

COSTA DORADA

Toto pobrežie je ako stvorené pre milovníkov slnka a dlhých 
starostlivo udržiavaných pláží, kde zažijete svoju vysníva-
nú dovolenku. Costa Dorada - „Zlaté pobrežie“ svoj názov 
získala vďaka krásnym a rozľahlým zlatistým plážam s jem-
ným pieskom, ktoré sú obmývané priezračnými vodami Stre-
dozemného mora. Pobrežná oblasť je posiata množstvom 
malých rybárskych dediniek ako i veľkých letovísk, ktoré sú 
centrami turistického ruchu, zábavy a športu. Vo vnútrozemí 
zasa možno objavovať krásy tamojšej prírody a nesmierne 
množstvo kultúrneho a historického bohatstva tejto oblasti.

SALOU, CALAFELL

Ak túžite po dovolenke plnej zábavných atrakcií, neopako-
vateľnej španielskej atmosféry a nočného života, tak vám 
dávame do pozornosti španielske letovisko Salou, ktoré sa 
nazýva tiež aj metropola Costa Dorady. Patrí medzi najväčšie 
a najkrajšie španielske letoviská ležiace na pobreží Costa Do-
rada. Nájdete tu veľa luxusných hotelov, atraktívnu pobrežnú 
promenádu, kde sú vysadené stovky krásnych paliem a kve-
tov. Rozsiahle piesočnaté pláže dlhé až 7 km s pozvoľným 
vstupom do mora, rovnako ako aj samotné tyrkysové more v 
tejto oblasti patria k najčistejším z celého pobrežia Costa Do-
rada. Vďaka týmto prekrásnym plážam si stredisko vyslúžilo 
prezývku " Pláž Európy ". Mesto vás uchváti aj svetelnými 
fontánami od umelca menom Carles Buigas, ktorý navrhol 
aj veľké kúzelné fontány v Barcelone. Čistá pláž s jemným 
pieskom, azúrovo modrá voda, stredomorská klíma a výbor-
né hotely popri živej pobrežnej promenáde dominujú krás-
nemu letovisku Calafell. Piesočnaté pláže tohto letoviska 
posiate slnečníkmi a ležadlami ponúkajú aj veľké množstvo 
vodných športov a atrakcií. Calafell je hrdý aj na svoju mi-
nulosť a historické pamiatky, ktoré rozhodne odporúčame 
navštíviť. Je to typické románske mesto, ktoré bolo založené 
pred 2500 rokmi. Je skutočne úžasné, ako nenápadne bola 
v tomto letovisku spojená dávna história s modernou prí-
tomnosťou plnou luxusných hotelov, zábavných podnikov, 
obchodov a rôznych športových atrakcií. Calafell sa môže 
pochváliť prekrásnou plážou, pokrytou zlatistým pieskom 
ocenenou Modrou vlajkou za čistotu mora.
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reštaurácie, bary • mesto Barcelona - klenot nielen Kata-
lánska, ale aj celého Španielska len 60 km 

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • 24 
hod recepcia • bazén • vírivka oddelená od vonkajšieho 
bazéna • internetový kútik (za poplatok) • wifi v spoloč-
ných priestoroch (zdarma) • hotelový vnútorný all inclusi-
ve a koktail bar s otvorenou časťou pri bazéne • vonkajší 
snack bar pri bazéne s priľahlou terasou a posedením 
(v rámci all inclusive) • all inclusive reštaurácia s výhľa-
dom na pláž • à la carte reštaurácia s terasou (za popla-
tok) • bar na pláži (za poplatok) • TV miestnosť   

Šport a zábava: denné i večerné animačné 
programy pre deti aj dospelých v hotelovom režime • ba-
zén a vírivka • vodné športy a zábavné atrakcie na pláži, 
parasailing, vodné lyže, jazda na nafukovačkách za čl-
nom na pláži (za poplatok) • na priľahlej promenáde mož-
nosť vypožičania bicyklov (za poplatok)  

Ubytovanie: zrekonštruované, moderne a veľ-
mi elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej resp. dvoch prísteliek • centrálna klimatizácia • 
satelitná TV • telefón • trezor (za poplatok) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením • wifi pripoje-
nie na izbe (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov • káva, čaj, ma-
linovky, džúsy, voda, miestne víno, čapované miestne 
pivo • neskoré kontinentálne raňajky (čaj, káva, šunka, 
maslo, pečivo, džús) • počas dňa v hotelovom snack 
bare vybrané lokálne alkoholické nápoje (napr. bie-
le, ružové i červené víno, čapované pivo, gin, vodka, 
whisky, brandy, vermuth), nealkoholické nápoje (voda, 
džúsy, malinovky), vybrané miešané nápoje - koktaily, 
sangria • vo vyhradených hodinách servírované rôzne 
snacky, napr. hot dog, pizza, hranolky, chipsy, sendviče, 
toasty • zmrzlina • koláčiky • hotelové animácie

Oficiálna trieda: 

Úžasná poloha, kvalitné služby, vychytená des-
tinácia s rušnejším letoviskom ponúkajúcim den-
nú i večernú zábavu. Takto môžeme v krátkosti 
opísať hotel Miramar Calafell v stredisku Calafell, 
ktoré je veľmi vyhľadávaným letoviskom medzi 
turistami na pobreží Costa Dorada. Po príjemnom 
transfere z letiska prichádzate do hotela v ta-
kzvanej „prvej línii“. Týmto výrazom označujeme 
hotely, ktoré sú výnimočné tým, že sa nachádzajú 
priamo na pláži. V tomto rodinne pôsobiacom ho-
teli nájdete zrekonštuované a moderne zariadené 
izby, hotelový bar, kvalitnú reštauráciu, kde vám 
pripravia tie najvyberanejšie pokrmy domácej, 
ale i zahraničnej kuchyne, k dispozícii máte i ho-
telový bazén. V neposlednom rade vám dávame 
do pozornosti i plážový bar, miesto ako stvorené 
pre osvieženie sa chutným drinkom bez nutnosti 
opustiť prenádhernú piesočnatú pláž. Tento krás-
ny hotel vám ponúka príjemné prežitie dovolen-
kových chvíľ a veríme, že ho ocenia aj náročnej-
ší klienti. Ak sme vás presvedčili, že dovolenka 
v hoteli Miramar Calafell je tou pravou pre vás, 
určite neoľutujete a domov si odnesiete len tie 
najkrajšie zážitky.

Poloha: priamo na krásnej piesočnatej pláži s jem-
ným pieskom, od ktorej ho delí len atraktívna pešia pro-
menáda s palmami, ktorá sa tiahne pozdĺž celého leto-
viska • v blízkom okolí obchodíky so suvenírmi, kaviarne, 

www.hotelmiramarcalafell.com

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

oparmt

HOTEL

MIRAMAR CALAFELL****
CALAFELL
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na strane 367

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

348 €
8 dní
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v južnej Európe - PortAventura je vzdialený len približne 
cca 3 km od hotela • 11 km od historického mesta Tarrago-
na • 97 km od letiska v meste Barcelona 

Pláže: len 100 m vzdialená prekrásna piesočna-
tá pláž • pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre rodiny 
s deťmi a menej zdatnuých plavcov • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok)

Popis: hotel patrí do siete hotelov 4R Hotels • 
priestranná vstupná hala s recepciou • reštaurácia • vyso-
kokvalitné služby a spoločenské priestory hotela spoloč-
né pre klientov oboch častí (Salou Park I.): gastrobar • pia-
no bar • bar pri bazéne so slnečnou terasou • priestranný 
bazénový komplex s oddelenou časťou pre deti • ležadlá 
a slnečníky na terase • detské ihrisko • miniklub • interne-
tový kútik (za poplatok) • wifi v spoločných priestoroch • 
luxusne zariadené Spa & Wellness centrum (za poplatok) 
• fitness centrum • hotelový animačný program pre deti 
i dospelých • vnútorný bazén

Šport a zábava: detský kútik • menšie fitne-
ss centrum • denné i večerné hotelové animačné progra-
my • vodné športy a zábavné atrakcie pre deti a dospe-
lých na pláži (za poplatok) • zábavný park PortAventura 
3 km od hotela • aquapark Aquopolis 6 km od hotela

Ubytovanie: - príjemne a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • TV/SAT • 
trezor (za poplatok) • klimatizácia • príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC) • chladnička (za poplatok) • 
balkón alebo terasa • wifi pripojenie na izbach (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: kvalitný all inclusive program - raňajky, 
obedy a tématické večere formou pestrých a chutných 
švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké nápoje (pivo, víno, vermouth, sangria, whisky, gin, 
rum, vodka, rôzne koktaily a likéry) • nealkoholické ná-
poje (voda, sóda, džúsy, malinovky) • káva, čaj • mliečne 
koktaily • zmrzlina • vo vyhradených hodinách snacky - 
sendviče, bagetky, hamburgery, hot dog, pizza, hranol-
ky, chipsy • šaláty • koláčiky • detské menu • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • hotelové animácie (v hotelovom 
režime)

Oficiálna trieda: 

Salou Park je úžasný hotel,  ktorý dokonale naplní 
vaše predstavy o letnej dovolenke. Ideálna polo-
ha zaručí príjemný oddych s perfektnými all in-
clusive službami a zároveň budete mať možnosť 
vyraziť do rušných ulíc vzrušujúceho a turistami 
vyhľadávaného strediska Salou a jeho okolia. 
Mesto priam ako stvorené pre milovníkov zábavy 
a nočného života. Okrem výhodnej polohy vám 
hotel ponúka ubytovanie v pekných a elegantne 
zariadených izbách, kde si môžete po aktívnom 
dni dokonale oddýchnuť pri osviežujúcom nápoji 
a leňošiť tiež môžete aj pri bazénovom komplexe 
s barom a priestrannou terasou. Aktívni dovolen-
kári majú na pár metrov vzdialenej piesočnatej 
pláži na výber z pestrej ponuky vodných športov. 
Nenechajte si ujsť návštevu zábavného parku 
PortAventura nachádzajúceho sa priamo v stre-
disku Salou, ktorú ocenia malí i veľkí dovolenká-
ri. A ako noc dopadá na letovisko, prebúdza sa 
v miestnych reštauráciách, baroch a diskotékach 
typický španielsky temperament a atmosféra, 
ktorú jednoducho musíte zažiť. 

Poloha: hotel leží približne 500 m od rušného cen-
tra známeho a vyhľadávaného letoviska Salou na pobre-
ží Costa Dorada • 100 m od piesočnatej pláže, ktorá sa 
tiahne celým letoviskom a je prerušovaná len atraktívny-
mi zátokami • pri pobrežnej promenáde • v blízkom okolí 
hotela sa nachádza množstvo obchodíkov, reštaurácií, 
barov, nočných klubov • najrozsiahlejší zábavný park 

www.saloupark.com

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

rsaqwm

HOTEL

SALOU PARK II****
SALOU



133LETO 2019 ŠPANIELSKO

na strane 366

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

336 €
8 dní
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• wi-fi (za poplatok) • TV miestnosť • slnečná terasa • bar • 
reštaurácia • 3 vonkajšie bazény, z toho jeden bazén plytký 
pre deti s detskými atrakciami a druhý so šmýkľavkami • 
ležadlá pri bazénoch  (zdarma) 

Šport a zábava: bazény • šmýkľavky • množ-
stvo vodných športov na pláži (za poplatok) • detský ani-
mačný tím • večerný animačný program

Ubytovanie: moderné rekonštruované dvojlôž-
kové izby v možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • 
SAT/TV • wifi (zdarma) • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • balkón alebo 
terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov, vrátane vybraných nápojov • počas dňa 
k dispozícii v hotelovom bare vybrané lokálne alkoholické 
nápoje (napr. čapované pivo, víno, gin, vodka) nealkoho-
lické nápoje (voda, džúsy, malinovky), vybrané miešané 
nápoje • káva, čaj • vo vyhradených hodinách rôzne snacky 
- sendviče, toasty, pizza • zmrzlina • ležadlá pri bazéne • 
hotelové animácie vo vyhradených hodinách 

Oficiálna trieda: 

V letnej sezóne 2019 by sme vám radi predstavili 
našu španielsku novinku, v podobe 4* hotela Sorra 
Daurada na pobreží Costa del Maresme. Neďaleké 
uličky mestečka Malgrat del Mar potešia milovníkov 
večerného života a nákupov suvenírov v malých 
obchodíkoch. Na svoje si prídu aj tí, ktorí obľubujú 
romantické prechádzky po dlhej piesočnatej plá-
ži. Vaše detičky poteší bazén s rôznymi vodnými 
atrakciami a šmýkľavkami na pirátskej lodi, stava-
nie hradov z piesku alebo hotelový animačný tím.

Poloha: v priamo v centre rušného strediska Malgrat 
de Mar na pobreží Costa del Maresme • cca 70 km od  le-
tiska v Barcelone • priame vlakové spojenie s Barcelonou, 
zastávka pár metrov od hotela • 

Pláže: len 100 m vzdialená prekrásna piesočnatá pláž 
• pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre rodiny s deťmi 
a neplavcov • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • trezor (za poplatok) 

na strane 367

Cenník a bližšie informácie 
o zľavách nájdete

HOTEL

SORRA DAURADA****+
MALGRAT DE MAR

získajte až

40%
zľavu

rnaqt
cena už od

450 €
8 dní
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clusive bar • salónik s pohovkami a biliardovým stolom • TV 
miestnosť • internetový kútik s počítačmi • bezplatné wifi 
vo verejných priestoroch • bazén s terasou a posedením 
• kompletne zrenovovaná bazénová časť • šmýkľavky • le-
žadlá pri bazéne (zdarma) • výťah 

Šport a zábava: bazén • šmýkľavky • TV 
miestnosť • biliard • večerný animačný program  • vodné 
športy a atrakcie na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: príjemne a útulne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia 
• terasa/balkón • telefón • TV/SAT • wifi (za poplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou a WC) • 
trezor (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané for-
mou chutných švédskych stolov • miestne alkoholické 
nápoje (brandy, gin, vodka, whisky) • pivo, víno • neal-
koholické nápoje (voda, džúsy, malinovky), koktaily, káva 
a čaj podávané v hotelovom all inclusive bare • "koktai-
lový deň" • snacky počas dňa vo vyhradených hodinách 
- napr. sendviče, pizza, hot dog, hamburgery, chipsy, 
ovocie, šaláty • zmrzlina • ležadlá pri bazéne • animačný 
program v hotelovom režime

Oficiálna trieda: 

Príjemné letovisko Pineda de Mar, v ktorom sa na-
chádza hotel Checkin Pineda. Krátkou prechádzkou 
sa z hotela dostanete na dlhú udržiavanú piesoč-
natú pláž, lemovanú palmovou promenádou, ktorá 
sa počas leta stáva centrom športu a spoločenské-
ho života miestnych obyvateľov i turistov z celého 
sveta. Pre najmenších cestovateľov sa dozaista 
stane nezabudnuteľným zážitkom návšteva blíz-
keho zábavného parku Marineland s delfináriom 
alebo aquaparku Water World s množstvom 
tobogánov a šmýkľaviek. Celé letovisko je ideálne 
na rodinnú dovolenku, ale aj pre aktívnych dovo-
lenkárov, túžiacich po španielskom temperamente.

Poloha: len približne 7 minút chôdze od prekrásnej, 
širokej a 3 km dlhej piesočnatej pláže • 40 km od Girona • 
len 65 km od Barcelony (priame vlakové spojenie - vlakové 
nástupisko sa nachádza len 500 m od hotela) 

Pláže: krásna široká piesočnatá pláž dlhá 3 km • pes-
tré možnosti plážových športov  • plážová promenáda 
s obchodíkmi • reštaurácie, kaviarne, bary

Popis: vstupná hala s recepciou • reštaurácia • all in-

na strane 366

Cenník a bližšie informácie 
o zľavách nájdete

HOTEL

CHECKIN PINEDA***+
PINEDA DE MAR

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

qcsar
cena už od

330 €
8 dní
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ŠPANIELSKO

Palma de Mallorca
S'Illot

Sa ComaPaguera

LETO 2019 MALORKA

Najväčší ostrov zo 151 ostrovov súostrovia Baleáry (ďalšie najnavštevovanej-
šie sú Menorca, Ibiza a Formentera) patriaci Španielsku. Predstavuje kombi-
náciu krásnych pláží a horských masívov vo vnútrozemí. Osídlenie sa datuje 
do doby 5 tis. rokov pred n. l., obývali ho rôzne národy z oblasti Stredozemného 
mora. Za čias veľkého Ríma bola Malorka považovaná za jedno z najdôležitej-
ších hospodárskych centier, predovšetkým vďaka výrobe vína a olív. Je bohatá 
na architektonické pamiatky. Najstaršie stavby pochádzajú z čias talayotskej 
kultúry, ale aj z obdobia nadvlády Rimanov. Svoj domov tu na dlhé roky na-
šiel anglický spisovateľ G. B. Shaw. V roku 1837 prišli prví návštevníci, medzi 
ktorých patril aj Fridrich Chopen a George Sandová, ktorým učarovala nádher-
ná Valldemossa. Ostrov zbožňovala aj známa spisovateľka Agatha Christie, 
cisárovná Sissi, princezná Diana a mnoho ďalších svetových osobností.  
Nie nadarmo je Malorka prezývaná ako ,,kráľovná európskej turistiky". Ak vy-
hľadávate krásnu, nedotknutú prírodu, romantické zákutia s čarovnými zá-
kutiami, ale tiež prechádzky či zábavu počas horúcich letných večerov, alebo 
ak vás priťahuje pokoj a chcete prežiť ideálnu dovolenku s rodinou - v oboch 
prípadoch vám odporúčame tri strediská, ktoré máme v ponuke túto sezónu. 
Práve v nich nájdete to správne prostredie na strávenie dovolenkových chvíľ. 
Pre milovníkov športu a zábavy sú na Malorke k dispozícii vodné parky, delfi-
nárium a vodné športy od výmyslu sveta. Zdravá stredomorská klíma, chutná 
strava a milí domáci prispievajú k tomu, aby ste sa z dovolenky vrátili domov 
oddýchnutí a plní zážitkov. A určite nezabudnite ochutnať miestne špecialitky 
ako likér tunel, rôzne výrobky z preslávených malorských mandlí alebo po-
tešte svoje polovičky napr. originálnym náhrdelníkom z perál Majorica.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV: Malorka (Mallorca)
ROZLOHA: 3 648 km2

POČET OBYVATEĽOV: cca 790 000
HLAVNÉ MESTO: Palma de Mallorca
MENA: Euro € 
JAZYK: úradný jazyk – španielčina a katalánčina, 
ale dohovoríte sa anglicky, nemecky a francúzsky
NÁBOŽENSTVO: kresťanstvo 
ČASOVÁ ZÓNA: 0 SEČ
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 2 h 30 min (Palma de Mallorca - PMI) 

MALORKA
Miesto, kde sa oplatí žiť.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 24 29 31 32 30 28

Voda 21 23 25 26 25 24
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PAGUERA

V minulosti malá rybárska dedina a v súčasnosti vyhľadávané 
turistické stredisko Paguera, ležiace v srdci známej zátoky San-
ta Ponsa na juhozápade Malorky, sa právom môže pýšiť svojou 
príjemnou dovolenkovou atmosférou. Letovisko je taktiež sú-
časťou skupiny ďalších vyhlásených a obľúbených rekreačných 
stredísk ostrova, ktoré lemujú pobrežie Stredozemného mora 
až k hlavnému mestu Palma de Mallorca. To, ako i rovnomenné 
medzinárodné letisko sú ľahko a blízko dostupné po diaľni-
ci. Paguera sa vyznačuje tým, že sa nachádza medzi hustými 
borovicovými hájmi v blízkosti krásnych pláží. Práve poloha ju 
teda robí jedinečnou a tak atraktívnou. Stredisko v neposled-
nom rade ponúka i pestrú škálu športových a zábavných mož-
ností pre všetky vekové kategórie. Tie dennodenne lákajú svo-
jich návštevníkov k prežitiu nezabudnuteľných dovolenkových 
chvíľ. Centrom mestečka sa tiahne Boulevard Paguera – pešia 
zóna, na ktorej sa nachádzajú mnohé obchody, typické špa-
nielske reštaurácie a bary či diskotéky pre tých, ktorí si chcú 
vychutnať i nočný život. Okolitá ostrovná flóra zasa poskytuje 
vynikajúce príležitosti na prechádzky, exkurzie a turistiku. Vďa-
ka tomu je Paguera tou správnou voľnou na strávenie dovolen-
kových dní pre rodiny s deťmi, športovcov, milovníkov prírody 
a golfu, ale i seniorov a mladé páry.    

S´ILLOT

Milovníkom jemnučkého piesku odporúčame ozajstnú lahôdku 
- letovisko S´Illot na východnom pobreží čarovného ostrova 
Malorka. Toto pokojné stredisko je vhodné najmä pre rodiny s 
deťmi, ale i páry, ktoré tu určite zažijú ideálnu dovolenku plnú 
oddychu i zábavy. Náš hotel Peymar, ktorý sa teší už niekoľ-
koročnej obľube, leží priamo pri pláži lemovanej promenádou s 
obchodíkmi, typickými španielskymi kaviarňami a reštaurácia-
mi s výhľadom na šíre more. Priam biely piesok ostro kontras-
tuje s čistým tyrkysovým morom. Magické je aj okolie strediska  
s romantickými zákutiami. V tesnom susedstve S´Illot-u sa 
nachádza letovisko Sa Coma, kde sa raz týždenne konajú trhy 
a pohodlne sa sem dopravíte turistickým vláčikom, alebo si 
vychutnajte príjemnú prechádzku spojenú s obdivovaním oko-
litých krás a nasávaním nezameniteľnej dovolenkovej atmo-
sféry. Ďalšie väčšie, turistami často vyhľadávané stredisko Cala 
Millor leží iba 4 km od S´Illot-u a pre dovolenkárov je vskutku 
pojmom. Je známe rušným nočným životom a širokým výbe-
rom reštaurácií a obchodov. Na miestnych plážach si môžete 
vychutnávať i najrôznejšie vodné športy. Pri pol- či jednodňo-
vých výôetoch vám určite odporúčame navštíviť zátoku Cala 
Morlanda vzdialenú len 10 minút pešo od hotela Peymar. Vďač-
ným objektom pre váš fotoaparát bude tiež rybársky prístav 
Cala Bona a malebná pláž Costa de los Pinos. 

SA COMA

Ak znalcovi Malorky spomeniete pláž Sa Coma, ktorá sa nachá-
dza iba niekoľko minút chôdze od strediska S´Illot, so železnou 
istotou vám potvrdí, že ide o jednu z najkrajších pláží ostrova. 
Leží na východnom pobreží, o čosi severnejšie od strediska 
S´Illot. Jej brehy sú pokryté jemným svetlým pieskom a vďaka 
plynulému vstupu do mora je priam rajom pre rodiny s deťmi či 
nie príliš skúsených plavcov. Už od vyššie položeného letovis-
ka Cala Millor sa takmer neprerušene tiahne pás pláží Son Moro 
- Sa Coma - S´Illot - Cala Moreia - Cala Morada, jedna krajšia 
ako druhá. Spomínané neďaleké letoviská sú výborným tipom 
na kratší  výlet z nášho hotela Peymar. Niektoré z nich môžete 
navštíviť i pešo, a to príjemnou prechádzkou pozdĺž mora. Z 
výletov do blízkych miest odporúčame najmä Dračie jaskyne 
a Safari ZOO, kde môžete pozorovať divoké zvieratá z pohod-
lia svojho auta. V prípade, že ste oddychový typ dovolenkára,  
plne si vystačíte s krásnou plážou priamo pred hotelom či zná-
mou a obľúbenou Sa Coma a s barmi a reštauráciami, ktoré ich 
obklopujú. Vo voľných chvíľach môžete vyskúšať windsurfing, 
prípadne vodné bicykle a vaše deti sa istotne dosýta vyhrajú 
na mäkkučkej pláži. Večerná prechádzka popri mori patrí už k 
tradičnému zakončeniu príjemného letného dňa.  
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Popis: vstupná hala s recepciou a zmenárňou • výťah 
• reštaurácia • lobby bar • hotelová záhrada • vonkajší ba-
zén • detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdar-
ma) • slnečná terasa s barom pri bazéne • sauna a masáže 
(za poplatok) • wifi (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • biliard • fitness 
centrum • miniklub a detské ihrisko • športové aktivity na 
pláži (za poplatok) • v blízkosti golfové ihriská

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prí-
steliek • balkón • klimatizácia • trezor (za poplatok) • SAT TV 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
s vaňou, sušič vlasov, WC)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere vo forme 
švédskych stolov vrátane nápojov (víno, voda, nealko 
nápoje počas obedov a večerí) • ľahké občerstvenie v 
čase stanovenom hotelom • vybrané lokálne alko a 
nealko nápoje (víno, pivo, rôzne destiláty, voda, soft 
drinky, džúsy) podávané v hotelových baroch vo vy-
hradených hodinách 

Oficiálna trieda: 

Našu ponuku na ostrove Malorka sme doplnili o 
príjemný rodinný hotel Seramar Sunna Park v le-
tovisku Paguera. Elegantné priestory hotela, vkus-
ná hotelová záhrada s bazénom a komfortné izby 
vytvárajú dokonalý priestor na strávenie dovolen-
kových chvíľ. Hotel nájdete v pokojnejšej časti le-
toviska a zároveň neďaleko centra a hlavného bul-
váru, na ktorom sa sústreďuje dovolenkový ruch 
a nočný život. Čím sa však letovisko Paguera pýši 
najviac, to sú tri nádherné pieskové pláže, krištáľo-
vo čisté more a okolité borovicové lesy.

Poloha: • od letiska cca 30 km a od hlavného mes-
ta Palma de Mallorca 21 km • v blízkosti hotela sa na-
chádzajú obchody, bary, reštaurácie, diskotéky a taktiež 
autobusová zastávka • 6 km od hotela dva golfové kluby

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora v blízkosti hotela (cca 200 m) • športové 
aktivity na pláži a vodné športy (za poplatok) • ležadlá a 
slnečníky na pláži (za poplatok)

na strane 337

Cenník a bližšie informácie 
o zľavách nájdete

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

nsrgta

HOTEL

SERAMAR SUNNA PARK****+
PAGUERA

cena už od

474 €
8 dní
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• výťah • bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
posedenie na slnečnej terase s výhľadom na blízku pláž 
a nádherné more

Šport a zábava: vodné športy na pláži 
(za poplatok) • v stredisku prenájom bicyklov a mnohé 
iné možnosti spoločenského či športového vyžitia pre 
deti i dospelých

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou jed-
nej prístelky • možnosť izby s bočným alebo priamym 
výhľadom na more (za príplatok) • klimatizácia • trezor 
(za poplatok) • telefón •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušičom vlasov) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bo-
hatých a chutných švédskych stolov vrátane vybra-
ných lokálnych nápojov • nealkoholické a alkoholické 
nápoje podávané v hotelovom bare vo vyhradenom 
čase od 10:00 hod. do 23:30 hod. (voda, nealko, víno, 
pivo, káva, rôzne destiláty) • ľahké snacky, koláčiky 
a zmrzlina v popoludňajších hodinách od 15:00 hod. 
do 17:00 hod. 

Oficiálna trieda: 

Tento sympatický hotel leží na jednom z najčarov-
nejších miest ostrova Malorka, na jeho romantic-
kom východnom pobreží, kde sa nádherné skal-
naté bralá striedajú so širokými hebkými plážami. 
Ocitnete sa na mieste, kde sa stretávajú strediská 
S´Illot a známe susedné letovisko Sa Coma. Vý-
hodná cenová ponuka, vhodnosť hotela pre rodi-
ny s deťmi a pozvoľný vstup do mora po jemnom 
piesku vytvárajú predpoklad, že hotel Peymar 
bude mať u vás, našich klientov, opäť úspech.

Poloha: v blízkom okolí sa ponúkajú mnohé ná-
kupné možnosti, bary, reštaurácie, kaviarne či cukrár-
ne • 500 m od rušnejšieho strediska Sa Coma • 4 km 
od strediska Cala Millor

Pláže: hotel leží priamo pri piesočnatej pláži s veľ-
mi jemným svetlým pieskom a s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
v pešej dostupnosti sa tiež nachádza krásna pláž zná-
meho susedného letoviska Sa Coma

Popis: vstupná hala s recepciou • reštaurácia s pes-
trým výberom chutných jedál • bar • internet (za poplatok) 

na strane 337

Cenník a bližšie informácie 
o zľavách nájdete

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ptrqca

HOTEL

PEYMAR***+
S'ILLOT

cena už od

390 €
8 dní

Peymar
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Pláže: dlhá piesočnatá pláž Sa Coma s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre deti i neplavcov, vzdia-
lená od hotela cca 100 m • športové aktivity na pláži a 
vodné športy (za poplatok) • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • výťah • 
klimatizovaná hotelová reštaurácia so stredomorskou a 
typickou španielskou kuchyňou • bar a kaviareň • bar pri 
bazéne • udržiavaná hotelová záhrada • slnečná terasa 
pri bazéne s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • vonkajší 
bazén • detský bazén • detské ihrisko • wifi v spoločen-
ských priestoroch  hotela (zdarma) • hotelové animácie a 
zábavné aktivity pre deti počas dňa • požičovňa bicyklov 
(za poplatok)

Šport a zábava: detské ihrisko a miniklub 
• denné animačné programy, zábavné a tvorivé aktivi-
ty pre deti • požičovňa bicyklov (za poplatok) • možnosti 
športových, spoločenských a kultúrnych aktivít priamo v 
stredisku •  vodné športy a športové aktivity na pláži (za 
poplatok) • stolný tenis •  biliard • skutočne pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov a exkurzií, vďaka ktorej máte mož-
nosť vidieť a navštíviť okolité krásy a zaujímavosti ostro-
va Malorka, tak poďte s nami preskúmať Dračie jaskyne, 
spoznajte historické a kultúrne krásy hlavného mesta Pal-
ma de Mallorca, alebo sa s nami vydajte na dobrodružný 
okruh ostrovom

Ubytovanie: vkusne zariadené a komfortné 
2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek • balkón • 
klimatizácia • chladnička • trezor (za poplatok) • TV • telefón 
• wifi (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
sušič vlasov, WC) 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere vo forme 
bohatých a chutných švédskych stolov • ľahké ob-
čerstvenie v hotelom vyhradenom čase • vybrané lo-
kálne alkoholické a nealkoholické nápoje (víno, pivo, 
rôzne destiláty, soft drinky) podávané vo vyhrade-
ných hodinách • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdar-
ma • hotelové animácie pre deti i dospelých • miniklub 
pre deti (5-14 rokov)

Oficiálna trieda: 

Tento naozaj príjemný rodinný hotel vás pozý-
va prežiť nezabudnuteľnú dovolenku v turisticky 
známom a zároveň veľmi obľúbenom letovisku Sa 
Coma, ktoré láka turistov svojimi snáď najkrajšími 
plážami na ostrove, čarovnými zátokami a neza-
meniteľnou atmosférou. Tú máte príležitosť okúsiť 
na vlastnej koži pri potulkách priam rozprávkovými 
uličkami Sa Comy. Každé ráno si môžete vychutnať 
šálku kávy pod dotykmi teplých slnečných lúčov a 
horúce večery tráviť napríklad romantickými pre-
chádzkami po pobrežnej promenáde popri tichuč-
kom šume spiaceho mora. Taktiež vás isto-iste 
poteší komfortnosť ubytovania, profesionálny a 
ochotný prístup personálu či chutné jedlá v hotelo-
vej reštaurácii. A v hotelovom areáli sa nezabudlo 
ani na tých najmenších, ktorí sa môžu zabávať v 
miniklube. Hotel Seasun Siurell je jednoducho zá-
rukou dovolenky podľa tých najúžasnejších pred-
stáv každého dovolenkára.

Poloha: priamo v známom a veľmi obľúbenom le-
tovisku Sa Coma na východe ostrova Malorka • asi 800 
m od letoviska S´Illot • cca 500 m od hotela sa nájdete 
obchody, bary a reštaurácie • je vzdialený iba 4 km od 
atraktívneho strediska Cala Millor a 17 km od Cala Ratja-
da • letisko Palma de Mallorca cca 65 km od hotela • k 
vyhláseným a veľmi často navštevovaným Dračím jas-
kyniam je to iba 10 minút autom, určite stoja za vašu 
návštevu • asi 700 m od hotela je autobusová stanica

nsrtca

HOTEL

SEASUN SIURELL***+
 SA COMA

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na strane 337

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

456 €
8 dní

Seasun Siurell
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Nea Potidea

Thessaloniki

Afitos

GRÉCKO

Leptokaria

LETO 2019 GRÉCKO

Skúste len na moment privrieť oči a predstaviť si čarokrásne pláže, ho-
rúce letné slnko, blankytné čisté more, z ktorého roztrúsene vystupuje 
množstvo ostrovov. K tomuto obrazu pridajte zalesnené kopce, borovicové 
lesy, zvlnené olivové a citrusové háje, úrodné vinohrady, malebné dedinky 
nepoznačené plynúcim časom, ale aj pulzujúci život veľkých miest a dovo-
lenkových letovísk. Vydajte sa spolu s nami za mýtmi a bájami tejto kra-
jiny, ktorá sa neodmysliteľne spája s morom, objavte čarokrásny domov 
bohyne Atény, Poseidóna či Artemis, započúvajte sa do šumu vetra a ten 
vám rozpovie fascinujúce prastaré príbehy. Všetkých milovníkov Grécka, 
ale aj tých, ktorí do tejto krajiny ešte nezavítali, pozývame na čarokrásny 
západný „prst“ známych Chalkidík, na polostrov Kassandra i na oslnivú 
Olympskú riviéru, kde nájdete nádherné pláže so zlatým pieskom, pul-
zujúci ruch moderných letovísk neutíchajúci ani vo večerných hodinách, 
či jedinečnú atmosféru starých tradičných dediniek, ktorú si naplno uve-
domíte pri príjemnom posedení s domácimi. To všetko čaká práve na vás. 
Hotelový komplex Bomo Olympus Grand Resort rozprestierajúci sa pod 
horou Olymp, ktorý je obmývaný priezračnými vodami Egejského mora, 
sa stane prázdninovým domovom pre všetkých, ktorých oslovila naša po-
nuka 8, 11, 12 alebo 15-dňových pobytov s priamym odletom z Bratislavy 
do Thessaloník, odkiaľ sú hotelové rezorty vzdialené do 70 km. Neváhajte 
teda, prijmite naše pozvanie a vydajte sa spolu s nami spoznať Chalkidiki 
či Olympskú riviéru, grécky raj na zemi, kde vzduch vonia soľou a rytmus 
letným dňom udáva všadeprítomná pohoda za zvuku tradičných tónov 
miestnych piesní.

GRÉCKO
CHALKIDIKI 

OLYMPSKÁ RIVIÉRA
KRAJINA OŽÍVAJÚCICH GRÉCKYCH BÁJÍ...

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 25 30 32 32 28 25

Voda 20 21 25 25 23 21

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV: Grécka republika
ROZLOHA: 131 957 km2 
POČET OBYVATEĽOV: 11 280 000
HLAVNÉ MESTO: Atény
MENA: Euro € 
JAZYK: Gréčtina (úradný), na dohovorenie aj angličtina
NÁBOŽENSTVO: 98% grécka ortodoxná cirkev 
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 1 h a 40 min (Thessaloniki - SKG) 
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CHALKIDIKI - KASSANDRA

Chalkidiki, tvorené tromi úzkymi polostrovmi, ktorých pobrežie 
obmýva azúrovomodré Egejské more, sú nádhernou časťou 
severného Grécka s bohatou históriou opradenou staroveký-
mi bájami a množstvom pamiatok z čias antiky. Kassandra, 
Sithónia a Athos podľa mytológie predstavujú tri časti bájneho 
Poseidónovho trojzubca. Tieto „tri prsty Chalkidík“ spája svieža 
zeleň voňavých borovicových lesov a olivových hájov, ktoré 
obklopujú tradičné dedinky i moderné letoviská, pričom ne-
konečné pláže, mnohé ocenené Modrou vlajkou EÚ, vytvárajú 
atraktívne dovolenkové prostredie pre všetkých milovníkov 
Grécka. Podľa gréckej mytológie sa Kassandra v časoch antiky 
nazývala Flegra, čo znamená „miesto ohňa“. V dávnej minulos-
ti bola domovom obrov a dejiskom veľkej bitky medzi obrami 
a starogréckymi bohmi. Dnes je polostrov Kassandra najrozvi-
nutejším miestom turistického ruchu. Aj preto patrí tento naj-
západnejší cíp Chalkidík k najvyhľadávanejším cieľom všetkých 
návštevníkov tejto oblasti, ktorí sem prichádzajú za horúcim 
slnkom, krásnymi plážami, vôňou mora a tradičnou gréckou 
pohostinnosťou. Práve Kassandra sa môže pýšiť nedozierny-
mi, niekoľko kilometrov dlhými plážami so zlatým pieskom, 
priezračne čistou hladinou mora, pokojným životom malých 
dediniek i pulzujúcim nočným rytmom stále sa rozvíjajúcich, 
moderných kozmopolitných letovísk. 

AFITOS

Grécka dedinka Afitos je jedna z mála, ktorá si dodnes zacho-
vala svoj tradičný ráz. Je „balkónom Chalkidík“ a otvorí vám 
nádherný výhľad na trblietavú hladinu mora. Napriek tomu, že 
má Afitos bohatú históriu, jeho súčasná podoba bola vytvore-
ná v 19. storočí. Výstavba nových budov je prísne regulovaná 
a preto tu nenájdete veľké hotelové rezorty. Okrem príjem-
ných taverien s neopakovateľnou atmosférou, ktoré ponúkajú 
letným dovolenkárom možnosť ochutnať jedinečnú miestnu 
kuchyňu, ocenia návštevníci tejto dedinky aj suveníry v po-
dobe ručne vyrobených remeselných výrobkov. Veľkou výho-
dou je aj blízkosť známeho kozmopolitného letoviska Kallithea 
s priestrannou plážou a zlatistým pieskom, kde v podvečer-
ných hodinách ožívajú miestne bary a diskotéky, ktorých čulá 
zábava trvá do skorých ranných hodín. 

NEA POTIDEA 

Vstupnou bránou z pevniny na polostrov Kassandra je mes-
tečko Nea Potidea, ktorej patrónom bol v časoch antiky sám 
Poseidón. Nachádza sa tu 1 250 m dlhý a 40 m široký prieplav 
spájajúci Toronský záliv s Thermiským. Na dlhých piesočnatých 
a piesočnato-kamienkových, dobre vybavených plážach leto-
viska nájdete hotelové rezorty, bary, taverny a zaiste oceníte 
možnosť vyskúšať si i niektorý z atraktívnych vodných športov. 

THESSALONIKI

Thessaloniki, Solún alebo Saloniki sú hlavným mestom provincie 
Macedónia s približne miliónom obyvateľov. Takisto sú druhým 
najväčším mestom v Grécku a balkánskym prístavom v Egej-
skom mori. Samotné mesto bolo založené v roku 315 pred Kris-
tom na mieste pôvodnej osady a neskôr ho macedónsky kráľ 
Kassandros pomenoval po nevlastnej sestre Alexandra Veľkého. 
Dnešné Thessaloniki sú fascinujúcou metropolou, ktorá harmo-
nicky spája modernú dobu 21. storočia s pamiatkami dodnes pri-
pomínajúcimi bohatú históriu tohto mesta i celého Grécka.

OLYMPSKÁ RIVIÉRA

Olympská riviéra fascinuje turistov skĺbením hôr, piesočnatých 
pláží s priezračne čistým morom. Riviéra je ideálnym miestom 
pre rodiny s deťmi. Miesto vôbec nie je preplnené turistami a 
v porovnaní s gréckymi ostrovmi je riviéra lacnejšia. Turisti vy-
hľadávajú túto oblasť nielen kvôli kúpaniu sa v mori, ale i kvôli 
turistike či cykloturistike. Nad letoviskami sa totiž rozkladá im-
pozantné pohorie Olymp. To si podľa gréckej mytológie vybralo 
za sídlo 12 gréckych bohov. Odtiaľto vládol Zeus šíremu svetu.   
Za centrum Olympskej riviéry sa považuje mesto Katerini, kde 
sa vo večerných hodinách po krásne strávenom dni na pláži 
alebo v prírode môžete zabaviť vo víre tanca a gréckej hudby.
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Dovoľte, aby sme vás srdečne privítali v hoteli 
Bomo Olympus Grand Resort na Olympskej riviére, 
ktorá patrí k najvyhľadávanejším lokalitám Grécka. 
Rozhodli sme sa predstaviť vám ju, pretože sa teší 
veľkej obľube medzi slovenskými klientmi. Tento 
atraktívny hotelový komplex vám zaručene poskyt-
ne kvalitné služby, ktoré očakávate. Chutná kuchy-
ňa, priateľské prostredie, vkusne zariadené izby a 
nekonečná pláž obmývaná príjemným Egejským 
morom. K hotelovému areálu patrí aj nádherná, 
starostlivo udržiavaná záhrada plná exotických 
rastlín. Svoj aktívny čas môžete využiť aj návštevou 
mestečka Leptokaria, kam sa dostanete po krátkej 
prechádzke z hotela. Je jedno, či chcete tráviť do-
volenkové dni relaxom pri mori alebo spoznávaním 
okolia. Ak si vyberiete Bomo Olympus Grand Resort, 
v oboch prípadoch isto nebudete sklamaní. 

Poloha: hotelový komplex sa nachádza na obľúbe-
nej Olympskej riviére v letovisku Leptokaria • areál lemo-
vaný zelenými exotickými rastlinami ústi na hotelovú pláž • 
vzdialenosť od mesta Katerini 25 km • cca 1 hod 10 min od 
Thessaloník

Pláže: široká piesočnatá pláž s prímesou jemných ka-
mienkov s priezračne čistou vodou, pozvoľným vstupom do 
mora (vhodná pre malé deti a neplavcov), kde si vychutná-
te príjemné chvíle s kokteilom v ruke • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • plážové osušky (za vratný depozit)

Popis: samostatne stojaca budova s recepciou a pri-
ľahlé bungalovy • wifi v areáli hotela (zdarma) • hlavná hote-
lová reštaurácia ponúkajúca medzinárodnú a stredomorskú 
kuchyňu • a´la carte reštaurácia pri pláži (za poplatok) • 3 
bary (hlavný, plážový a pool bar) • 2 bazény so slnečníkmi 
a ležadlami (plážové osušky k dispozícii za vratný depozit) 
• detský bazén • salón krásy • požičovňa áut a motoriek • 
herňa • masáže • spa • stolný tenis (zdarma) • biliard (zdar-
ma) • tenisové kurty • posilňovňa • obchodíky 

Šport a zábava: tematické večery •  detský klub 
•  detské ihrisko •  vodné športy (za poplatok) • stolný futbal 
•  stolný tenis • voleybalové ihrisko • hotel ponúka klientom 
animácie v slovenskom jazyku

Ubytovanie: moderne zariadené klimatizované 2 
lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky v hlavnej budove 
• bungalovy, kde sa nachádzajú 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky a rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (po-
schodová posteľ) •  fľaša vína na privítanie • set na prípravu 
kávy a čaju na izbe • SAT-TV • telefón • wifi (zdarma) • mini-
bar • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC) • sušič na vlasy • trezor (zdarma) • balkón 
alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych i medzinárodných 
nápojov • počas obedov a večerí sú podávané alkoholic-
ké nápoje (čapované pivo, miestne biele a červené víno) 
• nealkoholické nápoje, voda, džúsy • teplé nápoje (káva, 
čaj) • nápoje v baroch: čapované pivo, biele a červené víno, 
whisky, gin, tequilla, rum, ouzo, likéry, brandy • nealkoho-
lické nápoje • voda, džúsy • horúce nápoje • zmrzlina • su-
šienky • sendviče • pizza • ležadlá a slnečníky pri bazéne a 
na pláži • all inclusive program vo vyhradenom hotelovom 
režime • wifi vo verejných priestoroch hotela 

Klubová dovolenka: pre najmenších do-
volenkárov sme v mesiacoch júl a august pripravili zá-
bavné súťaže a športové aktivity so slovensky hovoriacim 
animátorom. Deti zažijú kopec zábavy a smiechu s novými 
kamarátmi a rodičia si môžu vychutnať oddych v čase or-
ganizovania aktivít v detskom miniklube. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nmrotc

LEPTOKARIA

HOTELOVÝ KOMPLEX

BOMO OLYMPUS 
GRAND RESORT *****
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na strane 368

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

514€
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Poloha: v letovisku Nea Potidea • na polostrove 
Kassandra, ktorý je turisticky veľmi obľúbeným miestom 
• areál rezortu s krásnou záhradou pozostáva z viacerých 
domčekov postavených v gréckom štýle • priamo pri pláži 
ocenenej Modrou vlajkou EÚ • cca 70 km od letiska v Thes-
salonikách • hotelový transfer do/z dedinky Nea Potidea 
v týždni (zdarma)

Pláže: areál komplexu ústi na krásnej, udržiavanej 
piesočnatej pláži s priezračným morom a pozvoľným 
vstupom do vody (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové 
osušky za depozit) • kabínky na prezliekanie a sprchy 

Popis: vstupná hala s 24 hod. recepciou • wifi v are-
áli hotela (zdarma) • reštaurácia • snack bar/taverna pri 
bazéne • priestranný bazén (ležadlá a slnečníky zdarma, 
osušky za depozit) • minimarket • detské ihrisko a miniklub

Šport a zábava: posilňovňa • vodný aerobik • 
tenisový kurt • stolný tenis • plážový volejbal • šípky • boc-
cia • hotelové animácie • diskotéka • cvičenie jógy v hotelo-
vej záhrade • sauna (za poplatok) • raz za 2 týždne grécky 
večer, olympijské hry, párty na pláži • detské vodné tobo-
gany • možnosť absolvovať fakultatívne výlety po okolí 

Ubytovanie: hotel ponúka ubytovanie v 3 
podlažných domčekoch vsadených do exotickej zá-
hrady, kde sa nachádzajú elegantne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • klimatizácia • trezor (za poplatok) • telefón                                                                                                                  
• SAT TV • minichladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • sušič na vla-
sy • wifi (zdarma) • balkón alebo terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • možnosť 
vegetariánskeho menu • alkoholické a nealkoholické ná-
poje, káva, čaj, ľahké občerstvenie a zmrzlina pre deti • 
popoludní: káva, čaj a koláčiky • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • wifi • hotelové animácie • vodné bicykle 
a kanoe na pláži • vybrané športové aktivity • zábavný 
hotelový program s dennými a nočnými aktivitami  

Oficiálna trieda: 

Hotel nachádzajúci sa pri malebnom mestečku 
Nea Potidea, v čarokrásnom prostredí gréckych 
Chalkidík priamo pri nádhernej piesočnatej pláži 
obmývanej priezračne čistým Egejským morom a 
s pozvoľným vstupom do vody... V tomto dokona-
lom letnom raji sa nachádza naozaj všetko, po čom 
zatúžite počas vašich zaslúžených dovolenkových 
dní. Kvalitné ultra all inclusive služby s chutnými 
špecialitami domácej i zahraničnej kuchyne, bary 
s ponukou občerstvenia a osviežujúcich nápojov, 
komfortné ubytovanie v elegantne zariadených, 
priestranných izbách a pestrý výber voľnočaso-
vých aktivít - to je ponuka rezortu Portes Beach. 
Veľkou výhodou hotela je aj bujná vegetácia a 
udržiavaná zelená záhrada, ktorá je súčasťou ho-
telového komplexu a poskytuje klientom dokonalý 
relax. Doprajte si cvičenie rannej jógy s hotelovým 
inštruktorom alebo nasávajte slnečné lúče obkole-
sení všadeprítomnou zeleňou. Vaše deti sa môžu 
medzitým dostatočne vyblázniť na vodných tobo-
ganoch a preliezkach alebo sa zabaviť v miniklu-
be. Čerešničkou na torte je priestranná piesočnatá 
pláž s krištáľovou vodou, ocenená Modrou vlajkou 
EÚ. Vďaka bohatej ponuke a všetkým kvalitám, 
ktorými hotel disponuje, ho odporúčame aj nároč-
nejším klientom. V modernom rezorte Portes Be-
ach zažijete naozaj skvelú plážovú dovolenku.

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ueNrp

HOTELOVÝ KOMPLEX

PORTES BEACH*****
NEA POTIDEA
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na strane 369

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

644 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
hotelové   animácie
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Hotelový all inclusive rezort Aristoteles Beach sa 
vypína nad pokojnou hladinou Egejského mora 
s výhľadom na Toronský záliv, neďaleko typickej 
gréckej dedinky Afitos a vyhľadávaného letovis-
ka Kallithea. Blízka malebná pláž a more hrajúce 
všetkými odtieňmi modrej farby vám počas ho-
rúcich letných dní poskytne to pravé osvieženie 
i vytúžený relax. Chvíle oddychu si môžete neru-
šene vychutnávať aj v pekne upravenom hote-
lovom areáli, ktorý obklopuje exotická záhrada s 
priestranným bazénom, slnečníkmi, ležadlami a 
pool barom. Ak si ráno privstanete, práve z tohto 
miesta si vychutnáte ten najkrajší východ slnka. 
Pravá pohodová atmosféra gréckeho leta vás tu 
bude obklopovať na každom kroku a nenechá vás 
na pochybách, že ste si svoju tohtoročnú dovo-
lenku vybrali správne.

Poloha: na vyhľadávanom polostrove Kassandra, 
ktorý je najzápadnejším výbežkom Chalkidík • spojenie 
s pevninou mostom v dedinke Nea Potidea • hotelový are-
ál pozostáva z viacerých 2- až 3-podlažných ubytovacích 
častí, ktoré sú zasadené do udržiavanej záhrady vytvára-
júcej uzavretý areál • cca 250 m od pláže • veľkou výhodou 
hotela je jeho poloha - nachádza sa cca 1 km od tradičnej 
dedinky Afitos, ktorá je „kamenným balkónom Chalkidík“ • 
cca 3 km od obľúbeného strediska Kallithea s priestrannou 
piesočnatou plážou s ponukou vodných športov, reštaurá-
ciami, kaviarňami, obchodíkmi so suvenírmi, barmi a dis-
kotékami • letisko v Thessalonikách cca 80 km

Pláže: približne 250 m od prírodnej, kamienkovo–pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky (zdarma) • bar na pláži (za poplatok) • pláž je 
s hotelovým areálom spojená nadchodom (možnosť vy-
užiť výťah) 

Popis: vstupná hala s recepciou • trezor na recepcii 
(za poplatok) • TV kútik • wifi na recepcii (zdarma) • hlavná 
reštaurácia • 2 bary • bar pri bazéne • bar na pláži (za po-
platok) • priestranný bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • 
vnútorný bazén • minimarket 

Šport a zábava: basketbal • plážový volejbal 
• tenis • záhradný šach • detské ihrisko a miniklub aj so 
slovenským animátorom • masáže (za poplatok) • široká 
ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií

Ubytovanie: štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • priestrannejšie izby pre 4 osoby 
• rodinné izby až pre 5 osôb (za príplatok) • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC • wifi (za poplatok) • balkón alebo terasa 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • 
počas obedov a večerí sú podávané alkoholické nápoje 
(pivo, biele a červené víno, retsina), nealkoholické nápo-
je, voda a zmrzlina • káva a koláčiky v popoludňajších 
hodinách • nápoje v baroch a pri bazéne v čase od 10:00 
hod. do 23:00 hod. • vybraný tvrdý alkohol je k dispozícii 
v čase od 19:00 hod. do 23:00 hod. • klubová dovolen-
ka so slovenským animátorom • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • wifi vo verejných priestoroch hotela

Klubová dovolenka: pre najmenších do-
volenkárov sme v mesiacoch júl a august pripravili zá-
bavné súťaže a športové aktivity so slovensky hovoriacim 
animátorom. Deti zažijú kopec zábavy a smiechu s novými 
kamarátmi a rodičia si môžu vychutnať oddych v čase or-
ganizovania aktivít v detskom miniklube. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

amrktc

HOTELOVÝ KOMPLEX

ARISTOTELES BEACH ****
AFITOS 
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na strane 368

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

354€
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Pozývame vás stráviť dovolenku na polostrove Peloponéz, pomenovanom po 
vtedajšom vládcovi a jednom zo zakladateľov olympijských hier - Pelopovi. 
Slnečné lúče predierajúce sa cez olivové plantáže a antické pamiatky, oddych, 
ale aj zábava na plážach ocenených „Modrou vlajkou“, výlety za poznaním 
gréckych pamiatok a spoznávanie gréckych mýtov, objavovanie skrytých 
tajomstiev polostrova, vôňa gréckej kuchyne a lahodného vína s domácou 
gréckou atmosférou. To je bájny Peloponéz, na ktorom aj vy môžete zažiť do-
volenku svojich snov.
Na nasledujúcich stranách vám ponúkame hotely, rezorty a hotelové kom-
plexy, ktoré sme pre vás vybrali, aby ste sa cítili čo najlepšie a užili si vašu 
grécku dovolenku. Letné strediská sa nachádzajú v mestečkách Vrachati - ho-
telový rezort Alkyon, Isthmia - hotel King Sharon a v kúpeľnom meste Loutraki 
- hotel Pappas a hotelový rezort Wyndham a Ramada, odkiaľ si môžete užívať 
výhľad na azúrovú morskú hladinu Korintského a Saronského zálivu. Naše 
strediská sa nachádzajú od letiska v hlavnom meste Grécka - Aténach približ-
ne 1 hodinu jazdy autom a neďaleko historických miest, ako sú Korint, Mykény 
či Nafplion. Grécka história je všade okolo nás, preto je aj v nami vybraných 
strediskách množstvo historických pamiatok. Jedinečným zážitkom sa pre vás 
stane aj návšteva Korintského prieplavu, ktorý nesie v sebe aj kúsok Sloven-
ska. Na svoje si prídu aj milovníci kuchyne. Odporúčame ochutnať musaku, 
stifado, suvlaki, malé dolmades alebo si pochutnať na peloponézskom víne 
z miestnych viníc. Na Peloponéze máte možnosť stráviť 8 alebo 15 dní a do-
stanete sa sem priamym letom z Bratislavy. Je to dovolenka plná oddychu, 
gréckej mytológie a úžasnej kuchyne. 

GRÉCKO
PELOPONÉZ

Miesto, kde sa zrodil olympijský oheň...

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 25 30 32 32 28 27

Voda 19 20 25 25 23 21

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV: Grécko - Peloponéz
ROZLOHA: 131 957 km2 
POČET OBYVATEĽOV: 11 280 000
HLAVNÉ MESTO: Atény
MENA: Euro € 
JAZYK: Gréčtina (úradný), na dohovorenie aj angličtina
NÁBOŽENSTVO: 98% grécka ortodoxná cirkev 
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 1 h a 40 min (Atény) 
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ATÉNY

V južnej časti gréckej pevniny sa rozprestiera hlavné mesto 
Grécka - Atény. Svoje pomenovanie si vyslúžili po gréckej bohyni 
múdrosti - Aténe, ktorá v týchto miestach zasadila prvý olivo-
vý strom a držala ochrannú ruku nad obyvateľmi. Preto sa toto 
grécke mesto stalo centrom múdrosti. Jeho bohatú grécku ar-
chitektúru môžeme obdivovať v antických stĺpoch, v chrámoch, 
v kostoloch, v múzeách a galériach. Krásny výhľad na mesto a 
jeho priľahlé štvrte, pobrežie a prístav Pireus sa vám naskytne 
z dvoch miest nachádzajúcich sa nad mestom - z vrchu Akropo-
lis, ktorý je aj jedným zo symbolov Atén a z najvyššieho vrchu 
mesta Lykavittos, kde nájdeme malý kostolík. Pri objavovaní 
krásnych Atén odporúčame navštíviť Hefaistov chrám alebo 
antickú Agoru, ktorá bola obchodným, kultúrnym a politickým 
centrom, kde prednášal Sokrates a neskôr sv. Pavol. Ak chcete 
zažiť jedinečnú grécku atmosféru, navštívte štvrť Plaka, cez kto-
rú budete prechádzať úzkymi uličkami, ktoré sú plné kaviarní, 
taverien, reštaurácií, obchodíkov a ruch v uličkách vás dovedie 
na tradičný blší trh Monastiraki. Všetky historické pamiatky sa 
nachádzajú v širšiom centre mesta, preto sú Atény ideálne pre 
pešie spoznávanie. 

KORINT

Na rozhraní gréckej pevniny a polostrova Peloponéz sa nachá-
dza historický Korint, ktorý je prvým mestom za Korintským 
prieplavom a kde priložil ruku k dielu aj rodák z Košíc. Prieplav sa 
stal vyhlásenou známou turistickou atrakciou pre obdiv vytvo-
reného diela, ktoré si môžete užívať  nielen z Korintského mosta, 
ale aj priamo z lode. Podľa gréckych mýtov, mesto bolo založené 
potomkom slnečného boha Hélia, Korinthom, ktorý nesie jeho 
pomenovanie. História Korintu vás pohltí a pri jej objavovaní mô-
žete navštíviť starobylé ruiny mesta alebo Apolónov chrám so 
siedmimi dórskymi stĺpmi. Neváhajte a navštívte staré slnečné 
mesto či objavte krásu nového mesta.    

LOUTRAKI

Kúpeľné mestečko Loutraki je známe výskytom termálnych pra-
meňov. Nachádza sa približne osem kilometrov od antického Ko-
rintu, na druhej strane Korintského prieplavu. Napriek tomu, že 
neleží priamo na polostrove Peloponéz, vďaka svojej rozlohe za-
sahuje do oblasti Korinthia, ktorá sa rozprestiara až na polostrov. 
Pre milovníkov kúpeľov je Loutraki tá pravá relaxačná oblasť. 
Okrem súčasných, môžete objaviť aj časť historických kúpeľov 
alebo navštíviť zrúcaninu bohyne Atény. Váš relax si užijete aj na 
slnečných, piesočnatých či kamienkových plážach, ktoré získali 
ocenenie „Modrá vlajka“ od EÚ za čistotu mora a pláží. Pravú 
dovolenkovú atmosféru v Korintskom zálive dotvoria obchodíky 
so suvenírmi, taverny a kaviarničky.  

VRACHATI

Medzi ďaľšie vyhľadávané dovolenkové miesta patrí grécke 
mestečko Vrachati. Korintský záliv, na strane Peloponézskeho 
polostrova vám ponúka krásne a čisté pláže s tyrkysovo mod-
rou vodou. Lokalita Vrachati ponúka množstvo tipov na výlety 
v okolí - Stymfálske jazero, Korintské hory ci Jaskyňu Jazier, z 
ktorej si odnesiete nezabudnuteľný zážiok. Vrachati sa nachádza  
v blízkosti vinárskej oblasti, tak si môžete vychutnať miestne 
vínko pri pláži na promenáde. 

ISTHMIA

Antická Ishmia, ktorá sa rozprestiera z gréckej pevniny cez 
prieplav a tiahne sa až na polostrov Peloponéz, sa nachádza 
na hlavnej trase spájajúc Atény s polostrovom a približne desať 
kilometrov smerom na juh od historického Korintu. Druhá strana 
Korintského prieplavu tiež prináša svoje čaro, ako je piesočnatá 
pláž s výhľadom na morskú hladinu Saronského zálivu, antická 
história v Poseidonovom chráme alebo dobrodružná plavba lo-
ďou cez Korintský prieplav z prístavu pevninskej Isthmie.
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LETO 2019 GRÉCKO www.alkyonhotel.gr

Popis: hotelový komplex je vsadený do krásnej zá-
hrady plnej zelene a exotických kvetov • pozostáva z 12 
budov s ubytovacími jednotkami a službami pre hostí • 
priestranná recepcia • lobby bar s posedením • reštaurá-
cia SKY BAR • bazén so sladkou a aj poloslanou vodou • 
bazén pre deti • pool snack bar • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži (zdarma) • SPA centrum (za poplatok) • 
internetový kútik • ihrisko pre deti • herňa • posilňovňa • 
kaderníctvo (za poplatok) 

Šport a zábava: vodné športy: kanoe, vod-
né bicykle (zdarma) • basketbalové ihrisko • volejbalové 
ihrisko • požičovňa bicyklov (za poplatok) • stolný futbal • 
biliard • stolný tenis • možnosť zaplatiť si kurz potápania 
• jazda na koňoch (za poplatok) • vodný park v blízkej 
dostupnosti • turistika • horské bicyklovanie • paintball • 
požičovňa áut (za poplatok) • možnosť absolvovať fakul-
tatívne výlety v okolí  

Ubytovanie: komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky pre 1 osobu • vlastné hygie-
nické zariadenie (vaňa, resp. sprcha, WC) • klimatizácia • 
telefón • SAT TV  • minibar • trezor • sušič na vlasy • balkón 
• možnosť ubytovania v rodinných izbách pre 4 osoby s 2 
samostatnými izbami (za príplatok) • na izbách je k dispo-
zícii 0,5 l fľaša minerálnej vody na osobu a deň

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých a chutných švédskych stolov vrátane miestnych 
nápojov • počas obedov a večerí sú podávané alkoholické 
nápoje miestnej výroby (čapované pivo, biele a červené 
víno) a nealkoholické nápoje • nápoje a občerstvenie v 
plážovom bare od 11:00 do 19:00 hod. a v pool bare od 
11:00 do 23:00 hod: horúce nápoje (káva, čaje), nealkoholic-
ké nápoje, minerálna voda, čapované pivo, ouzo, tsipouro, 
červené a biele víno, gin, vodka, rum a whisky, od 11:45 
do 13:00 hod. sendviče, pizza a rôzne snacky, od 16:00 do 
18:00 hod. koláčiky, sorbety, dezerty • hotel navyše pre 
našich klientov zdarma ponúka 0,5 l minerálnej vody na 
osobu a deň • vnútorný bazén • fitness • 1-krát vstup do 
sauny, hammamu a jacuzzi (rezervácia nutná po príchode 
do hotela) • 10% zľava na vybrané procedúry v SPA Alkyon 
• večer so živou hudbou • kanoe a vodné bicykle na pláži 
zdarma 

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Vyhľadávaný špičkový rezort Alkyon, kde komfor-
tom dýcha každučká časť tohto rozľahlého kom-
plexu,  sa rozprestiera na pobreží Korintského 
zálivu. Čaká na vás svet, kde vám bude splnené 
každučké prianie. Alkyon resort vsadený do krás-
nej tropickej záhrady plnej zelene a pestrofareb-
ných kvetov, v kombinácii s jednoduchou a čistou 
architektúrou, poskytuje dokonalú oázu pokoja. 
Hlavným lákadlom pre vašu vysnívanú dovolenku 
bude okrem nadštandardnej starostlivosti a slu-
žieb zo strany personálu aj more, hrajúce všetkými 
odtieňmi modrej a krásna pláž s barom s vynika-
júcimi osviežujúcimi drinkami, ktoré k leňošeniu 
pri mori neodmysliteľne patria. Výhodou hotela 
je aj jeho blízkosť k významným archeologickým 
náleziskám, krásnym plážam a hlavnému mestu – 
Aténam.    

Poloha: na pobreží Korintského zálivu v mestečku 
Vrachati (približne 5 minút chôdze od jeho centra) • cca 
1 hodinu cesty autom od letiska v Aténach • v blízkom 
okolí sa nachádzajú historické miesta ako Isthmia, Korint, 
Mykény • cca 1,3 km od hotela je autobusová zástavka

Pláže: hotel sa nachádza približne 80 m od krás-
nej kamienkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
s pieskovým podložím, ktorá je ocenená Modrou vlajkou 
EÚ • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za 
vratný depozit) • bar na pláži (v rámci all inclusive) 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

otur Qb

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALKYON RESORT*****
VRACHATI
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na strane 371

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

527€
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 GRÉCKO www.kingsaron.gr

• ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za vratný 
depozit) • sprcha na pláži • kanoe a vodné bicykle zdarma

Popis: priestranná vstupná hala s posedením a re-
cepciou k dispozícii 24 hod. • TV kútik • wifi v areáli ho-
tela (zdarma) • hlavná reštaurácia Elia špecializujúca sa 
na grécku a medzinárodnú kuchyňu • Green Lounge bar                                                                                                                
• reštaurácia/bar Blue mood (za poplatok) • priestranný 
bazén s morskou vodou a s terasou (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • detský klub a ihrisko • obchod so suvenírmi • 
požičovňa áut (za poplatok) 

Šport a zábava: posilňovňa • tenisový kurt 
(možnosť objednať si lekcie tenisu za poplatok) • masáže 
(za poplatok) • plážový volejbal • basketbal • stolný tenis • 
vodné pólo • tradičný grécky večer s predstavením národ-
ných folklórnych tancov spojený s gréckou večerou • den-
né a večerné programy organizované skúseným hotelo-
vým animačným tímom • možnosť zaujímavých výletov do 
blízkeho okolia • bungee jumping pri Korintskom prieplave 
(za poplatok) • možnosť absolvovať výlety loďou (za popla-
tok) • iba 5 min. autom od hotela sa nachádza vodný park 
Waterfun (za poplatok) • diskotéka • herňa pre deti

Ubytovanie: dvojlôžkové klimatizované izby s 
možnosťou 1 prístelky • rodinné izby pre 4 osoby-možná 
poschodová posteľ (za príplatok) • vlastné hygienické za-
riadenie (vaňa, resp. sprchový kút s WC) • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • minichladnička • wifi 
(zdarma) • balkón s posedením • možnosť izieb s výhľadom 
na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane alkoholických a nealkoholických 
nápojov • počas obedov a večerí sú podávané miestne 
nealkoholické nápoje, miestne biele a červené víno, čapo-
vané pivo, voda • dopoludňajšie a popoludňajšie snacky v 
Green Lounge bare • v čase od 10:00 do 23:00 hod. k dis-
pozícii káva, čaj, voda, nealkoholické nápoje, alkoholické 
nápoje (pivo, víno, grécke ouzo, gin, rum, vodka, whisky) a 
kokteily • vo vyhradenom čase podávaná zmrzlina • v Blue 
Mood reštaurácii pri pláži sa podáva miestne víno, pivo, 
nealkoholické nápoje a káva • slnečníky a ležadlá zdarma

Oficiálna trieda: 

Do tohtoročnej sezóny letných dovoleniek sme 
zaradili obľúbený elegantný 4* all inclusive hotel 
King Saron, nachádzajúci sa v malebnom regióne 
Isthmia, obkolesený Saronským zálivom. Nájdete 
ho v objatí exotickej zelene a pestrofarebných kve-
tov, pričom piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom 
do mora máte z krásnej záhrady na dosah ruky. 
Pravú oddychovú atmosféru gréckeho leta si mô-
žete vychutnávať aj zo slnečnej terasy hotelového 
bazéna, či z plážovej reštaurácie.  Hoteloví hostia 
zaiste ocenia i kvalitné služby a komfortné ubyto-
vanie vo vkusne zariadených izbách. O vyplnenie 
vašich denných i večerných aktivít a o zábavu na-
šich najmenších návštevníkov sa s radosťou po-
stará i skúsený hotelový animačný tím. 

Poloha: hotel sa nachádza pri historickom mes-
tečku Isthmia, ktoré bolo v minulosti situované na 
hlavnej trase spájajúcej Atény s antickým Korintom • v 
príjemnom a pokojnom prostredí, obklopený sviežou ze-
leňou a exotickými kvetmi • priamo pri piesočnatej pláži                                                                                                            
s priezračnou vodou a s nádherným výhľadom na Saron-
ský záliv, ktorý si naplno vychutnáte nielen z hotelovej 
reštaurácie • mesto Korint nájdete cca 8 km a mestečko 
Loutraki cca 9 km od hotela, do ktorých sa dostanete ho-
telovým autobusom (za poplatok) • vzdialenosť od medzi-
národného letiska v Aténach je cca 1 hod. 

Pláže: priamo pri hotelovej piesočnatej pláži • krištá-
ľovo čisté a príjemne teplé more • pozvoľný vstup do mora 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

e ourc

HOTEL

KING SARON****+
ISTHMIA
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

462 €
8 dní

video
hechter.sk/
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ne

ca.sk/tv
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Ramada ResortWyndham Resort

LETO 2019 GRÉCKO www.wyndhamloutrakiresort.com, www.ramadaloutrakiresort.com

Popis: udržiavaná záhrada • hotelový komplex sa 
skladá zo suít pre hostí ubytovaných v hoteli Wyndham a 
z bungalovov, ktoré patria hotelu Ramada • 2 samostatné 
recepcie pre klientov Wyndham a pre klientov Ramada • 
pool bar • wifi pripojenie  (zdarma) • Apollo kokteil bar • 3 
pláže ocenené Modrou vlajkou EÚ za čistotu pláže a mora • 
2 vonkajšie bazény s terasami na slnenie (ležadlá a slneč-
níky zdarma) • detský bazén • SPA centrum (za poplatok) • 
detský mini klub • škola potápania • obchod so suvenírmi

Šport a zábava: hotelový komplex ponúka 
rôzne príležitosti a atrakcie na strávenie kvalitnej dovolen-
ky • basketbalové ihrisko • tenisové kurty • mini golf • mini 
futbal • stolný tenis • posilňovňa • lukostreľba • kúpele • 
turistika • amfiteáter • na pláži sa nachádzajú vodné športy, 
ako vodné lyže, kurzy potápania, vodné skútre, windsur-
fing, plachtenie (za poplatok)

Ubytovanie: hotel Wyndham - luxusne zariade-
né suity • ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnos-
ťou prístelky pre 1-2 osoby • vlastné hygienické zariadenie 
(vaňa, resp. sprcha, WC) • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
wifi  (zdarma) • trezor • mini bar (za poplatok) • sušič na 
vlasy • možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok) • 
hotel Ramada - ubytovanie v bungalovoch pre 3 osoby s 
výhľadom na krásnu záhradu • vlastné hygienické zariade-
nie (vaňa, resp. sprcha, WC) • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• wifi (zdarma) • trezor • sušič na vlasy • možnosť izieb s 
výhľadom na more (za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov, servírované sú jedlá 
gréckej a medzinárodnej kuchyne • počas jedál sú k dis-
pozícii alkoholické nápoje (miestne domáce víno, čapo-
vané pivo) a  nealkoholické nápoje, voda, džúsy •  lokálne 
alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje podávané v 
pool bare (čapované pivo, biele, ružové a červené víno, 
whisky, vodka, gin, brandy, káva a čaj..) od 10:30 do 13:00 
a od 15:00 do 23:00 • počas dňa podávané občerstve-
nie (pizza, syrové koláčiky, sendviče,  koláčiky, sušien-
ky, zmrzlina) v hotelovom režíme • slnečníky a ležadlá 
zdarma 

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Prijmite pozvanie na miesto, kde môžete načerpať 
hrejivé lúče z hotelových terás, či užiť si tyrkysové 
more na súkromných plážach a to v hotelovom re-
zorte renomovanej značky Wyndham hotel Group. 
Naše hotely si pre vás pripravili vrelé privítanie, 
kvalitné služby, profesionálny prístup,  špičkovú 
stravu a elegatné ubytovanie. V rezorte Wyndham 
a Ramada sa zmieša komfort s prírodnou krásou, 
úchvatnými výhľadmi a dobrými službami, ktoré 
vám zaručia, že budete milovať každú chvíľu vá-
šho pobytu v Loutraki. Svoj pobyt si môžete za-
traktívniť návštevou Korintského prieplavu, Atén, 
starobylých Mykén, poprípade sa venovať vodným 
športom, ktoré máte priamo na pláži. Veríme, že si 
svoj pobyt v tomto výnimočnom rezorte dokonale 
užijete.

Poloha: hotelový rezort sa rozlieha v krásnej rozľah-
lej zelenej záhrade priamo na pobreží Korintského zálivu v 
kúpeľnej oblasti Loutraki • centrum mestečka Loutraki sa 
nachádza cca 5 min. autom  • cca 1 hod. 15 min od letiska 
v hlavnom meste Atén • cca 800 m autobusová zástavka 

Pláže: priamo na pobreží Korintského zálivu • hotelo-
vý rezort ponúka menšie privátne hotelové pláže, na vý-
ber piesočnatá s prímesou štrku a kamienkov • upravené 
pobrežie s vyhradenými terasami na slnenie • ležadlá a 
slnečníky (zdarma) • plážové osušky za vratný depozit

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

mop ut

HOTELOVÝ KOMPLEX

WYNDHAM 
RAMADA RESORT*****

LOUTRAKI
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Ramada - Superior Bungalow

Wyndham - Executive Junior Suite

Ramada Resort

LETO 2019 GRÉCKO

na strane 370, 371

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

462 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 GRÉCKO www.hotelpappas.gr

Pláže: krásna a udržiavaná piesočnatá pláž s prí-
mesou drobných kamienkov, ocenená Modrou vlajkou od 
EÚ za čistotu, s pozvoľným vstupom do mora, vhodná aj 
pre rodiny s deťmi i menej zdatných plavcov • krištáľovo 
čisté more v azúrových farbách • ležadlá a slnečníky na 
pláži (zdarma) 

Popis: pri vstupe do hotela vás privíta vstupná hala 
s 24 hodinovou recepciou • hotelová záhrada plná exo-
tickej zelene • wifi v priestoroch recepcie (zdarma) • in-
ternetový kútik • výťah • hlavná reštaurácia Diogenes • 
a´la carte reštaurácia Apolafsi (za poplatok) • lobby bar s 
posedením a TV • beach bar (za poplatok) • priestranný 
bazén s morskou vodou obklopený terasou na slnenie 
(ležadlá a slnečníky zdarma) • ihrisko • mini klub  

Šport a zábava: vodné šliapadlá na pláži 
• hotelové animácie • tradičné grécke tance a spev or-
ganizované hotelom • možnosť zaujímavých výletov do 
okolia, ako napríklad rôzne pamiatky, ktoré sú zapísané 
do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: starogrécke 
mesto - Mykény, miesto, odkiaľ pochádzajú olympijské 
hry a každé dva roky je zapaľovaný olympijský oheň - 
Olympia a slávny Akropolis, týčiaci sa nad mestom Atény

Ubytovanie: útulne zariadené dvojlôžkové kli-
matizované izby s možnosťou 1 prístelky • vlastné hy-
gienické zariadenie (vaňa, resp. sprchový kút, WC) • sušič 
na vlasy • trezor (zdarma) • SAT TV • rádio • telefón • wifi  
pripojenie (zdarma) • mini chladnička • balkón alebo te-
rasa s posedením • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov • počas obedov a večerí sa podáva voda, 
0,5 litra bieleho alebo červeného vína miestnej výroby 
alebo džúsu pre 2 osoby • občerstvenie v lobby bare od 
11:00 do 12:30 hod. a od 16:30 do 18:30 hod. zahŕňa teplé 
nápoje (kávu, čaj), alkoholické nápoje (stolové biele a 
červené víno, pivo, ouzo), alkoholické a nealkoholické 
koktejly, džúsy, keksíky a zmrzlinu • slnečníky a ležadlá 
na pláži i pri bazéne zdarma

Oficiálna trieda: 

Ak hľadáte menší rodinný hotelík s prevládajúcou 
pohodovou atmosférou, ste na správnom mieste. 
Hotel Pappas, zasadený v nádhernom prostredí 
so všadeprítomnou zeleňou, svojim hosťom po-
núka nielen ideálnu polohu priamo pri pláži s 
priezračnou morskou hladinou, ale i komfortné 
ubytovanie, obľúbený all inclusive koncept, kva-
litné hotelové služby a nezabudnuteľné chvíle 
oddychu pri ľahkej dostupnosti unikátnych his-
torických pamiatok Peloponézu. Hotel sa môže 
pochváliť aj izbami s jedinečným výhľadom na 
Korintský záliv alebo pohorie Gerania.

Poloha: hotel Pappas sa nachádza priamo na zla-
tistej pláži pri prímorskom kúpeľnom mestečku Loutraki 
• oblasť Loutraki patrí medzi najzaujímavejšie prímorské 
letoviská v Grécku • z hotela vás uchváti krásny výhľad 
na Korintský záliv, ktorý vás zaujme priezračne čistou vo-
dou • rodinný hotel sa nachádza 1,5 km od centra mesta 
Loutraki, kde sa môžete poprechádzať na promenáde 
medzi obchodíkmi a posedieť si v typických gréckych 
uličkách a ochutnať tradičnú miestnu kuchyňu alebo si 
vychutnávať miestne víno v baroch, reštauráciach v do-
konalej dovolenkovej atmosfére • autobusová zastávka 
vzdialená približne 100 m od hotela • cca 10 km od Korint-
ského prieplavu, kde si môžete užívať krásny pohľad na 
toto povestné veľkolepé dielo buď z Korintského mosta 
alebo priamo z lode na Korintských vodách • cca 1 hod. 
15 min. od letiska v hlavnom meste Grécka, v Aténach • 
množstvo tipov na atraktívne výlety za gréckou históriou 

cetroa

HOTEL

PAPPAS***
LOUTRAKI

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na strane 999

Cenník a bližšie informácie 
o zľavách nájdete

na strane 370

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

354 €
8 dní
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GRÉCKO

ATÉNY

Agios Georgios

Moraitika

Ag. Ioannis 
Peristeron

Acharavi

LETO 2019 KORFU

Tento večne zelený „smaragdový ostrov“, ktorého pobrežné zákutia obmýva 
všetkými odtieňmi modrej farby žiariace Iónske more, predstavuje jedinečnú 
kombináciu bohatej histórie a nezabudnuteľných prírodných krás. Pokojne 
plynúci vidiecky život miestnych obyvateľov môžete obdivovať v malých 
horských dedinkách, ktoré vás uchvátia čarokrásnym výhľadom na zelenú 
ostrovnú scenériu, neďalekú grécku pevninu, albánske pobrežie či v diaľke 
sa trblietajúcu nekonečnú morskú hladinu. Prázdninové letoviská vás zláka-
jú pravou dovolenkovou atmosférou, ktorú si môžete plnými dúškami vy-
chutnávať oddychom na niektorej z množstva pláží alebo posedením na te-
rase miestnej taverny pri osviežujúcom frapé. Aktívni dovolenkári určite 
ocenia pestré aktivity, prostredníctvom ktorých budú mať možnosť spoznať 
nielen samotné Korfu, ale aj priľahlé ostrovčeky, či neďaleké, turistom už 
známe Albánsko. Prekrásne piesočnaté pláže nájdete na juhu a juhozápa-
de ostrova, zatiaľ čo pre západ je charakteristické členité pobrežie s množ-
stvom romantických zákutí a more opierajúce sa do skalných výbežkov. Táto 
destinácia, známa a vyhľadávaná od čias rímskej nadvlády až po súčasnosť, 
vás neprestane prekvapovať bez ohľadu na to, koľkokrát ste už ostrov Korfu 
navštívili. Zeleň tisícov olivovníkov, štíhlych cypruštekov, chutných figovní-
kov a šťavnatých citrusovníkov, nádherne kvitnúce oleandre a buganvílie, 
to sú šaty, ktoré obliekajú Korfu. Spoznajte miesto, ktoré si vás zaručene 
podmaní úžasnou súhrou farieb a vôní, histórie a tradícií a neodmysliteľnou 
pohostinnosťou domácich obyvateľov.

KORFU
tam, kde králi dovolenkujú

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 24 28 32 33 29 23

Voda 20 24 25 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Korfu
ROZLOHA: 592 km2

POČET OBYVATEĽOV: 108 000
HLAVNÉ MESTO: Kerkyra (39 487 obyvateľov)
MENA: Euro €
JAZYK: gréčtina (úradný) 
NÁBOŽENSTVO: grécka ortodoxná cirkev
ČASOVÁ ZÓNA: +1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: 1 h a 50 min (Corfu - CFU)
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AGIOS GEORGIOS (ARGYRADES) 

Obľúbené menšie stredisko nájdete v krásnom prostredí na ju-
hozápadnom pobreží ostrova Korfu, približne 25 km od hlav-
ného mesta Kerkyra. Najväčším lákadlom pre dovolenkárov zo 
všetkých kútov sveta sú v prvom rade nádherné piesočnaté 
pláže farby zlata, ktorých brehy obmýva krištáľovo čisté more. 
Atmosféru bývalej rybárskej dedinky, dnes vyhľadávaného, no 
ešte stále masovým turizmom nie príliš zasiahnutého strediska, 
si najlepšie vychutnáte v niektorej z miestnych taverien, ktoré 
vám popri poháriku chutného osviežujúceho frappé ponúknu aj 
unikátny pohľad na nekonečnú, trblietavú morskú hladinu. Pri 
večernej prechádzke si zaiste nenechajte ujsť dychberúci západ 
slnka. Unikátna hlavná piesková pláž farby zlata letoviska Agios 
Georgios Argyrades vás dovedie až k prírodnej rezervácii - jazeru 
Korission so slanou vodou, ktoré je z časti obklopené piesko-
vými dunami a svojou rozlohou je najväčším jazerom ostrova, 
vidieť ho môžete už z lietadla pri prílete na Korfu.

AG. IOANNIS PERISTERON - MORAITIKA 

Vďaka pestrej ponuke denných a večerných aktivít patrí leto-
visko Moraitika k najobľúbenejším na ostrove Korfu. Nespornou 
výhodou tohoto strediska je taktiež ľahká dostupnosť hlavné-
ho mesta Kerkyry, využiť môžete pravidelné autobusové spo-
jenie, či taxi. Obľúbené sú i udržiavané čisté pláže, na ktorých 
nájdete okrem plážových barov a taverien i bohatú ponuku 
vodných športov. Rozmanité možnosti večerného vyžitia tak-
tiež prispeli ku skutočnosti, že Moraitika sa stala obľúbeným a 
vyhľadávaným miestom dovolenkárov všetkých vekových ka-
tegórii. Okrajová časť Moraitiky - stredisko Agios Ioannis Peris-
teron s nádhernými plážami s priezračnou tyrkysovou vodou a 
s pozvoľným vstupom do mora je zónou, kde nájdete menšie 
rodinné hotely, rôzne apartmánové domy i známy rozľahlý 5* 
rezort. Letovisko je vyhľadávané i pre svoju ideálnu polohu k 
absolvovaniu väčšiny fakultatívnych výletov, ktoré ostrov Kor-
fu môže svojim letným hosťom ponúknuť.

ACHARAVI

Obľúbené letovisko Acharavi leží na severnom pobreží ostrova 
Korfu a vyhľadávané je najmňä pre svoju 7 km dlhú pieskovo-ka-
mienkovú pláž, ktorá ústi do vĺn krištáľovo čistého tyrkysové-
ho mora. Nájdete tu mnoho apartmánových domov, rodinných 
hotelíkov i väčších dobre vybavených prázdninových rezortov. 
Hlavná ulica v centre je plná obchodov, reštaurácii a kaviarní, na 
okraji letoviska je situovaný i vodný park Hydropolis. Výhodou je 
taktiež ľahká dostupnosť do známaho letoviska Sidari s bohatým 
nočným životom. Pravú tvár ostrova Korfu môžete spoznať i pri 
potulkách po blízkych či vzdialenejších prírodných skvostoch, 
nakoľko Acharavi má výhodnú polohu pre absolvovanie rôznych  
výletov do okolia. 

KERKYRA - HLAVNÉ MESTO

Hlavné mesto ostrova patrí nepochybne k najkrajším miestam  
oblasti Stredozemného mora. Ako sa k nemu budete blížiť, roz-
prestrie sa pred vami jedinečný obraz Starej pevnosti, ktorej po-
čiatky siahajú až do byzantského obdobia. Dnes kotvia v okolí jej 
vodnej priekopy malé člny i veľkolepé jachty prominentných do-
volenkárov. Centrom mesta je námestie Spianada, kde sa konajú 
rôzne slávnosti, lokálne hudobné festivaly a koncerty, zároveň je 
to však i miesto stretávania sa mladých  i starších obyvateľov 
Kerkyry. Na námestie nadväzuje promenáda Listón, ktorá bola 
postavená podľa známej parížskej ulice Rue de Rivoli. Množstvo 
kaviarní a otvorených terás priam láka k oddychovému pose-
deniu pri dobrej káve. Ďalším unikátom tohoto miesta je krike-
tové ihrisko, jediné v Grécku. Zostalo tu ako pamätník anglickej 
okupácie ostrova. Úzkymi kamennými uličkami s obchodíkmi s 
olivovým olejom, miestnym tradičným likérom kumquat, voňa-
vým korením, šperkami, či oblečenám a remeselnými výrobkami 
od výmyslu sveta, sa dostanete do starej časti mesta, ktorá bola 
zapísaná do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
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Obľúbený prázdninový rezort Labranda Sandy 
Beach ústi priamo pri nádhernej priestrannej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Práve jeho unikátna poloha spolu s každoročne 
vylepšovaným exteriérom, interiérom, kvalitnými 
all inclusive službami a doplnkovým servisom ho 
predurčujú k stráveniu čarovných dovolenkových 
okamihov, na ktoré budete dlho s radosťou spomí-
nať. Či sa už rozhodnete tráviť svoje chvíle voľna 
na piesočnatej pláži, alebo na slnečnej terase pri 
bazéne, všade vás bude rozmaznávať výnimočná 
dovolenková atmosféra tohto miesta. Oddych mô-
žete poľahky vymeniť za aktívny odpočinok zapo-
jením sa do animačného programu hotela, skúsení 
animátori pre vás pripravili rôzne súťaže, zábavné 
hry a športové turnaje. Aktívni dovolenkári môžu 
využiť aj hotelové športoviská, tenisové kurty i po-
žičovňu bicyklov. Upravená piesočnatá pláž vám 
dovolí vychutnávať si plnými dúškami horúce letné 
dni v osviežujúcich vodách mora, pričom tu nechý-
ba bohatý výber vodných športov. A nezabudlo sa 
ani na najmenších návštevníkov hotela. Pre deti je 
k dispozícii detský bazén, ihrisko, mini vodný park, 
či hotelový mini klub. Sme si istí, že letná dovolen-
ka strávená v hotelovom komplexe Labranda San-
dy Beach Resort do bodky naplní vaše očakávania 
ideálneho relaxu, ktorý bude jedinečnou kombiná-
ciou aktívneho aj pasívneho oddychu, pohodlného 
ubytovania a kvalitných služieb. 

Poloha: v letovisku Agios Georgios Argyrades • pri 
širokej piesočnatej pláži • cca 200 m od centra strediska 
• cca 25  km od hlavného mesta 

Pláže: dlhá upravená piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • plá-
žové osušky

Popis: recepcia s posedením • wifi na recepcii (zdar-
ma) • hlavná reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia 
(za poplatok) • lobby bar • pool bar • beach bar • 3 bazény 
s terasami na slnenie (ležadlá, osušky a slnečníky pri ba-
zénoch zdarma) • detský bazén • tobogány v rámci ho-
telového mini aquaparku • detské ihrisko • minimarket • 
Wellnes centrum (za polatok - sauna, masáže, kozmetika, 
manikúra) 

Šport a zábava: mini aquapark so šmykľav-
kami • detské ihrisko a mini klub • hotelové animácie • elek-
tronické hry (za poplatok) • biliard (za poplatok) • fitnes • 
šípky • plážový volejbal • basketbal • tenis • stolný tenis • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: viacero 2 a 3- podlažných ubytova-
cích častí rozmiestnených v areáli komplexu • vkusne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • izby 
s bočným výhľadom na more (za príplatok) • priestran-
né rodinné izby pre 4 osoby s 2 oddelenými izbami (za 
príplatok) • klimatizácia • chladnička • SAT TV • trezor (za po-
platok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC 
• sušič na vlasy • balkón, resp. terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • detské a vegetarián-
ske menu • vybrané miestne alkoholické nápoje a rozlie-
vané nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj • zmrzlina • 
ľahké popoludňajšie občerstvenie • hotelové animácie aj 
v slovenskom jazyku • mini vodný park • plážové osušky

Klubová dovolenka: ponúkame vám den-
ný aj večerný hotelový animačný program za účasti slo-
vensky hovoriacich animátorov, ktorí sú počas mesiacov 
júl a august súčasťou hotelového animačného tímu. 

Oficiálna trieda: 

www.labranda.com

pkrdou
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

LABRANDA SANDY  
BEACH RESORT  *****

AGIOS GEORGIOS
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na strane 373

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

cena už od

507 €
8 dní

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Poloha: hotel leží v malebnej zelenej záhrade, pria-
mo pri pláži • približne 150 m od letoviska Agios Ioannis 
Peristeron, ktoré je okrajovou časťou známeho turistické-
ho centra - Moraitiky, cca 3,5 km od jeho centra • cca 5 km 
od strediska Benitses • 17 km od hlavného mesta a letiska

Pláže: štrkovo-piesková pláž s priezračnou tyrkyso-
vou vodou a s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a 
slnečníky na hotelovej pláži a v udržiavanej zelenej zá-
hrade (zdarma) 

Popis: recepcia • wifi na recepcii (zdarma) • reštaurá-
cia  • výťah • trezory na recepcii (za poplatok) • priestranný 
bazén • oddelený detský bazén • pool bar s posedením • 
udržiavaná zelená záhrada •  terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma)

Šport a zábava: biliard • stolný tenis • volejba-
lové ihrisko • ponuka vodných športov v blízkej Moraitika 
(za poplatok) • požičovňa áut, motoriek a bicyklov v stre-
disku Moraitika (za poplatok) 

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek (poschodová posteľ určená 
pre deti a juniorov) orientované na pohorie a miestnu ko-
munikáciu •  centrálna klimatizácia regulovaná hotelom 
• TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým 
kútom a WC • balkón s posedením • izby s výhľadom na 
more (za príplatok) • izby s bočným výhľadom na more, 
resp. orientované na morskú stranu (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive light

ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane vybraných nápojov • počas 
obedov a večerí sú servírované miestne alkoholické ná-
poje (biele a červené víno, čapované pivo, likér) a nealko-
holické rozlievané nápoje (voda, káva, čaj, džús) • ležadlá 
a slnečníky • klubová dovolenka 

Klubová dovolenka: slovensky hovoriaci 
animátori pre vás pripravili počas letných prázdnin den-
né i večerné aktivity pre deti i dospelých.   

Oficiálna trieda: 

Pýchou rodinného hotela Corfu Senses Resort, 
ktorý opäť figuruje v našej tohtoročnej ponuke, 
je výborná poloha a srdečný personál starajúci 
sa o návštevníkov rezortu s úsmevom na tvá-
ri. Opakovane sa vracajúcich hostí si hotel získal 
svojou podmanivou gréckou atmosférou, chutnou 
domácou stravou, rovnako ako aj skvelou polohou 
priamo pri vlastnej pláži s udržiavanou zelenou zá-
hradou plnou paliem, ktorej dominuje  priestranný 
bazén s oddelenou časťou pre deti a neplavcov. 
Rezort zasadený medzi smaragdovou zeleňou a 
belasou morskou hladinou je ideálnou voľbou pre 
klientov očakávajúcich od svojej dovolenky v pr-
vom rade relax priamo pri krištáľovo čistej morskej 
vode, bezstarostné chvíle na terase pri bazéne, či v 
reštaurácii počas servírovania jedál a v neposled-
nom rade i príjemnú spoločnosť našich slovensky 
hovoriacich animátorov, ktorí radi spestria vaše 
oddychové dni o zábavné sútaže, športové zápo-
lenie, či o rôzne tanečné kreácie a radi sa zahrajú i 
s najmenšími dovolenkármi. Pobyt v Corfu Senses 
môžete poľahky vymeniť za zábavu iného druhu -  
za návštevu blízkych známych turistických centier 
Moraitiky alebo Benitses. Nájdete v nich množstvo 
obchodov, reštaurácii, taverien, diskotékových 
a plážových barov otvorených až do neskorých 
nočných hodín a lákajúcich k posedeniu pri tónoch 
gréckych letných hitov.

tprekd

HOTEL

CORFU SENSES RESORT ***+
AGIOS IOANNIS PERISTERON

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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na strane 373

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

cena už od

294 €
8 dní

klu
bo

vá 
 dovolenka
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aparthotel Thinaloshotelová izba

LETO 2019 KORFU

Popis: komplex tvorí hlavná budova a vedľajšíe budo-
vy • recepcia • wifi na recepcii (zdarma) • trezory (za poplatok) 
• reštaurácia s vonkajšou terasou • lobby bar • 2 bazény • 
pool bar • terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • detský 
bazén • detský mini klub • beach bar • aparthotel Thinalos 
(50 m od komplexu) má vlastný bazén s terasou na slnenie 

Šport a zábava: tenisový kurt a futbalové ih-
risko (za poplatok) •  hotelové animácie 

Ubytovanie: Ionian Princess - 2-lôžkové izby s 
1 alebo 2 prístelkami (formou rozkladacieho dvojlôžka) •  
Thinalos - štúdiá s 2 lôžkami, rozkladacím dvojlôžkom a 
kuchynským kútom • všetky izby a štúdiá disponujú klima-
tizáciou, chladničkou, kúpeľňou s vaňou, resp. sprchovým 
kútom a WC, sušičom vlasov a balkónom s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere v reštaurá-
cii Ionian Princess formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • vybrané miestne alkoholické nápoje a roz-
lievané nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj počas 
dňa vo vyhradených hodinách v pool bare Ionian 
Princess • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 

Oficiálna trieda: Ionian Princess 
Thinalos

Prázdninový rezort Ionian Princess spolu so su-
sedným aparthotelom Thinalos vás o svojej atrak-
tivite radi presvedčia i túto letnú sezónu. Po dni 
prežitom pod hrejivým gréckym slniečkom na svo-
jich letných hostí čakajú vkusne zariadené izby a 
štúdiá, osviežujúce bazény, oddychové terasy a 
chutná strava v hotelovej reštaurácii. Atraktivitu 
tohoto miesta zvyšujú all inclusive služby a blíz-
kosť pláže s priezračne čistou vodou ocenenej 
Modrou vlajkou EÚ. Leňošenie na nej môžete vy-
meniť za prechádzku čulým letoviskom, v ktorom 
nechýbajú početné obchodíky, reštaurácie, taver-
ny či kaviarne.

Poloha: v obľúbenom stredisku Acharavi so 7 km 
dlhou plážou • cca 300 m od centra letoviska s nákupnými 
možnosťami, reštauráciami a barmi • cca 2 km od vodného 
parku Hydropolis • cca 38 km od letiska a hlavného mesta  

Pláže: cca 80 m od priestrannej piesočnato-kamien-
kovej pláže ocenenej Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora 
a kvalitu pláže • pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slneč-
níky na pláži (za poplatok)

na strane 373

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ionianprincess.gr/www.thinaloshotel.gr

cena už od

324 €
8 dní

aodt
získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

IONIAN PRINCESS & THINALOS****
ACHARAVI
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nová superior izba

LETO 2019 KORFU

Popis: recepcia s posedením a s TV • trezor (za po-
platok) • a´la carte pizzeria • reštaurácia • pool bar • letná 
terasa • bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • detský bazén 
a menšie detské ihrisko 

Šport a zábava: výber vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: v hlavnej budove sú situova-
né štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
a zrekonštruované 2-lôžkové izby (za príplatok), oba 
typy izieb disponujú chladničkou, kúpeľňou s vaňou, 
resp. sprchovým kútom a WC, balkónom alebo terasou 
s posedením, klimatizácia je k dizpozícii za poplatok • v 
novopostavenom krídle sú lokalizované nové 2-lôžkové 
superior izby (za príplatok) a priestranné rodinné izby až 
pre 4 osoby (za príplatok), izby v novopostavenom krídle 
majú klimatizáciu a trezor (zdarma) a disponujú chladnič-
kou, kúpeľňou s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC, 
balkónom alebo terasou s posedením

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou bufetových stolov, bez nápojov • možnosť plnej 
penzie (za príplatok)

Oficiálna trieda: 

Rodinný hotel Blue Sea patrí medzi naše stálice 
a dávame ho do pozornosti všetkým návštevní-
kom, ktorí uprednostňujú menšie hotely so stra-
vovaním formou polpenzie, prípadne plnej penzie. 
Veľkým plus hotela je, že prešiel rekonštrukciou 
väčšiny izieb a minulý rok bolo o prvý krát sprí-
stupnené i nové krídlo so superior izbami a suitami 
pre 4-členné rodiny. Počas letných dní si môžete 
vychutnávať oddych na slnečnej terase pri bazé-
ne, alebo na piesočnatej pláži s krištáľovo čistou 
vodou, ktorej výhodou je pozvoľný vstup do vody 
vhodný i pre menej zdatných plavcov. Ten bezpo-
chyby ocenia aj rodiny s deťmi a iste privítajú aj 
detský bazén a malé ihrisko pre svoje ratolesti.

Poloha: v juhovýchodnej časti ostrova Korfu • v blíz-
kosti centra strediska Agios Georgios Argyrades s ob-
chodmi, tavernami, kaviarňami a stánkami so suvenýrmi 
• asi 150 m od najbližšej piesočnatej pláže • približne 25 km 
od hlavného mesta Kerkyra a letiska

Pláže: cca 150 m od najbližšej piesočnatej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora • približne 450 m od „zlatej“ 
pieskovej pláže, ktorá je ocenená Modrou vlajkou EÚ za 
čistotu mora a pláže • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

na strane 372

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.bluesea-hotel.com

cena už od

221 €
8 dní

crdi

HOTEL

BLUE SEA***
AGIOS GEORGIOS

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA
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Vassilikos

Zakynthos

GRÉCKO

ATÉNY

LETO 2019 ZAKYNTHOS

Podľa gréckej mytológie bol tento nádherný ostrov miestom oddychu 
gréckych bohov Apolóna a Artemis, ktorých očarila nádherná zeleň, krištá-
ľovo čisté more a najmä množstvo jaskýň vytvárajúcich romantické záti-
šia. Pokojom dýchajúce zátoky, priezračné morské hlbiny hrajúce odtieňmi 
modrej farby od tyrkysovej až po atramentovú, borovicami sa zelenajúce 
hory, nekonečné olivové háje, vôňou kvetov presýtený vzduch, vegetáciou 
prekypujúce nížiny, blahodarná klíma a v neposlednom rade prívetivosť 
ostrovanov vytvárajú pestrý a neopakovateľný ráz Zakynthosu a priťahu-
jú sem čoraz väčší počet návštevníkov. Vďaka veľkému počtu vzácnych, 
divo rastúcich orchideí a levandúľ dostal ostrov už v minulosti prezývku 
“Kvet Východu” alebo ako mu hovorili Benátčania, „Fiore de Levante“. Pláž 
Navaigo s vrakom lode vyvrhnutým na biely piesok, morské jaskyne Ski-
nari, západ slnka na Keri, či morské korytnačky carreta-carreta, to všetko 
môžete na vlastné oči zažiť počas leta aj vy. 

V tohtoročnej sezóne vám prinášame skvelú dovolenku pre celú rodinu, 
ktorú môžete stráviť v hoteloch Zante Imperial Beach, Zante Royal Resort 
alebo Palazzo di Zante. Všetky tri hotely spolu vytvárajú jeden veľký hote-
lový komplex s množstvom atrakcií určených predovšetkým pre detských 
návštevníkov. Hotely sú obklopené nádhernou zeleňou okolitého výbežku 
Vassilikos a priamo pod nimi sa nachádza pekná piesočnatá pláž Mavratzi 
s priezračným a príjemne teplým morom a s pozvoľným vstupom do vody. 
Prijmite naše pozvanie a neváhajte navštíviť čarokrásny ostrov Zakynthos, 
ktorý vo vás určite zanechá nezabudnuteľné dojmy. 

ZAKYNTHOS
Nádherný iónsky ostrov nazývaný aj „Kvet 

Východu“, Vás očarí svojimi unikátnymi 
prírodnými scenériami 

…

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 25 29 31 33 29 24

Voda 21 25 25 26 25 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Zakynthos
ROZLOHA: 405 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 35 000
HLAVNÉ MESTO: Zakynthos
MENA: Euro € 
JAZYK: gréčtina
NÁBOŽENSTVO: grécka ortodoxná cirkev
ČASOVÁ ZÓNA: +1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: cca 2h 10min (Zakynthos - ZTH)
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VASSILIKOS

Vstupnou bránou na poloostrov Vassilikos je Argassi, obľúbené 
letovisko, postavené na zelenej nížine pri úpätí vrchu Skopos, 
na ktorom sa nachádza unikátny kostolík z 15. storočia, Pana-
gia Skopiotissa. Letovisko patrí k najzelenším miestam ostrova 
a nájdete ho len asi 4 km južne od hlavného mesta, s ktorým 
má zabezpečené pravidelné autobusové spojenie. Užšie pie-
sočnaté pláže miestami predelené malými zálivmi lemujú jeho 
pobrežie a hlavná promenáda, tiahnúca sa celým Argassi, vám 
ponúkne zábavu v podobe diskoték, klubov a barov, dobré jedlo 
v reštauráciách, a tiež pestrý výber suvenírov, ktormi vás budú 
lákať miestne obchodíky. Čulý ruch sa sústreďuje v samom cen-
tre strediska, pričom jeho okrajové časti sú pokojnejšie. Cesta, 
pretínajúca Argassi a kopírujúca morské pobrežie za letoviskom 
mierne stúpa, potom klesá a zase stúpa, kľukatí sa, pričom pred 
vami odkryje neskutočne nádherný výhľad na trblietavú hladinu 
mora hrajúcu rôznymi odtieňmi modrej farby, ktorá kontrastuje 
s okolitou zelenou scenériou. Zazrieť môžete aj malé, ukryté záli-
včeky, či v diaľke sa rysujúce obrysy približne 16 km vzdialeného 
Peloponézu, alebo z morského oparu vystupujúci najvyšší vrch 
susedného ostrova Kefalónia. V tieni olivových hájov a zelených 
lesíkov, medzi ktorými kde-tu presvitajú biele obydlia domácich, 
sú ukryté rístupové cesty na najkrajšie a najvyhľadávanejšie 
piesočnaté pláže ostrova, ktoré vás privítajú úhľadnými radmi 
ležadiel a slnečníkov poukladanými na piesku alebo trávnatej 
ploche. Nechýbajú plážové bary a tavrny s ponukou tradičných 
gréckych jedál a osviežujúcich nápojov, ktoré si môžete vychut-
návať za ľahkých tónov oddychovej hudby. Samozrejmosťou sú 
sociálne zariadenia, sprchy a kabínky na prezlečenie. K miestam, 
ktoré v tejto časti ostrova určite stoja za vašu návštevu, patrí 
chránená pláž Dafní nachádzajúca sa na protiľahlej strane vrchu 
Skopos, otočená smerom do Laganaského zálivu, rovnako ako 
aj najjužnejšie položená pláž Gerakas. Okrem príjemne teplého, 
slnečnými lúčmi vyhriateho mora tu počas letných mesiacov 
nájdete hniezda morských korytnačiek caretta-caretta, pričom 
pri troche šťastia sa vám možno podarí vidieť aj malé, čerstvo 
vyliahnuté korytnačie mláďatá snažiace sa dostať čo najskôr 
do vody. K turistami najviac vyhľadávaným miestam, nachá-
dzajúcim sa na východnej strane tohto zeleného výbežku patria 
pláže Porto Zoro a Azzuro. Za dedinkou Vassilikos, rozdelenou 
na hornú a dolnú časť, nájdete vstup na rozľahlú Banana Playa 
s množstvom športových atrakcií, ďalej nasleduje Banana Be-
ach a menšie pláže Vrachos a Plaka. Agios Nicholaos, s bohatou 
ponukou vodných športov, spoznáte podľa krásneho malého 
kostolíka s rovnakým názvom. Za Agios Nicholaos sa ukrytá 
v zálive nachádza malebná pláž Mavratzi, nad ktorou sa vypína 
hotelový komplex Ionian Grand Resort Zante s hotelmi Zante Im-
perial Beach, Zante Royal Resort a Palazzo di Zante. Za Mavratzi 
Beach ešte nasleduje pláž Porto Roma a spomínaný najjužnejší 
chránený výbežok, prírodná pláž Gerakas s hniezdami morských 
korytnačiek caretta-caretta.

HLAVNÉ MESTO - ZAKYNTHOS TOWN

Pri vstupe do hlavného mesta ostrova vás privíta kostol sv. Dio-
nýsia so samostatne stojacou zvonicou,. V tomto kostole, ktorý 
ako jedna z mála budov ustál ničivé zemetrasenie v roku 1953, 
sú v striebornom sarkofágu uložené pozostatky svätého Dionýsia, 
patróna a ochrancu ostrova Zakynthos a jeho obyvateľov, ktorý tu 
žil na prelome 16. a 17. storočia. Rušná ulica Strada Marina, lemo-
vaná kaviarňami, reštauráciami, tavernami a obchodíkmi so suve-
nírmi, vás, kopirujúc prístav, dovedie do srdca tohto malebného 
mestečka. Tým je námestie Dionýsia Solomosa, odeté po zdĺhavej 
rekonštrukcii do nádhernej podoby. Na námestí, pomenovanom 
po tomto rodákovi, ktorý bol národným básnikom a autorom 
textu súčasnej gréckej hymny, stojí jeho pamätník. Toto miesto 
je obľúbeným a čulým miestom stretávania, pričom tu nájdete aj 
knižnicu a kino Foskolos. Na okraji námestia z morskej strany vás 
upúta starý kostolík Agios Nicholaos tou Molou, zasvätený patró-
novi námorníkov. Smerom do vnútra mesta vás dláždený chodník 
dovedie na námestie sv. Marka s kaviarňami a reštauráciami láka-
júcimi k posedeniu pri tradičných gréckych dobrotách, pričom sa 
pred vami otvorí nákupná ulica Alexandrou Roma s množstvom 
obchodov. Asi najkrajší výhľad na celé mesto však budete mať 
z vyhliadky Bochali, kde sa nachádzajú aj zvyšky benátskej pev-
nosti. Ak sa tam vyberiete pokochať sa jedinečnou panorámou 
hlavného mesta, nezabudnite ochutnať miestnu zmrzlinu alebo 
niektorý zo skvelých zákuskov.
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LETO 2019 ZAKYNTHOS

Šport a zábava: vodná gymnastika • vodné 
pólo • tenis • futbal • basketbal • šípky • fitnes • zábavný 
park Zantino World, detský vláčik a bazén s toboganom 
(prevádzkované v réžii hotela v časti Zante Imperial Beach) 
• videohry, elektronické hry, biliard (za poplatok) • hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku v rámci klubovej dovo-
lenky (júl a august) • bar a diskotéka After Eleven (za po-
platok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s max. 2 prístel-
kami (poschodová posteľ) • rodinné izby až pre 5 osôb 
(za príplatok) • chladnička • TV • telefón • trezor (za popla-
tok) • klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa • izby vyššieho štandardu so súkrom-
ným bazénom (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane miestnych nápojov • ľahké občer-
stvenie počas dňa • zmrzlina • rozlievané alko a nealko 
nápoje v čase od 10:00 do 23:00 hod. (čapované pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum a tequila, voda, soft nápoje, káva 
a čaj) • wifi na recepcii hotela • hotelové animácie • fitnes 

Oficiálna trieda: 

Skvelú dovolenku môžete stráviť na krásnom 
ostrove Zakynthos, v hoteli Palazzo di Zante, ktorý 
predstavuje oázu pokoja a nefalšovaného relaxu 
pre všetkých svojich hostí. Rezort je vďaka svo-
jej vybavenosti a možnostiam ubytovania ideálny 
najmä pre rodiny s deťmi. Spomenúť treba aj ma-
lebnú piesočnatú pláž Mavratzi Beach s pozvoľ-
ným vstupom do mora a pokojnou hladinou, ktorú 
zaiste ocenia predovšetkým najmenší dovolenkári 
a menej zdatní plavci. 

Poloha: nad plážou Mavratzi • cca 150 m od pláže • 
asi 17 km od letiska v časti Vassilikos

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
(ležadlá a slnečníky za poplatok) • prístup na pláž je mož-
ný výťahom a schodami od bazéna s toboganom v časti 
Zante Imperial Beach, prípadne cestičkou obchádzajúcou 
hotelový rezort • bar a reštaurácia na pláži (za poplatok)

Popis: recepcia s posedením a wifi (zdarma) • reštau-
rácia Apollo s terasou • lobby bar • Health Club (vnútorný 
bazén, masáže, jacuzzi, sauna a parný kúpeľ - za popla-
tok) • bazén s pool barom • detský bazén • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch (zdarma)

na strane 379

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ionian-hotels.com

cena už od

378 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ratwo

HOTELOVÝ KOMPLEX

PALAZZO DI ZANTE****
VASSILIKOS

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

LETO 2019 ZAKYNTHOS

Šport a zábava: vodná gymnastika • vodné 
pólo • tenis • futbal • basketbal • šípky • fitnes (Palazzo di Zan-
te)• hotelové animácie aj s našimi animátormi v rámci klubo-
vej dovolenky počas mesiacov júl a august • multifunkčné 
športovisko • detské ihriská • Zantino World, detský vláčik a 
tobogán (prevádzkované v hotelovej réžii) • amfiteáter 

Ubytovanie: Zante Imperial Beach: 2-lôžkové 
izby s 1 alebo 2 prístelkami • rodinné izby až pre 5 osôb 
(za príplatok) • Zante Royal Resort: 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prístelek • klimatizácia • telefón • TV • 
chladnička • trezor (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou a WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením • výhľad 
na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou švéd-
skych stolov vrátane miestnych nápojov • ahké občer-
stvenie počas dňa • zmrzlina • rozlievané alko a neal-
ko nápoje v baroch hotelového areálu v čase od 10:00 
do 23:00 hod. (čapované pivo, víno, whisky, gin, vodka, 
rum a tequila, voda, soft nápoje, káva a čaj) • hotelový 
animačný program aj s našimi animátormi v rámci klu-
bovej dovolenky • wifi na recepcii  

Oficiálna trieda: 

Hotelové rezorty Zante Imperial Beach a Zante 
Royal Resort nájdete na zelenom návrší, pod kto-
rým sa rozprestiera malebná pláž Mavratzi s jem-
ným pieskom. Zo slnečnej terasy bazéna s toboga-
nom sa vám naskytne nádherný pohľad na modrú 
panorámu Iónskeho mora s náprotivným Pelo-
ponézom. Svoje chvíle voľna strávené na tomto 
mieste môžete vymeniť za plavbu loďou za koryt-
načkami caretta-caretta alebo za okružný výlet, 
počas ktorého navštívite známu pláž Navagio.

Poloha: nad plážou Mavratzi • cca 17 km od letiska 
a asi 14 km od hlavného mesta ostrova 

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • prístup 
na pláž je možný kombináciou výťahu a schodov od bazé-
na s toboganom, resp. cestičkou okolo hotelového rezortu 
• reštaurácia a bar na pláži (za poplatok)

Popis: každý z hotelov má vlastnú recepciu s pose-
dením • wifi v priestoroch recepcie (zdarma) • reštaurácia 
Lydia s terasou spoločná pre oba hotely • 2 bazény s pool 
barmi obklopené terasami na slnenie s ležadlami a slneč-
níkmi (zdarma) • bazén s toboganom • 2 detské bazény • 
supermarket a obchod so suvenírmi

na strane 379

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.ionian-hotels.com

cena už od

366 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

qrast

HOTELOVÝ KOMPLEX

ZANTE IMPERIAL BEACH 
ZANTE ROYAL RESORT****

VASSILIKOS

klu
bo

vá 
 dovolenka

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv



172

GRÉCKO

ATÉNY

LETO 2019 KRÉTA

Ostrov Daidala a Ikara, rodisko Dia – otca Bohov. Najväčší grécky ostrov 
a zároveň najjužnejší ostrov Európy obmývaný krištáľovými vodami 
dvoch morí – Egejským na severe a Líbyjským na juhu, tvorí prírodnú 
hranicu medzi Afrikou a Európou. Nie je náhoda, že práve toto miesto 
je opradené takým množstvom bájnych eposov a mýtov. Bájna a zá-
roveň romantická Kréta je plná tajuplných legiend, starobylých mínoj-
ských palácov a skvostných fresiek. História hovorí o kráľovi Minoovi, 
o statočnom hrdinovi Théseovi a o hrôzostrašnom Minotaurovi. . . Paláce 
Knossos a Festos dosvedčujú i dnes slávnu históriu ostrova. Je to ostrov 
malebných benátskych prístavov, čarovných byzantských kostolov, trb-
lietavých náhorných plošín a divokých prírodných krás v majestátnych 
horách. Ostrov sa delí na štyri provincie – Chania, Rethymno, Heraklion 
a Lassithi. Dovolenku môžete tráviť pri pôvabných plážach najobľúbe-
nejších letovísk západnej Kréty, pri romantickom meste Rethymno či 
v oblastiach v okolí Heraklionu alebo nahliadnuť do krás východnej čas-
ti ostrova, ktorá sa ešte stále nepoddala rušnému vplyvu turistických 
stredísk. Leteckú dopravu si môžete vybrať z Bratislavy alebo Košíc. 
Ponúkame vám ubytovanie v najlepšie vybavených plážových hoteloch 
a hotelových komplexoch, ktoré poskytujú mimoriadne kvalitné služby 
a atraktívne zľavy pre viacčlenné rodiny. A preto neváhajte, nechajte sa 
zlákať Krétou, ktorá je nielen ideálnym miestom na odpočinok pri nád-
herných vodách blankytného mora, ale i miestom s ruinami palácov zo 
zašlých dôb, ktoré pripomínajú život vládcov starobylej Kréty. Dovolenka 
na bájnom ostrove Kréta vás určite príjemne prekvapí. 

KRÉTA
Ostrov, kde sa boh bohov, Zeus, narodil 

a kde sa začínajú európske dejiny.... 

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 29 32 33 35 32 30

Voda 21 23 26 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Kréta (Kriti, Crete, Candia, Girit)
ROZLOHA: 8 295 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 630 000
HLAVNÉ MESTO: Heraklion, do r. 1972 Chania
MENA: Euro € 
JAZYK: gréčtina, na dohovorenie angličtina
NÁBOŽENSTVO: pravoslávni kresťania 99%
ČASOVÁ ZÓNA: +1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: cca 2h 30min (Heraklion - HER)
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BALI

Z pôvodnej rybárskej dedinky vyrástlo jedno z najkrajších stre-
dísk vyhľadávané turistami. Aj napriek turizmu si však udržala 
svoj pôvab a pokoj, ktorým priťahuje práve tých, ktorý upred-
nostnia dovolenku v tichšej oblasti. Pláže sú tu mimoriadne 
čisté, pokryté zlatožltým pieskom s pozvoľným vstupom do 
mora, čo ocenia najmä rodiny s malými deťmi. Typickú gréc-
ku atmosféru si budete môcť vychutnať sediac na niektorej z 
množstva terás lemujúcich pobrežie a pri tom si vychutnávať 
frapé, čiže ľadovú kávu, ktorú všetci Gréci tak milujú. Bali sa 
rozkladá v malebnom zálive na severe Kréty, približne 45 km zá-
padne od hlavného mesta Heraklion a 32 km od perly západnej 
Kréty, historického mesta Rethymno s množstvom obchodíkov, 
kaviarní, diskoték, ktoré svojím pôvabom a históriou hrdo kon-
kuruje ostatným krétskym mestám. Ak vás už omrzí leňošenie, 
Bali ponúka veľa zaujímavých výletov či prechádzok po okolí. 
Najbližšie k Bali sú pôvodné horské dedinky ako Axos alebo 
Anogia. Ak patríte ku zdatnejším turistom, môžete sa vydať z 
Bali až k Panormos či Fodele, kde je rodisko a múzeum slávneho 
maliara El Greca. Priamo v Bali na vás čaká tradičná výrobňa ke-
ramiky v Margarites alebo jaskyňa Melidoni, vzdialená len 5 km 
juhozápadne od Bali. Napriek tomu, že ide o skutočne menšie 
stredisko, nájdete tu všetko, čo k svojej vysnívanej dovolenke 
budete potrebovať.

MALIA

Veľmi známe turistické stredisko sa nachádza na severnom 
pobreží ostrova Kréta, približne 35 km východne od hlavné-
ho mesta Heraklionu. Jedno z najstarších letovísk na ostrove 
vyrástlo s malej rybárskej dedinky, ktoré je v dnešnej dobe 
súčasťou veľkého turistického komplexu troch stredísk- Her-
sonissosu, Stalidy a Malie. Okolie Malie je známe dlhými pie-
sočnatými plážami s pozvoľným vstupom do mora. Tento fakt 
ocenia hlavne rodiny s malými deťmi či menej zdatní plavci. 
Dovolenku v tejto oblasti si mimoriadne užijú všetci tí, ktorí hľa-
dajú široké nákupné možnosti a diskotéky, bary otvorené do 
skorých ranných hodín, ktoré sa považujú za jedny z najlepších 
na ostrove. Pri prechádzke strediskom však môžete nájsť jeho 
pôvodnú časť s tradičnou gréckou atmosférou úzkych uličiek. 
Turistami vyhľadávané mesto Agios Nikolaos s romantickým 
prístavom a pobrežnou promenádou s množstvom luxusných 
obchodov a reštaurácií je vzdialené len necelých 40 kilometrov. 
Miestnou raritou je spojenie mora so sladkovodným jazerom 
Voulismeni, kde kotvia staré rybárske člny. Ak plánujete návšte-
vu najdôležitejších historických pamiatok ostrova, Malia je tým 
ideálnym miestom pre vašu tohtoročnú dovolenku, pretože na 
okraji Malie boli nájdené pozostatky tretieho najväčšieho minoj-
ského paláca na Kréte. 

AMMOUDARA

Veľmi známe a obľúbené letovisko Ammoudara leží na se-
vernom pobreží Kréty a tvorí predmestie hlavného mesta He-
raklionu. Od centra Heraklionu je toto stredisko vzdialené len 
približne 6 kilometrov. Ammoudara s nádhernou piesočnatou 
plážou občas premiešanou drobnými kamienkami patrí medzi 
vyhľadávaný dovolenkový cieľ tohto rozprávkového ostrova. 
Dovolenková atmosféra malebného mestečka s množstvom ob-
chodíkov, barov, kaviarničiek a taverien ponúkajúcich príjemné 
posedenie, vábivé vône a vynikajúcu grécku kuchyňu, vytvára 
raj pre všetky vekové kategórie. Počas dňa môžete leňošiť na 
najdlhšej pláži na ostrove, ktorá je ohodnotená modrou vlajkou 
za čistotu a kvalitu, alebo sa občerstviť chladivým nápojom v 
nespočetnom množstve reštaurácií či si vychutnávať rôzne vod-
né športy, ktorých ponuka je naozaj široká. A tí, ktorí zatúžia po 
nočnom živote môžu navštíviť neďaleké rušné mesto Heraklion. 
Ak túžite nahliadnuť do minulosti bájnej Kréty, rozhodne dovo-
lenka v Ammoudare je tou správnou voľbou. Len približne 10km 
od strediska sa nachádza najznámejší minojský palác Knossos, 
ktorý odkrýva tajomstvo prvej európskej civilizácie. V Heraklio-
ne vás určite zaujme päť kilometrov dlhá Benátska pevnosť s 
prístavom či Archeologické múzeum, do ktorého vás dovedú 
starobylé uličky s reštauráciami, tavernami a kaviarňami, kto-
rých najväčší výber nájdete v okolí levej fontány. Okrem bohatej 
ponuky tradičných suvenírov tu nájdete množstvo obchodíkov 
s kožennými produktmi či topánkami, na ktorých výrobu sú 
Gréci nesmierne hrdí. 
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Nádherný hotelový komplex pozostávajúci z hlav-
nej budovy a príjemných prázdninových bunga-
lovov roztrúsených v exotickej hotelovej záhrade, 
v tieni magických paliem a v spoločnosti voňa-
vých ibištekov, očarí všetkých milovníkov komfor-
tu, elegancie a mimoriadne kvalitných ultra all in-
clusive služieb. Obľúbený a vyhľadávaný hotelový 
komplex Apollonia Beach určite ocenia hlavne ná-
ročnejší klienti všetkých vekových kategórií, ktorí 
preferujú hotel s komfortným ubytovaním, vyni-
kajúcou a rozmanitou stravou gréckej i medziná-
rodnej kuchyne, službami na vysokej úrovni a ši-
rokou škálou kvalitných doplnkových služieb. Celý 
hotelový areál pôsobí veľmi príjemne a krásny 
bazénový komplex s viacerými bazénmi a s tobo-
gánom a šmýkľavkami dodáva celému areálu ešte 
výnimočnejší vzhľad. Rezort vďaka svojej polohe 
priamo pri pláži a celkovej vybavenosti dávame 
do pozornosti i rodinám s deťmi.

Poloha: priamo pri hotelovej piesočnatej pláži • are-
ál situovaný v prekrásnej hotelovej záhrade so záplavou 
voňavých kvetov a exotických stromov • asi 1 km od cen-
tra strediska Ammoudara s obchodíkmi, kaviarničkami, 
reštauráciami a tavernami • približne 7 km od hlavného 
mesta Heraklion s bohatými nákupnými a zábavnými 
možnosťami • cca 14 km od minojského palaca Knossos • 
10 km od letiska • aquapark v tesnej blízkosti hotela

Pláže: priamo pri peknej piesočnatej pláži lemovanej 

drobnými kamienkami s dĺžkou viac ako 7 km a s pozvoľ-
ným vstupom do mora, ktorý určite ocenia rodiny s deťmi 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • hlavná reštaurácia • grécka taverna Ambrosia • ázij-
ská a talianska reštaurácia • hlavný hotelový bar s von-
kajším a vnútorným sedením• snack bar • plážový bar 
• niekoľko bazénov (so sladkou i morskou vodou) s tobo-
gánom a šmykľavkami • vnútorný bazén • detský bazén 
• hotelový obchod a butik • wifi vo všetkých priestoroch 
hotela (zdarma) • luxusné wellness centrum (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • minigolf • ae-
robik • vodná gymnastika • futbal • basketbal • plážový vo-
lejbal • vodný basketbal • vodné pólo • lukostreľba • šipky 
• tenisové kurty (jeden s umelým osvetlením – za popla-
tok) • detské ihrisko • herňa s PC • požičovňa áut a bicyklov 
• široká ponuka vodných športov na pláži (za poplatok) 
• škola potápania • škola windsurfingu • vodné bicykle 
a kanoe (zdarma) • športové a zábavné hotelové animácie 
počas dňa • večerné „show“ programy • detský miniklub

Ubytovanie: moderne a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej 
hotelovej budove a vedľajších samostatných blokov• indi-
viduálna klimatizácia • telefón • LCD SAT TV • minibar (dopĺ-
ňanie za poplatok) • rýchlovarná kanvica na prípravu kávy 
a čaju • wifi pripojenie v celom areáli hotela zdarma • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov • počas raňajok 
čerstvé ovocné a zeleninové šťavy • tematické veče-
re s ukážkami varenia • ľahšie občerstvenie podávané 
počas dňa - zmrzlina, ovocie, káva, čaj, zákusky • 1-krát 
počas pobytu možnosť večere v gréckej, ázijskej a v ta-
lianskej reštaurácii (nutná rezervácia) • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje – ouzo, raki, víno, pivo po-
dávané v jednotlivých baroch • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži • hotelové animácie 
pre deti a dospelých • detský miniklub • stolný tenis • mi-
nigolf • futbal • wifi  • vodné bicykle a kanoe 

Oficiálna trieda: 

www.apollonia.gr

Qlhuo
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

APOLLONIA BEACH*****+
AMMOUDARA
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na strane 375

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

hotelové   animácie

cena už od

585 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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Sme mimoriadne hrdí na to, že vám môžeme opäť 
ponúknuť fantastický hotelový komplex Santa Ma-
ria Resort, odpočívajúci v srdci slnečného ostrova 
Kréta, ktorý svojimi kvalitnými ultra all inclusive 
službami uspokojí malých i veľkých dovolenkárov. 
Rozľahlý hotelový komplex bol vybudovaný pria-
mo pri nádhernej sedem kilometrov dlhej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora a zároveň 
len niekoľko metrov od centra živého letoviska Am-
moudara s nákupnými a zábavnými možnosťami. 
Samotný hotelový komplex je schopný ponúknuť 
živú zábavu mladým, bezstarostnosť dovolenko-
vých chvíľ uponáhľaným a pohodu rodinám s deť-
mi. Dominantou celého komplexu je krásna hotelo-
vá záhrada s množstvom exotickej zelene a kvetov. 
Hotelová pláž so zlatistým pieskom je považovaná 
za jednu z najkrajších pláží na ostrove. Neváhajte 
preto a vyberte si z našej ponuky tento „bestsel-
ler“ a prežite neopakovateľné dovolenkové chvíle 
na bájnom ostrove Kréta. Odporúčame pre všetky 
vekové kategórie.

Poloha: priamo pri 7 km dlhej piesočnatej hotelovej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora (ocenia najmä rodiny 
s deťmi) • v nádherne udržiavanej záhrade s množstvom 
exotickej zelene a kvetov • v blízkosti centra letoviska Am-
moudara s nákupnými a zábavnými možnosťami (dostup-
né pešou prechádzkou priamo z hotela) • cca 6 km od hlav-
ného mesta Heraklionu (dostupné autobusovou dopravou)

Pláže: krásna hotelová pláž so zlatistým pieskom, 
s dĺžkou viac ako 7  km s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodným aj pre malé deti • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma • plážový bar s občerstvením v rámci all 
inclusive služieb • celodenné hotelové animácie • široká 
ponuka vodných športov na pláži (za poplatok) 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a hotelo-
vými obchodíkmi• hlavná hotelová reštaurácia • pool bar 
• plážový bar • snack bar • SAT TV miestnosť • hotelový 
bazén s terasou na slnenie • detský bazén s vodnou 
atrakciou • wifi v konferenčnej miestnosti (zdarma) • in-
ternetový kútik (za poplatok) • detské ihrisko • zlatníctvo • 
kaderníctvo • čistiareň • medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub

Šport a zábava: tenis (osvetlenie za po-
platok) • stolný tenis • šipky • minigolf • plážový volej-
bal • detské ihrisko • aerobik • hotelové animácie a det-
ský miniklub • široká ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) • detský bazén s vodnou atrakciou • wifi 
v konferenčnej miestnosti (zdarma) • internetový kútik 
(za poplatok) • detské ihrisko

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej bu-
dove alebo v záhradných bungalovoch • individuálne na-
staviteľná klimatizácia • telefón • minichladnička • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • ob-
čerstvenie v baroch a kaviarňach počas dňa od 10:00 
do 23:00 hod. • vo vybraných hodinách podávané ľahké 
občerstvenie - zmrzlina, káva, čaj s citrónom, zákusky, 
koláčiky, teplé a studené snacky • nealkoholické a vy-
brané miestne alkoholické nápoje – ouzo, raki, grécke 
červené, ružové a biele víno, čapované pivo • slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na pláži • 
aerobik • vodné pólo • stolný tenis • šipky • plážový vo-
lejbal • celodenné hotelové animácie a detský miniklub 
• wifi pripojenie v hotelovej hale

Oficiálna trieda: 

www.santamarinahotel.gr

uorhp
získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

SANTA MARINA****+
AMMOUDARA



177LETO 2019 KRÉTA

na strane 375

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

hotelové   animácie

cena už od

514 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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Priamo pri krásnej piesočnatej pláži, v známom 
letovisku Malia, vyrástol vynikajúci prázdninový 
rezort Malia Beach, patriaci do renomovanej hote-
lovej siete Dessole Hotels. Filozofiou spoločnosti je 
poskytnúť svojím hosťom tie najlepšie ultra all in-
clusive služby, ktoré hotely v tejto kategórií ponú-
kajú. Budete očarení pestrosťou a kvalitou gréckej 
i medzinárodnej kuchyne i kvalitou doplnkových 
služieb. Na atraktivite celého prostredia má svoj 
podiel elegantný bazénový komplex umiestnený 
v priestrannej záhrade s celodennými animáciami, 
priamo v centre známeho letoviska Malia s nákup-
nými a zábavnými možnosťami. Nechajte sa zlákať 
ponukou klubovej dovolenky a prežite tú pravú 
dovolenkovú atmosféru v kvalitne vybavenom 
hotelovom komplexe s ultra all inclusive službami. 

Poloha: hotelový komplex sa nachádza priamo pri 
hotelovej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
• cca 10 min. pešo do centra strediska Malia • nákupné 
a zábavné možnosti v blízkosti rezortu • 35 km od hlavné-
ho mesta Heraklionu

Pláže: udržiavaná piesočnatá hotelová pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora (ocenia hlavne rodiny s deťmi) • sl-
nečníky, ležadlá zdarma, plážové osušky za vratný depozit 
• k dispozícii plážový bar • vodné športy a atrakcie na pláži 
(za poplatok) 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • vonkajšia 
a vnútorná hotelová reštaurácia • taverna pri pláži • pool 
bar • plážový bar • hlavný bazén s morskou vodou a odde-
lenou časťou pre deti • relaxačný bazén so sladkou vodou 
• vonkajší bazén so sladkou vodou a s terasou na slnenie 
• slnečníky, ležadlá zdarma, plážové osušky za vratný de-
pozit • minimarket • wifi pripojenie v celom rezorte (zdar-
ma) • tenisové kurty • wellness centrum (za poplatok) • am-
fiteáter • požičovňa áut (extra platba) • celodenné hotelové 
animácie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 

Šport a zábava: hotelový minigolf • stolný te-
nis • tenisové kurty (možnosť prenajať si tesové rakety) • 
amfiteáter • plážový volejbal • aerobik • vodné pólo • vodná 
gymnastika • wellness (za poplatok) • hotelové animácie 
• detský miniklub pre deti od 4-12 rokov • ponuka vodných 
športov na pláži (vodný banán, parasailing, vodné bicykle 
za poplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (v ponuke izby s orien-
táciou na morskú stranu - za príplatok) umiestnené vo 
viacerých ubytovacích blokoch roztrúsených v hotelovej 
záhrade • individuálna klimatizácia • telefón • minichladnič-
ka (fľaša vody pri príchode) • trezor • SAT TV • wifi pripojenie 
v celom areáli zdarma • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón, resp. terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky obedy 
a večere podávané formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • počas obedov a večerí podávane ná-
poje ako voda, nealkoholické nápoje, grécke čapované 
pivo, tradičné biele a červené víno • tematické večere 
v taverne (nutná rezervácia, jedenkrát počas pobytu) 
• tradičné nealkoholické a alkoholické nápoje (lokálne 
červené a biele víno, čapované pivo, ouzo, raki, vodka, 
gin) v čase od 10:00 - 24:00 hod. • ľahšie snacky (káva, 
čaj, koláčiky, zákusky, zmrzlina, teplé a studené snacky) 
podávané v hotelovom režime • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch i na pláži, plážové osušky za depozit • teni-
sové kurty • aerobik • plážový volejbal • medzinárodné 
hotelové animácie organizované skúsenými animátormi 
• detský miniklub pre deti od 4-12 rokov • večerné show • 
wifi pripojenie v celom areáli rezortu 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tuprh

HOTELOVÝ KOMPLEX

DESSOLE MALIA BEACH*****
MALIA
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na strane 375

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

579 €
8 dní

hotelové   animácie video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 KRÉTA www.taleabeach.gr

V známom letovisku Bali, v tesnej blízkosti krásnej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
vyrástol príjemný hotelový komplex Talea Beach. 
Celý areál tvoria samostatne stojace hotelové bu-
dovy rozmiestnemé okolo bazénu schované v zá-
hrade, ktorej dominujú exotické palmy a voňavé 
ibišteky. O zábavu a príjemnú dovolenkovú atmo-
sféru sa postarajú aj naši slovenskí animátori, ktorí 
rôznymi súťažami i oddychovými aktivitami  počas 
dňa zabavia malých i veľkých dovolenkárov. Tento 
prázdninový rezort určený pre stredne náročných 
klientov sa môže pýšiť vynikajúcou polohou i pre 
aktívnejších hotelových hostí. Plážová promenáda 
s obchodíkmi, tavernami je priam na dosah od ho-
tela. Nasadnúť môžete i na prázdninový vláčik 
a spoznať najkrajšie miesta jedinečnej západnej 
Kréty. Vhodné pre mladých ľudí a vyznávačov ak-
tívnej dovolenky. 

Poloha: príjemný hotelový komplex končiaci pria-
mo na krásnej zlatistej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • 
priamo v malebnom typicky krétskom stredisku Bali 
s nákupnými a zábavnými možnosťami • cca 30 km 
od Rethymna, perly západnej Kréty s jachtovým prísta-
vom a romantickými uličkami s množstvom obchodov, 
kaviarní a taverien • cca 55 km od letiska v Heraklione • 
cca 40 km od hlavného mesta Heraklion (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi) 

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, ktorú od hotela oddeľuje len pobrežná prome-
náda s obchodíkmi, kaviarňami a tavernami • slnečníky 
a ležadlá na pláži za poplatok 

Popis: recepcia (trezory na recepcii - za poplatok) • 
hotelová reštaurácia s hlavným hotelovým barom a tera-
sou s posedením • bazén pre dospelých s terasou na slne-
nie (slnečníky a ležadlá zdarma) • detské ihrisko • pool bar 
v záhrade hotela s kaviarňou a posedením (za poplatok) • 
wifi pripojenie zdarma v priestoroch recepcie 

Šport a zábava: tenis • minigolf • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • aerobik • detské ihrisko • vodné športy 
na pláži (jet ski, vodný banán, atď. za poplatok) • animácie 
a detský miniklub so slovenskými animátormi 

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • zrekonštruované 
dvojlôžkové izby typu Superior s možnosťou 1, resp. 2 
prísteliek v hlavnej hotelovej budove, alebo v samostatne 
stojacich hotelových budovách (izby s výhľadom na more 
za príplatok) • vo všetkých izbách: klimatizácia ovládaná 
v hotelovom režime • SAT TV • minichladnička • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • balkón resp. terasa 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane lokálnych nápojov (víno, pivo, voda 
a čapované soft nápoje) • tradičné lokálne alkoholické 
a nealkoholické čapované nápoje podávané v hlavnom 
hotelovom bare (sóda, cola, sprite, fanta, tonic, čapova-
né pivo, biele a červené víno, ouzo) v čase od 10:30 - 
22:00 hod. • ľahšie občerstvenie (káva a koláč) podávané 
v čase od 16:00 – 18:00 hod. • zmrzlina pre deti podáva-
ná v hotelovom režime • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(na pláži za extra poplatok) • hotelové animácie pre deti 
a dospelých so slovenskými animátormi

Klubová dovolenka: ponúkame vám 
na spestrenie vášho dovolenkového pobytu osvedčené 
hotelové animácie organizované slovenskými animátormi 
najmä v čase hlavných letných prázdnin.

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

mkqac

HOTELOVÝ KOMPLEX

TALEA BEACH***+
BALI
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na strane 374

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

342 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

klu
bo

vá 
 dovolenka
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Rhodos
GRÉCKO

ATÉNY

Faliraki

Afandou

Lindos
Pefki

Ixia
Kallithea

Kolymbia

LETO 2019 RHODOS

Ostrov Rhodos leží v šírom mori. Kedysi, keď bol ešte ponorený na dne, vynie-
sol ho Hélios na svetlo a vyžiadal si ho od bohov do svojho vlastníctva. Rho-
dos je najväčším ostrovom súostrovia Dodekanese a po Kréte, Evii a Lesbose 
je štvrtým najväčším ostrovom Grécka.

Ako hovorí antická báj, keď bohovia medzi sebou rozdeľovali svet, Hélios – 
boh slnka, okúzlený uvidel, ako z morských hlbín vychádza ostrov tak krásny, 
že ihneď požiadal Dia, aby mu ho prisúdil. Rhodos je tým ostrovom, ktorý 
od tej doby ako delfín pláva trblietavými vodami juhovýchodného Stredomo-
ria a spája západ s Orientom.

Lemovaný zlatým piesočným pobrežím, pokrytý zeleňou a vinohradmi, večne 
žiariaci pod ochrannými lúčmi boha Hélia, je Rhodos miestom požehnaným 
všetkými darmi prírody; je to kus sveta stvorený ľuďom pre radosť. Práve 
vďaka neopakovateľnej nádhere prírody si ostrov vydobyl svoj názov ruža 
(ródos). Rimania, Johaniti, Turci Osmanskej ríše, Taliani, tí všetci tu zanechali 
svoju pečať bez toho, aby porušili jeho charkter.
Prírodné krásy ostrova, pamiatky svedčiace o jeho dlhej histórii, povestná po-
hostinnosť domácich obyvateľov, k tomu pestrá paleta ubytovacích služieb od 
jednoduchých štúdií a apartmánov, cez rodinné hotely až po moderné rezorty 
s vysokou kvalitou poskytovaných služieb, to všetko uspokojí dovolenkárov, 
ktorí si za svoj letný cieľ vybrali práve tento slnečný ostrov.

KALOS IRTHATE! (Vítame Vás)

RHODOS
Rhodos je ostrov, ktorý ako delfín 

pláva trblietavými vodami juhovýchodného 
Stredomoria a spája západ s Orientom.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 25 29 33 33 30 25

Voda 22 24 25 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
NÁZOV: Rhodos (Rhodes, Rodi, Rodos, Rodes)
ROZLOHA: 1 400 km2 (200 km pobrežia)
POČET OBYVATEĽOV: 120 000
HLAVNÉ MESTO: Rodos (55 000 obyvateľov)
MENA: Euro € 
JAZYK: Gréčtina (úradný), na dohovorenie aj angličtina
NÁBOŽENSTVO: 98% grécka ortodoxná cirkev 
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (VEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 2 h a 25 min (Rodos - RHO) 
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MESTO RHODOS TOWN

Štvorkilometrové mestské hradby s vežami, baštami a priekopa-
mi z čias Johanitov vás určite uchvátia. Bránou Slobody vstúpite 
do Starého mesta so spleťou úzkych uličiek, obďaleč na vás hľadia 
štíhle minarety či kupoly chrámov, pozostatky z obdobia turec-
kej nadvlády. Na námestí Simi nájdete zvyšky Afroditinho chrá-
mu. V prístave Mandraki, kde kedysi stál jeden zo siedmich divov 
sveta, Rhódsky kolos, dnes kotvia luxusné jachty a výletné lode. 
História sa tu krásne snúbi s modernosťou dneška. Mesto Rhodos, 
ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, jednoducho treba vidieť!

IXIA

Moderné letovisko leží na západnom pobreží, len 4 km od hlav-
ného mesta. Nájdete tu všetko k prežitiu ideálnej dovolenky, 
ktorá bude kombináciou oddychu, slnenia, či športového vyžitia 
na piesočnatej pláži s okruhliakmi, a tiež večernej zábavy priamo 
v stredisku. Navyše do mesta Rhodos sa poľahky dostanete aj 
príjemnou prechádzkou po pešej promenáde vedúcej popri mori.

KALLITHEA

Prvým letoviskom situovaným južne od hlavného mesta, je 
oblasť Kallithea s pozostatkami antických termálnych kúpelov. 
Lesk historických kúpeľných budov môžu vďaka nákladnej re-
konštrukcii obdivovať aj dnešní návštevníci, ktorí sem počas leta 
zavítajú. Krásne pieskové pláže ukryté v zálivoch a kvalitné ho-
tely sem každoročne lákajú množstvo dovolenkárov. 

FALIRAKI

Najobľúbenejšie dovolenkové stredisko ostrova Rhodos sa pýši 
krásnou, širokou a dlhou piesočnatou plážou s pestrou ponukou 
vodných športov a plážových aktivít. Faliraki sa nachádza cca 
15 km od hlavného mesta a je určite najživším letoviskom východ-
ného pobrežia. Atraktívne je najmä pre aktívnych dovolenkárov 
a mladých ľudí, ktorí vyhľadávajú zábavu a čulý nočný život. 
.

KOLYMBIA

Toto ideálne prázdninové stredisko vás objíme pokojnou atmo-
sférou a pohostinnosťou. Oddychová prechádzka po pobreží vás 
dovedie na jedno z najkrajších miest ostrova, k neďalekej pláži 
Tsambika. Príjemne strávené chvíle oddychu v moderných hote-
loch s komplexným balíkom kvalitných služieb sú znásobené ma-
lebnou kulisou tohto miesta, výnimočného vďaka príjemnej vôni 
eukalyptových stromov zo známej 3 km dlhej Eukalyptovej aleje. 

LINDOS

Kráľovnou tejto oblasti je Akropola vynímajúca sa na vysokom 
brale nad morom. Pod ňou je jedna z najčarovnejších dediniek 
na ostrove. Úzke uličky, biele domčeky, obchodíky, reštaurácie 
a bary ponúkajúce svoje služby nielen vo svojich útrobách, ale 
aj na strechách budov, kde večer, svetielkujúce, vytvárajú neopa-
kovateľnú atmosféru, somárikovia nosiaci turistov až k vstupnej 
bráne do Akropoly, to všetko by ste si nemali nechať ujsť. V Lin-
dose sa nachádzajú aj dve hlavné pláže: Megalos Gialos a záliv 
Agios Pavlos Beach, ktorý sa právom radí k najkrajším miestam 
ostrova Rhodos.

PEFKI

Pefki je typické grécke prázdninové letovisko usadené v prekrás-
nom prírodnom prostredí, ktoré svojim letným hosťom ponúka 
všetko, čo k stráveniu pohodovej dovolenky potrebujú - obchodíky, 
reštaurácie, bary a pekné pláže lemované olivovými hájmi. Najväč-
ším lákadlom je práve dlhá piesočnatá pláž s množstvom ma-
lých zálivov, kde si každý ájde svoje obľúbené miesto na kúpa-
nie a oddych pod slnečnými lúčmi. Pefki je zároveň veľmi dobrý 
východiskový bod pre tých, ktorí radi spoznávajú históriu a krajinu. 
Dominantou tejto oblasti je mestečko Lindos s antickou Akropolou 
a chrámom bohyne Atény. 
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LETO 2019 RHODOS www.pegasoshotel.gr

Obľúbený hotel Pegasos Beach nachádzajúci sa 
v letovisku Faliraki určite najviac ocenia klienti, kto-
rí uprednostňujú istotu kvalitných služieb, luxus 
a komfort v najvyhľadávanejších a najatraktívnej-
ších lokalitách a strediskách v každej destinácii. 
Tento hotel je pre vás ideálnou voľbou, pretože spĺ-
ňa všetky uvedené atribúty. Elegantné ubytovanie 
v izbách superior alebo de luxe, mimoriadne kvalit-
ná strava a poskytované služby, nádherná palmová 
záhrada, areál situovaný pri jednej z najkrajších pie-
sočnatých pláži Rhodosu, a taktiež blízkosť najvy-
hľadávanejšieho letoviska na ostrove s množstvom 
denných atrakcií a rušného večerného a nočné-
ho života. Rodiny s deťmi budú rovnako spokojné 
s blízkosťou piesočnatej pláže i s prístupom hotela 
k malým dovolenkárom, pre ktorých má pripravené 
veľké množstvo aktivít, ihriská, bazén pre deti so 
šmykľavkou a detský miniklub.

Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pláží na ostro-
ve Rhodos • v pokojnej časti, v tzv. hotelovej zóne na okra-
ji letoviska Faliraki • cca 2 km od živého a rušného centra 
letoviska s množstvom obchodíkov, butikov, reštaurácií 
a kaviarní, nechýbajú ani bary a diskotéky, či ďalšie letné 
dovolenkové atrakcie pre deti i dospelých • cca 5 min. pe-
šou chôdzou od Waterparku, jedného z najväčších v Európe 
• cca 13 km od hlavného mesta Rhodos • cca 35 km od Lin-
dosu s antickou Akropolou • 10 km od 18 jamkového golfo-
vého ihriska v stredisku Afandou

Pláže: veľmi pekná, dlhá a široká piesočnatá pláž 
miestami premiešaná s kamienkami a s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre deti aj pre menej zdatných 
plavcov • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • 
hotelové plážové osušky (k dispozícii zdarma)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a lobby ba-
rom • trezory (za poplatok) • hlavná reštaurácia • a la carte 
reštaurácia Elia (za poplatok) • hotelový bar a kaviareň • sna-
ck bar • pool bar • veľký, priestranný sladkovodný bazén 
• bazén pre deti • bazén so šmykľavkou • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazéne (zdarma) • wifi v areáli hotela (zdarma) 
• obchodíky so suvenírmi • kaderníctvo 

Šport a zábava: tenisové kurty a stolný tenis 
(za poplatok) • biliard (za poplatok) • šípky • basketbal • vodné 
pólo • plážový volejbal • detské ihrisko • hotelový miniklub 
pre deti od 4 - 12 rokov • denný aj večerný hotelový animač-
ný program • vodné športy na pláži (za poplatok) • požičovňa 
bicyklov (za poplatok)

Ubytovanie: zrekonštruované, moderne a ele-
gantne zariadené 2-lôžkové izby superior s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek (rozkladacia posteľ alebo rozťahovací 
gauč) • klimatizácia (zdarma, v hotelovom režime) • chladnič-
ka • telefón • rádio • SAT TV • wifi prístup na internet (zdarma) 
• trezor (za poplatok) • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s pose-
dením • výhľad na more (za príplatok) • luxusne zariadené 
izby De Luxe (za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
v hlavnej reštaurácii formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • show cooking počas raňajok a večerí 
• občerstvenie v snack bare počas dňa (šaláty, cestoviny, 
pizza, pita gyros, ovocie) • miestne alkoholické, nealkoho-
lické nápoje a miešané nápoje, tiež káva, čaj a voda sú k 
dispozícii v baroch hotela počas dňa v čase od 11:00 hod. 
do 23:00 hod. • hlavný bar je otvorený od 17:00 do 01:00 
(nápoje sú po 23.00 hod. spoplatnené) • zmrzlina pre deti 
• denný a večerný animačný program • detský miniklub • 
minidisko • ležadlá a slnečníky pri bazéne a v areáli hotela 
• plážové osušky • wifi na izbách a v areáli hotela

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

lrmaIp

HOTEL

PEGASOS BEACH*****
FALIRAKI
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hotelové   animácie

LETO 2019 RHODOS

na strane 378

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

546 €
8 dní

izba DeLuxe

izba Superior

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 RHODOS www.dessolehotels.com

Aj v tohtoročnej sezóne letných dovoleniek vám 
dávame do pozornosti overený hotel, ktorý je sú-
časťou medzinárodnej siete Dessole hotels. Hotel 
Dessole Olympos Beach, ktorého areál ústi priamo 
pri pláži, jednej z najkrajších na celom ostrove, je 
presne tým, čo potrebujete ku kvalitnému oddychu. 
Čaká na vás príjemné ubytovanie, skvelá domáca i 
medzinárodná kuchyňa a veľa doplnkových aktivít, 
ktorými si môžete spestriť vaše oddychové dni pri 
mori. Ak dávate prednosť letoviskám s pulzujúcim 
dovolenkovým rytmom, ste na správnom mies-
te. Nesporným lákadlom bude pre vás aj blízkosť 
najnavštevovanejšieho strediska ostrova Rhodos 
s povestným nočným životom. Do centra Faliraki 
s množstvom barov, reštaurácii, kaviarní a taverien, 
obchodíkov so suvenírmi a s pestrým výberom za-
ujímavých atrakcií pre dospelých aj pre radosť det-
ských duší, je to z tohto krásneho dovolenkového 
miesta naozaj len na skok. 

Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pláží ostrova 
• v pokojnej časti, v tzv. hotelovej zóne na okraji letovis-
ka • približne 2 km od živého centra Faliraki s množstvom 
reštaurácií, situovaných aj priamo na pláži, kaviarní, barov, 
pubov, diskoték, nechýbajú ani bohaté nákupné možnos-
ti a množstvo ďalších dovolenkových atrakcií • cca 5 min. 
peši od Waterparku • vzdialenosť od mesta Rhodos približ-
ne 13 km • cca 35 km od historickej dedinky Lindos s antic-
kou Akropolou • letisko cca 15 km od hotela

Pláže: pekná, dlhá a široká piesočnatá pláž miestami 
premiešaná s kamienkami s pozvoľným vstupom do mora 
vhodným pre deti • ležadlá, plážové osušky a slnečníky 
na vyhradenej hotelovej časti pláže (zdarma) 

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou a lobby 
barom • wifi vo verejných priestoroch hotela (zdarma) •  tre-
zory na recepcii (zdarma) • hlavná reštaurácia s príjemným 
posedením na vonkajšej terase • Beach Taverna • á la carte 
reštaurácia (za poplatok) • pool bar • veľký sladkovodný 
bazén (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detský bazén 
• miniklub pre deti • Wellness centrum (masáže a parný 
kúpeľ za poplatok) • konferenčná miestnosť

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis 
• biliard (za poplatok) • šípky • boccia • vodné pólo • plážový 
volejbal • vodné športy na pláži (za poplatok) • (areál s mi-
nigolfom, tenisovým kurtom a menším toboganom medzi 
bazénmi a plážou nepatrí k hotelu) • denný aj večerný ho-
telový animačný program 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2 - lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • priestrannejšie rodinné 
izby pre 4 až 5 osôb (za príplatok) • klimatizácia (zdarma, 
v hotelovom režime) • chladnička • telefón • SAT TV • trezor 
(zdarma) • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. s vaňou 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením • 
výhľad na more (za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • tématická 
večera v Beach Taverne na pláži (1x za pobyt, rezervá-
cia vopred) • občerstvenie počas dňa v Beach Taverne 
v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod. • zmrzlina, káva a čaj 
vo vyhradenom čase • miestne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje sú podávané vo vyhradenom čase v lobby 
bare, pool bare a v Beach taverne na pláži • počas obe-
dov a večerí pivo a víno • denný a večerný animačný 
• ležadlá, osušky a slnečníky pri bazéne a na pláži pred 
hotelom• wifi v areáli hotela • trezor

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tupor

HOTEL

DESSOLE OLYMPOS BEACH*****
FALIRAKI
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

481 €
8 dní
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LETO 2019 RHODOS www.evihotel.gr

Tento obľúbený hotel nájdete v blízkosti centra 
živého letoviska Faliraki, ktoré ožíva najmä v pod-
večerných hodinách, kedy sa jeho uličky zaplnia 
návštevníkmi zo všetkých kútov sveta. Hotel Evi 
pozostáva z viacerých ubytovacích častí obklo-
pených krásnou udržiavanou záhradou a odpo-
rúčame ho predovšetkým tým z vás, ktorí túžia 
po aktívnom prežití voľného času. Práve pre vás 
je pripravená pestrá paleta doplnkových služieb, 
ktoré v kombinácii s balíkom all inclusive a viac 
ako priaznivej ceny určite nenechajú nikoho na po-
chybách o správnom výbere dovolenky. Rodiny 
s deťmi ocenia aj širokú piesočnatú pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora, či Waterpark s množstvom 
atrakcií, ktoré určite rozžiaria očká všetkých ma-
lých návštevníkov. Deťom je určený i detský bazén 
a zaiste využijú aj služby našich slovensky hovo-
riacich animátorov vrámci klubovej dovolenky.

Poloha: v pokojnej časti rušného letoviska Faliraki • 
približne 7 min. chôdze od živého centra s množstvom ob-
chodíkov, butikov, reštaurácií, kaviarní, desiatkami barov, 
pubov a diskoték • nákupné možnosti v tesnej blízkosti 
hotela • asi 10 min. chôdze od najbližšej piesočnatej pláže 
• cca 10 min. jazdy od Waterparku • cca 14 km od mesta 
Rhodos • asi 4 km od golfového ihriska v stredisku Afandou

Pláže: veľmi pekná, dlhá a široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do vody, ktorý je vhodný aj pre 
malé deti • miestami kamienkový prechod do mora • le-

žadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • reštau-
rácie a bary aj priamo v blízkosti pláže • vedľajšia menšia 
pláž v zálive • cca 15 min. chôdze od hotela sa v zálive 
na okraji letoviska Faliraki nachádza oddelená nudapláž

Popis: hotelo pozostáva s hlavnej budovy s recep-
ciou a viacerých ubytovacích častí • vstupná hala s recep-
ciou a trezormi (za poplatok) • reštaurácia s posedením aj 
na vonkajšej terase • snack/pool bar pri bazéne • spolo-
čenská miestnosť so SAT TV • veľký sladkovodný bazén 
a detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) 
• detské ihrisko a miniklub pre deti • internet a wifi (za po-
platok) • hotelový minimarket

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za po-
platok) • basketbal • vodné pólo • plážový volejbal • široký 
výber vodných športov na pláži (za poplatok) • v blízkom 
okolí hotela sa nachádza motokárový areál • animačný 
program s našimi animátormi určený predovšetkým det-
ským dovolenkárom

Ubytovanie: štandardne vybavené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • individuálna klimatizácia  
(zdarma) • chladnička • telefón • kúpeľňa so sprchovým kú-
tom, resp. s vaňou a WC • balkón, resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • občerstvenie počas dňa 
v snack bare bare pri bazéne • zmrzlina vo vyhradenom 
čase • miestne alkoholické nápoje: gin, vodka, rum, bran-
dy, ouzo sú podávané v čase od 14:00 hod. do 23:00 hod. 
• pivo, biele a červené víno, a tiež nealkoholické nápoje, 
káva a čaj od 10:00 hod. do 23:00 hod. • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne • animačný program v slovenskom, resp. 
českom jazyku s našimi animátormi a detský miniklub

Klubová dovolenka: na spestrenie dovolen-
kových dní a aktívne využitie voľného času vám ponúkame 
bohatý animačný program, ktorý organizujú naši animátori 
(počas mesiacov júl a august). Počas dňa bude postarané aj 
o najmenších hotelových návštevníkov, ktorí sa môžu zapojiť 
do loptových hier, maľovania, kreslenia a ďalších zábavných 
aktivít. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

caros

HOTEL

EVI***
FALIRAKI
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LETO 2019 RHODOS www.hotelilyssion.gr

Pevne veríme, že vynovený hotel Ilyssion Beach Re-
sort, ktorému v sezóne 2019 oficiálne pribudla ďal-
šia hviezdička, sa stane vaším obľúbeným dovolen-
kovým cieľom počas tohtoročnho leta stráveného 
na ostrove Rhodos. Jeho unikátna poloha v tichom 
prostredí a zároveň priamo pri mori zaručuje hotelo-
vým hosťom všetkých vekových kategórií dokonalý 
oddych. Práve susedná piesková pláž je skvelou 
voľbou pre relax a leňošenie pod horúcim gréckym 
slnkom. Pokojnú atmosféru tohto miesta iste ocenia 
nielen rodiny s deťmi, pre ktoré je určené detské ih-
risko, vlastný bazén i hotelový miniklub, ale aj starší 
klienti vyhľadávajúci pauzu od stresu a rutiny kaž-
dodenného pracovného života. Hotel má výhodnú 
polohu i pre spoznávanie historických a prírodných 
krás Rhodosu, veď len pár kilometrov vzdialený uni-
kátny Lindos s Akropolou je najnavštevovanejšou 
turistickou atrakciou ostrova Rhodos. 

Poloha: upravený a vynovený areál hotela ponúka 
nádherný panoramatický výhľad na morskú hladinu hrajú-
cu unikátnymi odtieňmi modrej farby • v tichej lokalite, len 
5 minút chôdze od najbližších nákupných možností, obcho-
díkov so suvenírmi a taverien • vzdialenosť od centra leto-
viska Pefki približne 800 m • cca 4 km od strediska Lardos 
• 7 km od historicky známeho mestečka Lindos s antickou 
Akropolou • približne  55 km od hlavného mesta Rhodos • 
autobusová zastávka priamo pred hotelom • vzdialenosť 
od letiska cca 50 km

Pláže: priamo pred hotelovým rezortom sú menšie prí-
rodné pláže • len 50 m od hotelového komplexu je pekná 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do vody so slneč-
níkmi a ležadlami (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • udržiavaná terasovi-
tá záhrada • hlavný bar (nápoje v rámci AI v čase od 17:00 
do 23:00 hod.) • veľkoplošná SAT TV s DVD prehrávačom 
v priestoroch recepcie • internetový kútik a wifi pripojenie 
na internet (za poplatok) • trezor (za poplatok) • reštaurácia 
s terasou a posedením • minimarket • bazén so slanou vo-
dou situovaný pri mori (ležadlá za poplatok) • 2 sladkovodné 
bazény a detský bazén (ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
(zdarma) • snack bar pri bazéne • detské ihrisko a miniklub 
• amfiteáter • parkovisko • miestnosť na úschovu batožiny • 
hotelová práčovňa 

Šport a zábava: karty • šach • backgammon 
• biliard (za poplatok) • tenis (za poplatok) • volejbal • jacuzzi 
(za poplatok) • vodné športy v najbližšom stredisku Pefki 
(za poplatok) • amfiteáter • 1x týždenne grécky večer so ži-
vou hudbou a tancom

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia (zdar-
ma, v hotelovom režime v období od 15.06. do 15.09.2019) • 
SAT TV • rádiový kanál • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 
so sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy (na vyžiadanie 
na recepcii, za vratný depozit) • balkón alebo terasa s pose-
dením • izby s výhľadom na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, ľahký obed (šaláty, pizza, cesto-
viny, hamburger, souvlaki, sendviče, hranolky, nugetky, 
...) a večera formou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické nápoje (čapované pivo, biele a čer-
vené víno) a nealkoholické nápoje v čase od 11:00 do 17:00 
hod. v snack bare • popoludňajší čaj a káva so sušienkami 
v snack bare • ľadová drť pre deti vo vyhradenom čase 
(od 15:00 do 17:00 hod.) • čapované pivo, biele a červené 
víno, 4 rôzne kokteily, lokálne destiláty a nealkoholické 
nápoje v čase od 17:00 do 23:00 hod. v hlavnom bare • 
ležadlá a slnečníky pri sladkovodných bazénoch

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tarcpd

HOTELOVÝ KOMPLEX

ILYSSION BEACH RESORT****
PEFKI
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

338 €
8 dní



192

 

LETO 2019 RHODOS www.niriidesbeach-hotel.com

Hotel Niriides s kvalitnými službami patrí do našej 
stabilnej ponuky letných dovolenkových pobytov 
a sme nesmierne radi, že vám ho môžeme ponúk-
nuť i túto sezónu. Pohostinná rodinná atmosféra 
tohoto rezortu nachádzajúceho sa v pokojnom 
prostredí letoviska Kolymbia, spolu s kvalitnými 
hotelovými službami, ústretovým a vždy milým 
personálom, chutnou stravou, udržiavanou zele-
nou záhradou a v neposlednom rade s moder-
nými zrekonštruovanými izbami vytvára predpo-
klady na strávenie vysnívanej letnej dovolenky. 
All inclusive hotel Niriides ocenia nielen rodiny s 
deťmi, ktorým je určený samostatný bazén i det-
ské ihrisko s preliezačkami, ale i páry vyhľadáva-
júce pokojnejšie prostredie neďaleko rozmanitých 
pláží a prírodných krás. Podvečer, pri poháriku la-
hodného gréckeho vína, bude dych berúci západ 
slnka tou pravou odmenou pre všetkých, ktorí 
deň venovali či už leňošeniu pri bazéne, šante-
niu v tyrkysových morských vlnách, oddychu na 
ležadle na jednej z pláží strediska Kolymbia, a aj 
tých, ktorí sa príjemne unavili pri spoznávaní ma-
gického ostrova Rhodos.

Poloha: nachádza sa na východnej strane ostrova 
Rhodos, v pokojnom prostredí zelene • v blízkosti známej 
Eukalyptovej aleje len 5 min. pešej chôdze od centra Ko-
lymbie • cca 25 km od hlavného mesta ostrova • v tesnej 
blízkosti letoviska Kolymbia sa nachádzajú pláž Tsambika, 

ktorá je považovaná za najkrajšiu na ostrove Rhodos, záliv 
Ladiko a pláž Anthony Quinn Bay

Pláže: cca 5 minút chôdze od hlavnej pláže letovis-
ka Kolymbia • 2,5 km dlhá pláž je piesočnatá, premiešaná 
s kamienkami, s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre 
deti a neplavcov • od známej pláže Tsambika ju oddeľu-
je skalné bralo • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok) • v blízkej dostupnosti sú 2 ďalšie plá-
že v letovisku

Popis: lobby s recepciou • trezor (na recepcii za po-
platok) • hlavný bar • internetový kútik (za poplatok) • wifi 
(v hotelovom areáli zdarma) • reštaurácia • spoločenská 
miestnosť s TV • snack/pool bar pri bazéne (ležadlá a sl-
nečníky zdarma) • plážové osušky (za poplatok) • detský 
bazén a detské ihrisko • minimarket

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za po-
platok) • tenis (za poplatok) • plážový volejbal • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • príležitostne hotel pre svojich 
hostí poriada grécky večer • detská dráha pre elektrické 
autíčka

Ubytovanie: zrekonštruované, elegantne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
s dvomi spálňami len pre 4 - členné rodiny (za príplatok) • 
klimatizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma, mimo tohto obdobia 
za poplatok) • telefón • chladnička • SAT TV • kúpeľňa s va-
ňou a WC • sušič na vlasy • priestranný balkón, resp. terasa 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú podávané 
formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii • počas obedov a večerí sa 
podávajú nealkoholické nápoje, džúsy, voda, pivo a víno 
lokálnej produkcie • miestne alkoholické nápoje - pivo, 
biele a červené víno, destiláty a nealkoholické nápoje 
počas dňa v hlavnom bare od 18:00 hod. do 24:00 hod. 
a v bare pri bazéne d 10:00 hod. do 18:00 hod. • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • wifi v areáli hotela  

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ramwo

HOTEL

NIRIIDES****+
KOLYMBIA
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zájazdov nájdete

cena už od

410 €
8 dní
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hechter.sk/
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LETO 2019 RHODOS www.lindoshotels.com

Aj vďaka svojej pohostinnosti a profesionálnemu 
prístupu hotelového personálu, kvalitným služ-
bám, elegantnému zariadeniu, panoramatickým 
výhľadom na more, čistote, dostupnosti pláže 
a aktivitám pre rodiny je rezort Lindos Royal vý-
bornou voľbou pre oddychovú a nezabudnuteľnú 
prímorskú dovolenku. Areál s udržiavanou zelenou 
záhradou, komfortné izby a bazény kaskádovito 
rozložené priamo nad smaragdovým Stredozem-
ným morom obklopené terasami na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi - i to je komplex Lindos Royal, 
ktorý ponúka nerušený relax a pohodu s výhľa-
dom na malebnú okolitú prírodu. Sme presvedčení, 
že 4* hotelový rezort Lindos Royal, čakajúci na pri-
delenie piatej hviezdičky, je tou správnou voľbou 
pre vašu pohodovú dovolenku a vy budete dlho 
spomínať na chvíle plné krásnych zážitkov, ktoré 
ste prežili práve na tomto mieste. 

Poloha: na juhovýchodnom pobreží ostrova Rhodos 
• v malebnom zálive Vlycha Bay s pokojným morom • are-
ál hotelového rezortu je riešený v štýle tradičnej gréckej 
dedinky, pričom závan antickej histórie architektonicky do-
tvárajú stĺpy a oblúky a v neposlednom rade aj udržiavaná 
exotická záhrada obklopujúca bazény so slnečnými tera-
sami • iba 4 km od historickej dedinky Lindos známej anti-
ckou akropolou • 43 km od hlavného mesta Rhodos • 35 km 
od golfového ihriska v Afandou • cca 50 km od letiska

Pláže: cca 50 m od hotelového areálu je krásna cen-

trálna pláž v zálive Vlycha Bay, s pieskom premiešaným 
pri vstupe do mora s kamienkami (ležadlá a slnečníky 
za poplatok) • hotelový areál sa kaskádovito rozprestie-
ra na skalnatom útese, s menšími upravenými terasami 
na slnenie • pri hoteli prístup do vody po schodíkoch, more  
vhodné pre dobrých plavcov a na šnorchľovanie 

Popis: priestranná lobby s recepciou a barom (za po-
platok) • internetový kútik (za poplatok) • wifi vo vyhra-
dených priestoroch hotela (zdarma) • zmenáreň • TV 
miestnosť • hlavná reštaurácia a 2 tématické á la carte 
reštaurácie (grécka a stredomorská) • snack bar • pool bar 
• viacero bazénov (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové 
osušky za depozit) • detský bazén so šmykľavkami • det-
ské ihrisko • supermarket a obchod so suvenírmi • požičov-
ňa áut (za príplatok) 

Šport a zábava: tobogany a detské šmykľav-
ky • 2 tenisové kurty • basketbalové a volejbalové ihrisko • 
futbalové ihrisko • vodné pólo • biliard (za poplatok) • stolný 
tenis • šípky • fitnes centrum • masáže (za poplatok) • hote-
lové animácie • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • telefón • chladnička • kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchovacím kútom a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov podávané v hlavnej 
reštaurácii hotelového rezortu • raz za pobyt večera v 
á la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • počas obe-
dov a večerí sú k dispozícii nealkoholické nápoje, džúsy, 
voda, pivo a víno miestnej produkcie • ľahké občerstve-
nie vo vyhradenom čase počas dňa • miestne alkoho-
lické nápoje (čapované pivo, víno, tvrdý alkohol, koktej-
ly a miešané nápoje), nealkoholické nápoje, káva a čaj 
v baroch rezortu v čase od 10:00 do 23:00 hod. v baroch 
hotelového rezortu • vybrané športové aktivity • animač-
ný program • detský miniklub • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch a v areáli hotela • wifi vo vyhradených priesto-
roch hotela

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

aPoms

HOTELOVÝ KOMPLEX

LINDOS ROYAL*****
LINDOS
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na strane 378

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

527 €
8 dní

hotelové   animácie
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Hotel Amathus Beach dávame do pozornosti nároč-
ným klientom, ktorí okrem oddychovania a užívania 
si luxusu poskytovaných 5* služieb vyhľadávajú 
kombináciu prímorskej atmosféry v spojitosti s his-
torickými a prírodnými krásami. Tých je v blízkej 
dostupnosti hotela naozaj veľké množstvo - sused-
ným hlavným mestom Rhodos počínajúc a naprí-
klad Údolím motýľov, či historickým Lindosom kon-
čiac. Rozľahlý hotelový areál s krásnym bazénovým 
komplexom poskytuje jedinečné výhľady na šíre 
more a na celú zátoku strediska Ixia. Trblietajúca 
sa morská hladina s lákajúcou plážou s ležadlami 
a slnečníkmi je len na skok od hotela, dostupná 
hotelovým podchodom. Amathus Beach sa pýši aj 
najväčším Spa & Wellness centrom v Grécku, kto-
rého ponuka masáží, aromaterapie, hydroterapie 
či bahenných zábalov určite zregeneruje vaše telo 
a unavenú myseľ. Výhodou je skutočnosť, že časť 
služieb Spa centra je zahrnutá v balíku all inclusive.

Poloha: nachádza sa v západnej časti ostrova, vo 
vyhľadávanom letovisku Ixia • v blízkosti obchodného a zá-
bavného centra strediska s reštauráciami, barmi, obchodmi 
a tavernami • len približne 4 km od historického mesta Rho-
dos (ľahká dostupnosť autobusom, resp. pešou promená-
dou vedúcou popri pláži) • cca 20 km od letiska 

Pláže: udržiavaná piesočnatá pláž s okruhliakmi s po-
zvoľným vstupom do vody je dostupná upraveným pod-
chodom priamo z hotela • ležadlá, plážové osušky a slneč-

níky na hotelovej pláži (zdarma) • servis s obsluhou na pláži 
(za poplatok)

Popis: impozantná presklená vstupná hala s posede-
ním • recepcia • 3 reštaurácie (hlavná hotelová reštaurácia 
Iliades s nezabudnuteľným výhľadom na zátoku Ixia Bay 
sa nachádza na 10. poschodí) • 4 bary • Spa & Wellness cen-
trum (za poplatok) • 4 bazény (z toho jeden je situovaný 
na najvyššom poschodí odkiaľ je krásny panoramatický 
výhľad na zátoku letoviska Ixia) • detský bazén • miniklub 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma) • minimar-
ket • wifi pripojenie na internet vo vyhradených verejných 
priestoroch hotela (zdarma) • kaderníctvo (za poplatok) 

Šport a zábava: Spa & Wellness centrum (po-
silňovňa, jacuzzi, sauna a parný kúpeľ zdarma, masáže, 
procedúry, bahenné zábaly, aromaterapia a hydroterapia 
za poplatok) • tenisový kurt (zdarma) • inštruktor tenisu 
(za poplatok) • detské ihrisko • vodné športy k dispozícii 
na pláži Ixie (za poplatok) • požičovňa bicyklov (za poplatok) 
• denné a večerné hotelové animácie • tématické večere • 
živá hudba niekoľkokrát do týždňa

Ubytovanie: luxusne zariadené 2-lôžkové izby 
s prístelkou • izby s výhľadom na more (za príplatok) • te-
lefón • SAT TV • rádio • wifi (zdarma) • klimatizácia • minibar 
(za poplatok) • trezor • vaňa alebo sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy • župan a papučky • balkón alebo terasa s pose-
dením • rodinné suity typu mezonet s výhľadom na more 
alebo bungalovy max. pre 4-členné rodiny s dvoma deťmi 
(za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • show cooking • miest-
ne alkoholické nápoje, studené i teplé rozlievané nealko-
holické nápoje v čase od 10:00 do 23:00 hod. v baroch 
hotela • alkohol medzinárodných značiek je podávaný v 
čase stanovenom hotelom • ľahké občerstvenie, sendviče, 
koláčiky, zmrzlina, káva a čaj vo vybraných hodinách • raz 
za pobyt večera v á-la carte reštaurácii (nutná rezervácia 
vopred) • vybrané služby Spa & Wellness centra • wifi v 
areáli hotela vrátane izieb • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky • hotelové animácie • miniklub pre deti 

Oficiálna trieda: 

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

luPeW

HOTEL

AMATHUS BEACH*****+
IXIA
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na strane 378

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

611 €
8 dní

hotelové   animácie
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na strane 377

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.virginiahotel.gr

Medzi hlavným mestom a letoviskom Faliraki nájdete 
3* all inclusive hotel Virginia, ktorý je ideálnou kombi-
náciou príjemného ubytovania, dobrých služieb, vý-
hodnej polohy a priaznivej ceny. Pokojné prostredie, 
blízka nádherná pláž a upravená hotelová záhrada 
s bazénmi obklopenými slnečnými terasami vo vás 
umocnia jedinečnú atmosféru gréckeho leta.

Poloha: v pokojnom prostredí dedinky Reni Koskinou, 
neďaleko centra letoviska Kallithea • cca 5 km od strediska 
Faliraki a rovnako len 5 km od hlavného mesta Rhodos boha-
tého na množstvo historických pamiatok • zastávka autobusu 
cca 200 m od hotela • transfer z letiska trvá približne 30 minút 

Pláže: cca 150 m od nádhernej piesočnatej pláže uzavre-
tej v zálive • pozvoľný vstup do mora vhodný pre deti • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • trezor (za poplatok) • 
lobby bar s panoramatickým výhľadom na more a do záhra-
dy • wifi v areáli hotela a internetový kútik (za poplatok) • TV 
kútik • reštaurácia s terasou • snack bar pri bazéne • 3 bazény 

(ležadlá a slnečníky zdarma) • 2 detské bazény • detské ihrisko 
v tvare lode s hojdačkami a preliezkami • minimarket 

Šport a zábava: stolný tenis (za poplatok) • plá-
žový volejbal • biliard (za poplatok) • videohry (za poplatok) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: hotel pozostáva z viacerých 2- 
a 3-podlažných ubytovacích blokov • štandardne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • štúdiá s možnos-
ťou až 2 prísteliek s kuchynským kútikom • klimatizácia • tele-
fón • SAT TV • malá chladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • wifi (za poplatok) 
• balkón alebo terasa 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov miestnej produkcie • špeciality 
domácej gréckej i medzinárodnej kuchyne • nealkoholické 
nápoje, čapované pivo, víno a ľahké občerstvenie sú podá-
vané v pool/snack bare v čase od 10:00 do 22:00 • zmrzli-
na počas obedov a večerí • ouzo, rum, brandy a iné druhy 
miestneho tvrdého alkoholu od 18:00 do 22:00 • vybrané 
športové a zábavné aktivity

Oficiálna trieda: 
cena už od

358 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

artq

HOTEL

VIRGINIA***+
IXIA
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Priamo pri priezračnej morskej hladine leží elegant-
ný hotel Avra Beach. Jeho závideniahodná poloha 
vám zaručí širokú paletu možností, ako čo najlepšie 
vyplniť svoje vzácne dovolenkové chvíle. Pýchou 
tohto hotela je udržiavaná palmová záhrada s aty-
pickým bazénom s fontánou. V jeho blízkosti nechý-
ba krásna terasa určená na oddych a slnenie. Prvo-
triedna kvalita a pestrosť služieb hotela sú zárukou 
spokojnosti aj náročnejších klientov. 

Poloha: v blízkosti centra známeho letoviska Ixia 
s reštauráciami, obchodíkmi, tavernami a barmi • priamo pri 
piesočnatej pláži s prímesou okrúhliakov • cca 5 km od cen-
tra mesta Rhodos (spojenie autobusom alebo dostupné 
prechádzkou po pešj promenáde vedúcej popri mori)

Pláže: okruhliaková pláž s piesočnatým morským 
dnom • pozvoľný vstup do vody • slnečníky a ležadlá na ho-
telovej pláži (zdarma)

Popis: recepcia s príjemným posedením • vonkajšia 
terasa • snack bar • hlavná reštaurácia • plážový bar • mi-
nimarket • bazén • bar pri bazéne s terasou na slnenie • sl-

nečníky a ležadlá pri bazéne a na terase (zdarma) • detský 
bazén • detské ihrisko • udržiavaná záhrada • internet a wifi 
(za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • detský 
miniklub • plážový volejbal • tenisové kurty • stolný tenis 
• šípky • videohry (za poplatok) • široká ponuka atraktívnych 
vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby s dvomi samostatný-
mi spálňami pre 4 osoby (za príplatok) • klimatizácia (od 15.6. 
do 15.9. zdarma) • chladnička • telefón • SAT TV • trezor (za po-
platok) • kúpeľňa s vaňou alebo sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podáva-
né formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • 
show cooking počas večerí • počas dňa alkoholické nápo-
je, teplé a studené nealkoholické nápoje, ľahké občerstve-
nie: zmrzlina, koláčiky, pizza a sendviče vo vyhradenom 
čase • hotelové animácie • slnečníky a ležadlá na hotelo-
vej pláži, terase a pri bazéne 

Oficiálna trieda: 

na strane 377

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.avrabeach.gr

cena už od

514 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

eupmd

hotelové   animácie

HOTEL

AVRA BEACH****+
IXIA
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Cyprus je tretím najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Prvá zmienka 
o ostrove pochádza už zo starovekých bájí a podľa legendy sa na ostrove 
Cyprus zrodila z morskej peny grécka bohyňa lásky a krásy Afrodita. Cyprus 
hral dôležitú úlohu vďaka svojej strategickej polohe v histórii stredomorských 
civilizácií a nachádzajú sa tu historické pamiatky počnúc gréckymi a rímskymi 
chrámami, končiac byzantskými kostolmi a križiackymi hradmi. Názov krajiny 
je odvodený od gréckeho slova kypros, čo v gréčtine znamená meď. Pôvodne 
bol britskou kolóniou, osamostatnil sa v roku 1960. Cyprus je územne rozdele-
ný na dve časti, na juhu sa nachádza Cyperská republika a na severe takzva-
ná Severocyperská republika, ktorá je uznaná iba Tureckom, ktorého armada 
v roku 1974 obsadila túto časť ostrova. Cyperská republika je samostatným 
štátom a od roku 2004 je členom Európskej únie a platia pre ňu rovnaké pod-
mienky ako pre ostatné členské krajiny. Nikózia je hlavné a zároveň najväčšie 
mesto Cypru a po páde Berlínskeho múru je Nikózia jediné rozdelené hlavné 
mesto na svete. Cyprus láka predovšetkým príjemnou klímou, má veľmi mier-
ne zimy, horúce letá a môže sa pochváliť až 300 slnečnými dňami v roku. 
Dovolenková sezóna je tu preto veľmi dlhá, od apríla až do konca novembra. 
Vďaka krištálovo čistému moru, nádherným piesočnatým plážam, vynikajúcej 
kuchyni, jedinečnej histórii, kultúre a priateľským obyvateľom je Cyprus veľ-
kým dovolenkovým lákadlom a obľúbeným miestom turistov. Cyprus to sú 
nielen kilometre krásnych pláží a priezračné čisté vody Stredozemného mora, 
ale aj oku lahodiace olivové háje, popretkávané eukalyptovníkmi a citrusov-
níkmi, 32 druhov voľne rastúcich orchideí, miesta, kde sa aj dnes liahnu ob-
rovské korytnačky, pobehujú jú divé somáriky a zvuk cikád je všadeprítomný.

CYPRUS
Čarokrásny ostrov, kde sa podľa 

starovekých legiend z morskej peny zrodila 
bohyňa krásy a lásky Afrodita…

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 29 32 33 35 32 30

Voda 21 23 26 26 25 23

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Cyperská republika
ROZLOHA: 9 251 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 885 000
HLAVNÉ MESTO: Nikózia
MENA: Euro € 
JAZYK: gréčtina, turečtina,
NÁBOŽENSTVO: gréckokatolíci, islam 
ČASOVÁ ZÓNA: +1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V (vyžaduje sa adaptér)
DOBA LETU: cca 2h 45min (Larnaka - LCA), cca 4h Nikózia (Ercan - ECN) 

Limassol
Paphos

Nikózia

Ercan

Famagusta

Larnaka

Protaras

Ayia Napa

Kyrenia
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KYRENIA

Toto malebné mestečko, v turečtine Girne, je centrom väčšiny tu-
ristických aktivít na severnom pobreží. Okúzľujúci Kyrenijský prí-
stav plný farebných lodí a jácht, obklopený  miestnymi reštaurá-
ciami, barmi a kaviarničkami v kombinácii s ohromným hradom 
pieskovej farby patrí k jednému z najkrajších cyperských miest. 
V pevnosti Kyrenijskeho hradu nájdete múzeum lodných vra-
kov, kde objavíte jednu z najstarších potopených lodí, ktoré boli 
pri cyperskom pobreží nájdené. Od hlavného mesta Severného 
Cypru, Nikózie, je Kyrenia vzdialená necelých 30 minút a dnes 
je rušným a živým centrom zábavy, ktoré je vyhľadávané ako 
miestnymi, tak aj turistami z celého sveta. Oblasť má ideálnu po-
lohu a okrem trávenia dňa na niektorej z krásnych piesočnatých 
pláží na slniečku, máte možnosť podniknúť výlety aj do ďalších 
častí ostrova. Na svoje si prídu milovníci histórie a hradov, ktoré 
nájdete na vrcholkoch Kyrenijského pohoria v objatí zachovalej 
prírody. Výhľad z týchto miest vo vás zanechá pocit úžasu ešte 
dlho po návrate z vašej vysnívanej dovolenky.

FAMAGUSTA

V minulosti sa jednalo o jeden z najdôležitejších historických 
prístavov v Stredomorskej oblasti, ktorý patril k najbohatším 
miestam na celom svete. Ku koncu 13. storočia sa Famagusta 
stala hlavným lodným prekladiskom a získala tak nesmierne bo-
hatstvo a význam. V polovici 20. storočia sa táto oblasť otvorila 
turistom a stala sa centrom cestovného ruchu na celom ostro-
ve. Dnes je najdôležitejším historickým, kultúrnym a turistickým 
strediskom Severného Cypru. V okolí hradbami obohnaného 
mesta Famagusta, v nádhernom oblúku Famagustského zálivu, 
pýšiaceho sa prvotriednymi plážami a priezračne čistým morom, 
vyrástli nádherné hotelové rezorty, ktoré sú pripravené uspo-
kojiť všetky predstavy dovolenkárov po dokonalom oddychu. 
Famagusta je ideálne miesto pre kombináciu aktívnej dovolen-
ky a oddychu na nádherných piesočnatých plážach s jemným 
pieskom. V regióne je možné nájsť archeologické vykopávky an-
tického mesta Salamis s ruinami rímskeho divadla či mestských 
kúpeľov. 

PROTARAS

Dnes známe turistické letovisko nachádzajúce sa približne 10 
kilometrov od strediska Ayia Napa bolo v staroveku mestským 
štátom Leukolla s malým bezpečným prístavom. Tu aténsky 
Demetrius Poliorketes hľadal v roku 306 pnl útočisko, keď ča-
kal na Ptolemea, jedného z nástupcov Alexandra Veľkého. Dnes 
Protaras nazývame aj “krajina veterných mlynov“ zachovávajúc 
tak nostalgiu dávnej minulosti. Táto oblasť má nebesky modré 
more a nádherné piesočnaté pláže, z ktorých najznámejšia je Fig 
Tree Bay, mimoriadne obľúbená medzi turistami. Vďaka pestré-
mu podmorskému svetu je Protaras obľúbenou destináciou pre 
potápanie.

AYIA NAPA

Stredisko Ayia Napa bolo pôvodne malou rybárskou dedinkou, 
ktorá sa v priebehu posledných rokov postupne zmenila na jed-
no z najnavštevovanejších turistických letovísk juhovýchodnej 
časti ostrova. Je vzdialená asi 40 kilometrov východne od Larna-
ky. Názov Ayia Napa v preklade znamená „lesná Bohorodička“. 
Najväčší rozkvet v dedinke nastal počas Benátskej republiky, 
práve vtedy tu bolo vystavané kláštorné sídlo s prekrásnou 
fontánou. Od roku 1970 je Ayia Napa obľúbeným miestom do-
volenkárov z celého sveta. Je charakteristická pestrým nočným 
životom plným zábavy, nákupnými možnosťami, ale taktiež nád-
hernými plážami so zlatým pieskom a krištáľovo čistým morom.

PAPHOS

Neďaleko letoviska Paphos, na juhozápadnom pobreží ostrova 
Cyprus, sa z morskej peny zrodila bohyňa lásky a krásy Afrodi-
ta. Vďaka tejto udalosti je Cyprus dodnes považovaný za ostrov 
romantikov. Olympskí bohovia vedeli, prečo zvolili práve toto 
kúzelné miesto za rodisko najkrajšej zo všetkých bohýň. Spene-
ný príboj, z ktorého Afrodita vystúpila, dodnes naráža do mýtmi 
opradenej skaly „Grékovej skaly“, ktorá sa nachádza neďaleko 
Paphosu. Afrodita priniesla na Cyprus život, lásku a vášeň. 
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Šport a zábava: tenisový kurt • volejbal • 
celodenné i večerné hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • detské ihrisko • možnosť využívať aquapark v areáli 
Tsokkos hotelov 

Ubytovanie: moderne a útulne zariadené 2-lôž-
kové štúdiá s možnosťou jednej prístelky alebo 2-lôžko-
vé apartmány s možnosťou 1 respektíve 2 prísteliek (za 
príplatok) • kuchynské vybavenie • klimatizácia • telefón • 
satelitný TV • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • 
minibar (pri príchode naplnený zdarma) • možnosť prípra-
vy kávy a čaju na izbe • balkón • trezor • wifi (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • te-
matické večere • 1x za pobyt možnosť využiť a´la carte 
reštauráciu • pestré občerstvenie a snacky vo vyhrade-
ných hodinách v areáli hotela • zmrzlina • neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a nealkoholických 
nápojov v areáli hotela • popoludňajšia káva, čaj a ko-
láčiky • slnečníky a ležadlá pri bazéne • medzinárodné 
hotelové animácie • aquapark 

Oficiálna trieda: 

Dovolenková dedinka impozantných rozmerov 
s názvom Tsokkos sa stala domovom aj rezortu 
Tsokkos Marlita Beach a sme presdvedčení, že toto 
miesto s mimoriadne kvalitnými službami all in-
clusive si zamilujete na prvý pohľad. Malebný záliv 
so zlatistou plážou už iba podčiarkne správnosť 
vášho výberu.

Poloha: areál hotela ústi priamo na krásnej piesoč-
natej pláži • iba 15 minút chôdze od centra strediska Prota-
ras s nákupnými a zábavnými možnosťami • cca 60 km od 
medzinárodného letiska Larnaka

Pláže: niekoľko krokov od krásnej zlatistej piesočnatej 
pláže • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok), plážové 
osušky za vratný depozit 

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou a pose-
dením • hlavná reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie (1x za 
pobyt zdarma) • bary • slnečná terasa • vonkajší bazénový 
komplex • detský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • be-
auty centrum (za poplatok) • wifi 

na strane 381

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.tsokkos.com

cena už od

585 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

r tasm

HOTEL

TSOKKOS MARLITA BEACH****+
PROTARAS
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zdarma • posilňovňa • sauna a vírivka (za poplatok) • wifi 
pripojenie (za poplatok) 

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis  • 
šipky • medzinárodné hotelové animácie • posilňovňa 

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby typu standard s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • 
možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok) • kli-
matizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa s príslušenstvom • 
sušič na vlasy • minichladnička (za poplatok) • trezor  (za 
poplatok) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • balkón 
• wifi (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • te-
matické večere • občerstvenie a snacky vo vyhradených 
hodinách v areáli hotela • zmrzlina • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v areáli hotela • popoludňajšia 
káva, čaj a koláčiky • ľahšie polnočné občerstvenie • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové animácie • vstup 
do aquaparku hotela Anastasia Beach

Oficiálna trieda: 

Do ponuky tohtoročnej sezóny sme ako jednu z 
noviniek zaradili štvorhviezdičkový hotel Tsokkos 
Protaras Beach s výbornou polohou v centre sve-
toznámeho strediska Protaras a zároveň neďale-
ko nádhernej piesočnatej pláže s priam nebesky 
modrým morom, známej a turistami vyhľadávanej 
Sunrise Beach.

Poloha: približne 150 metrov od krásnej piesočna-
tej pláže • od centra známeho letoviska Protaras je vzdia-
lený iba 15 minút chôdze • cca 60 km od medzinárodného 
letiska Larnaka

Pláže: cca 150 metrov od nádhernej piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na pláži (za popla-
tok) • plážové osušky (za vratný depozit)

Popis: moderná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • hlavná hotelová reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
(za poplatok) • 2 bary (Poseidon bar a Pool bar) • vonkajší 
bazénový komplex • detský bazén • slnečníky a ležadlá 

na strane 382

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.tsokkos.com

cena už od

611 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

nOtamq

HOTEL

TSOKKOS PROTARAS 
BEACH ****+
PROTARAS
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mora • pláž vhodná aj pre rodiny s deťmi • slnečníky a 
ležadlá na pláži (za poplatok), plážové osušky (za vratný 
depozit) 

Popis: reprezentatívna vstupná hala s recepciou a 
príjemným posedením v lobby • hlavná hotelová reštau-
rácia • a´la carte reštaurácie (1x za pobyt možnosť vyu-
žiť zdarma) • slnečná terasa s vonkajším posedením a 
výhľadom na more • beach bar/ pool bar • lobby bar • 
vonkajší bazénový komplex • detský bazén • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá v areáli hotela a pri bazéne 
zdarma • sauna a vírivka (1x za pobyt zdarma) • beauty 
a spa centrum (za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
požičovňa áut (za poplatok) • stráženie detí (za popla-
tok) • wifi pripojenie

Šport a zábava: tenisový kurt • fitnes cen-
trum • denné i večerné hotelové animácie • detský mi-
niklub 

Ubytovanie: moderne a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) • individuál-
ne regulovateľná klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • minichladnička (pri 
príchode naplnená nealkoholickými nápojmi) • balkón s 
posedením • trezor zdarma • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe • wifi internetové pripojenie zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých a chutných švédskych stolov vráta-
ne nápojov • tematické večere • 1x za pobyt možnosť 
využiť a´la carte reštaurácie • pestré občerstvenie a 
snacky vo vyhradených hodinách počas dňa v areáli 
hotela • zmrzlina • neobmedzené množstvo miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov v areáli ho-
tela • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • podávanie 
ľahšieho nočného občerstvenia • slnečníky a ležadlá v 
areáli hotela a pri bazéne • denné aj večerné hotelové 
animácie • wifi internetové pripojenie

Oficiálna trieda: 

Skúste si predstaviť, že pijete svoju obľúbenú 
šálku kávy na slnečnej terase s úžasným výhľa-
dom na tyrkysovú hladinu Stredozemného mora. 
Takáto predstava sa môže stať skutočnosťou v 
krásnom päťhviezdičkovom hotelovom rezorte 
Constantinos the Great, ktorý si vás získa už na 
prvý pohľad svojou modernou architektúrou a 
elegantným štýlom. Jeho vynikajúca poloha ne-
ďaleko centra vyhľadávaného strediska Protaras 
a zároveň iba niekoľko krokov od nádhernej pie-
sočnatej pláže, a to všetko v kombinácii s kva-
litnými all inclusive službami, vždy usmiatym, 
milým personálom a chutnou mediteránskou 
kuchyňou, z neho robia to pravé miesto, kam sa 
budete radi vracať každý rok. Hotel predstavuje-
me ako jednu z noviniek tohtoročnej sezóny a už 
teraz sme presvedčení, že je pripravený uspo-
kojiť potreby aj náročnejšej klientely všetkých 
vekových kategórií.

Poloha: vkusný areál hotela ústi priamo na krás-
nej piesočnatej pláži vhodnej pre rodiny s deťmi • v 
pešej dostupnosti od centra vyhľadávaného strediska 
Protaras s reštauráciami, barmi, kaviarničkami a nákup-
nými možnosťami • približne 1 km od známej a obľúbe-
nej pláže Fig Tree Beach • cca 50 km od medzinárodné-
ho letiska Larnaka

Pláže: iba niekoľko krokov od prekrásnej, slnkom 
zaliatej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do 

www.tsokkos.com

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

nOtarqm

HOTELOVÝ KOMPLEX

CONSTANTINOS 
THE GREAT  *****+

PROTARAS
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na strane 382

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

709 €
8 dní
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ma) • plážové osušky (zdarma) • salón krásy, kaderníctvo, 
sauna a parný kúpeľ (za poplatok)   

Šport a zábava: fitness centrum • teniso-
vý kurt • stolný tenis • boccia • plážový volejbal • vodná 
gymnastika • potápačské centrum (za poplatok) • športové 
aktivity a zábavné animačné programy počas celého dňa

Ubytovanie: komfortne a moderne zariadené 
zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
(výhľad na more za príplatok) • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • satelitný TV • telefón • minibar (za poplatok) • klima-
tizácia • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • trezor • wifi 
pripojenie (zdarma) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne a značkové alkoholické a nealkoholické nápoje 
v areáli hotela • podávanie snackov a občerstvenia po-
čas vyhradených hodín v areáli hotela • káva • zmrzlina 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a v hotelovej záhrade • 
plážové osušky • hotelové animácie • wifi pripojenie 

Oficiálna trieda: 

Hotel Crystal Springs na krásnom ostrove Cyprus je 
určený pre všetkých, ktorí chcú zažiť dokonalý relax 
a oddych. Toto miesto je určené pre náročnejších 
klientov, ktorí hľadajú služby na vysokej úrovni. Zá-
hrada plná paliem a voňavých kvetov vás opantá 
svojou krásou a vy si tu nájdete ideálne miesto na 
oddych. Dokonalú mozaiku vašich dovolenkových 
predstáv dotvorí priam rozprávková pláž s prie-
zračnými vodami Stredozemného mora.

Poloha: na okraji obľúbeného strediska Protaras v 
kľudnej zátoke Vrisoudia • približne 3,5 km od centra Prota-
ras • 10 km od Ayia Napa • cca 60 km od medzinárodného 
letiska Larnaka • vodný park vzdialený cca 20 km 

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • wifi internetové pripojenie v spoločných priestoroch 
(zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia • bary • bazén • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a v hotelovej záhrade (zdar-

na strane 382

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.crystalspringsbeachhotel.com

cena už od

644 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

atNoq

HOTEL

CRYSTAL SPRINGS*****
PROTARAS
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a ležadlá zdarma • konferenčná miestnosť • supermarket • 
wifi pripojenie zdarma

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis 
• volejbal • basketbal • vodné pólo • gymnastika • denné i 
večerné hotelové animácie pre deti i dospelých • detský 
miniklub • možnosť vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové štúdiá s mož-
nosťou jednej prístelky a 2-lôžkové apartmány s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek (za príplatok) • kuchynský kútik s 
príslušenstvom • klimatizácia • telefón • satelitný TV • kú-
peľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • chladnička • bal-
kón • trezor (za poplatok) • wifi pripojenie zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané 
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• tematické večere • pestré občerstvenie a snacky vo 
vyhradených hodinách v areáli hotela • zmrzlina • neob-
medzené množstvo miestnych alkoholických a nealko-
holických nápojov v areáli hotela • káva a čaj • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • medzinárodné hotelové animácie 

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Ako jednu z tohtoročných noviniek predstavujeme 
krásnu prázdninovú dedinku, Callisto Holiday Vil-
lage, postavenú v tradičnom gréckom, stredomor-
skom štýle, ktorej záhrada plná zelene a farebných 
kvetov končí priamo pri zlatistej piesočnatej plá-
ži ocenenej Modrou vlajkou. Obrovskou výhodou 
tohto miesta je blízkosť centra vyhľadávaného 
letoviska Ayia Napa so zábavnými a nákupnými 
možnosťami.

Poloha: cca 1,5 km od centra obľúbeného letoviska 
Ayia Napa a v tesnej blízkosti od nákupných a zábavných 
možností • 1,8 km od kláštora Ayia Napa • približne 45 km 
od medzinárodného letiska Larnaka

Pláže: priamo pri piesočnatej pláži, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok), 
plážové osušky zdarma  

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • hlav-
ná hotelová reštaurácia • a´la carte reštaurácia • lobby bar 
• pool bar • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • slnečníky 

na strane 381

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.marismarehotels.com

cena už od

611 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ntaqmW

LETO 2019 CYPRUS

HOTEL KOMPLEX

CALLISTO HOLIDAY 
VILLAGE  ****+

AYIA NAPA



208

 

LETO 2019 CYPRUS

né od hotela len krátkou prechádzkou (cca 80 metrov) 
okolo plážového baru (za poplatok) • slnečníky a ležadlá 
na pláži (za poplatok) • možnosť vodných športov na 
pláži (za poplatok)

Popis: moderná vstupná hala s recepciou a po-
sedením • priestranná hlavná hotelová reštaurácia aj 
s vonkajšou terasou • pool bar s terasou • koktail bar 
• obchod so suvenírmi priamo pred hotelom • slneč-
ná terasa s ležadlami a slnečníkmi • vonkajší bazén s 
oddelenou časťou pre deti • detské ihrisko • posilňov-
ňa • wellness centrum (za poplatok) • wifi internetové 
pripojenie 

Šport a zábava: biliard • aerobik • stolný 
tenis • multifunkčné detské ihrisko • plážový volejbal 
• futbal • na pláži je k dispozícii množstvo plážových 
a vodných športov (za poplatok) • hotelové animácie 
pre deti i dospelých

Ubytovanie: moderne a útulne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť 
rodinných izieb (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• satelitný TV • vlastné hygienické príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• malá chladnička (za poplatok) • balkón s posedením 
• trezor (za poplatok) • možnosť izieb s výhľadom 
na more (za príplatok) • wifi internetové pripojenie 
(za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bo-
hatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov 
• tematické večere (cyperská, grécka, barbecue, gala 
a podobne) • zmrzlina • podávanie snackov a občer-
stvenia vo vyhradených hodinách počas dňa v areáli 
hotela (pizza, toasty, burgery, cestoviny a podobne) • 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, 
miešaných a alkoholických nápojov podávaných v 
areáli hotela • slnečníky a ležadlá pri bazéne • medzi-
národné hotelové animácie

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Veľmi príjemný a elegantne pôsobiaci hotel Nel-
lia Beach zariadený v modernom štýle vás privíta 
svojim udržiavaným areálom a vždy usmiatym 
profesionálnym personálom. Hotel, ktorý prešiel 
kompletnou rekonštrukciou sa nachádza priamo 
na krásnej pláži s jemným pieskom a priezrač-
ným morom. V záhrade na vás čaká bazénový 
svet pre deti aj dospelých. Široká piesočnatá 
pláž je ideálne miesto pre celodenné leňošenie a 
slnenie sa na horúcom cyperskom slnku. Známe 
letovisko Ayia Napa ožíva najmä v podvečerných 
hodinách, čo ocenia hlavne páry či mladšie ve-
kové kategórie. Doprajte si večerné prechádzky 
mestom, ktoré nikdy nespí a navštívne nejakú 
z miestnych reštaurácií či diskoték. Vaše deti a 
najmenších určite zaujme vyhlásený zábavný 
lunapark Parko Paliatso, ktorý sa nachádza v 
centre letoviska. Hotel je zárukou spokojnosti a 
my ho odporúčame pre klientov všetkých veko-
vých kategórií.

Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej pláži • na-
chádza sa v srdci známeho a turistami vyhľadávaného 
letoviska Ayia Napa a v pešej vzdialenosti od nákup-
ných možností, reštaurácii, kaviarní a barov • približne 
45 km od medzinárodného letiska Larnaka

Pláže: jedinečné priezračné more s bezkonkurenč-
nou plážou s pozvoľným vstupom do mora je vzdiale-

www.neliahotel.com

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

saotr

HOTEL

NELIA BEACH****+
AYIA NAPA
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na strane 381

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

624 €
8 dní
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• wellness centrum (za poplatok) • fitness • wifi zdarma • 
obchodík so suvenírmi • kaderníctvo 

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• šípky • fitness • aerobik • squash • petang • vodné pólo • 
volejbal • wellness centrum (sauna, jacuzzi, parný kúpeľ, 
masáže za poplatok) • požičovňa bicyklov • celodenný ani-
mačný program • vodné športy (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • klimatizácia • chladnička • sat TV • vlastné hygienic-
ké príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • 
sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón, resp. terasa 
s posedením • wifi pripojenie zdarma • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • tematické 
večere v ázijskej a gréckej taverne (nutná rezervácia vo-
pred) • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje počas 
dňa • ľahké občerstvenie vo vybraných hodinách (snac-
ky, pizza, zákusky, zmrzlina ovocie...) • neskorý večerný 
snack • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži

Oficiálna trieda: 

Hotel Leonardo Plaza Cypria Maris Beach na krás-
nom ostrove Cyprus je určený pre všetkých, ktorí 
chcú zažiť dokonalý relax a oddych, ďaleko od kaž-
dodenných starostí, stresu a detskej vravy. Kom-
plex, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou je 
určený len pre dospelých klientov, ktorí hľadajú 
hotel s kvalitnými službami. 

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • cca 25 minút 
chôdze od centra Paphosu • približne 100m od autobuso-
vej zastávky

Pláže: prírodná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora, spoločná so sesterským hotelom Sentido 
Cypria Bay by Leonardo Hotels • ležadlá a slnečníky na 
pláži zdarma • plážové osušky za vratný depozit

Popis: vstupná hala s recepciou, kaviarňou a lobby 
barom • 2 hlavné reštaurácie • 2 a´la carte reštaurácie (1x 
za pobyt zdarma) • launge bar • pool bar • vnútorný bazén 
• vonkajší bazén s jacuzzi • slnečná terasa • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne zdarma, plážové osušky za vratný depozit  

na strane 381

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.leonardo-hotels-cyprus.com

cena už od

579 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

utNow

HOTEL

LEONARDO PLAZA 
CYPRIA MARIS BEACH*****

PAPHOS
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na strane 380

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.leonardo-hotels-cyprus.com

cena už od

579 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tuesW

LETO 2019 CYPRUS

Renomovaná hotelová sieť „SENTIDO“, do ktorej 
hotel patrí, je zárukou profesionality a kvality a 
hotel prešiel pod jej vedením kompletnou rekon-
štrukciou. Rozhodnúť sa pre dovolenku v tomto 
rezorte prvotriednej úrovne vo vás zanechá neza-
budnuteľné pocity ešte dlho po návrate z dovolen-
ky, ktorú tu prežijete. 

Poloha: rezort sa nachádza pri piesočnatej pláži ho-
tela Leonardo Plaza Cypria Maris Beach, ktorá je spoločná 
pre oba hotely • cca 25 minút chôdze od centra letoviska 
Paphos  

Pláže: piesočnatá prírodná pláž, spoločná so sester-
ským hotelom Leonardo Plaza Cypria Maris Beach • le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• a´la carte reštaurácia (1x za pobyt zdarma) • lobby bar • 
pool bar • Sentido Blue bar • vonkajší bazénový komplex • 
detský bazén so šmykľavkami • vnútorný bazén • ležadlá 

a slnečníky pri bazéne a na pláži zdarma • detské ihrisko 
• wellness centrum (sauna, parný kúpeľ, jacuzzi, fitness 
zdarma) • diskotéka • wifi zdarma 

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis • 
šipky • fitness • welness centrum • hotelové animácie pre 
deti aj dospelých • miniklub • živá hudba • plážový volejbal 
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • kli-
matizácia • telefón • sat TV • mini chladnička • trezor (za 
poplatok) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a su-
šič na vlasy) • balkón • wifi zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • tematické 
večere • lokálne alkoholické a nealkohollcké nápoje po-
čas dňa • občerstvenie a snacky vo vybraných hodinách 
• ľahšie nočné občerstvenie • zmrzlina • ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky pri bazéne a na pláži zdarma • 
hotelové animácie pre deti i dospelých 

OFICIÁLNA TRIEDA: 

HOTEL

SENTIDO CYPRIA BAY 
BY LEONARDO HOTELS*****

PAPHOS
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Pláže: priamo na širokej a dlhej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • Moon Rise beach bar (po-
čas dňa a vo večerných hodinách vybrané nápoje zdarma) • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma 

Popis: hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej bu-
dovy, časti Pine Court I a II a bungalovov vsadených do zá-
hrady • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s tera-
sou • lobby bar (za poplatok) • plážový Beach bar (počas dňa 
a vo večerných hodinách vybrané nápoje zdarma) • pool 
bar (za poplatok) • Aphrodite bar (za poplatok) • disko bar 
(za poplatok) • 2 a`la carte reštaurácie (za poplatok) • vonkaj-
ší bazénový komplex s obrovským aquaparkom (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • novopostavený panoramatický bazén 
pre dospelých • vnútorný bazén • detský bazén a ihrisko • 
lunapark (za poplatok) • wellness (za poplatok) • fitness • wifi 
• minimarket • kongresová hala 

Šport a zábava: rozsiahly novovybudovaný 
aquapark • detské ihrisko a miniklub • lunapark (za poplatok) 
• amfiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • plážový volejbal • 
stolný tenis • šipky • biliard (za poplatok) • kasíno 

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 - 2 prísteliek v hlavnej budove alebo v časti Pine Court 
I a II • priestranné 2 lôžkové bungalovy s možnosťou 1 - 2 
prísteliek v časti Family Bungalow Resort • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • klimatizácia • trezor (zdarma) • TV • telefón 
• minibar ( za poplatok) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje, voda, káva a čaj v plážovom beach bare 
počas dňa a vo večerných hodinách • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazénoch a na pláži • animácie • plážové 
osušky • aquapark

Klubová dovolenka: ponúkame vám boha-
tý denný aj večerný animačný program, ktorý v rámci našej 
klubovej dovolenky organizujú slovensky hovoriaci animá-
tori v spolupráci s hotelovým animačným tímom počas 
prázdninových mesiacov.  

Oficiálna trieda: 

Tento unikátny hotelový komplex je výnimočný pre-
dovšetkým svojou polohou priamo na prekrásnej 
pláži s jemným pieskom, ktorá je vsadená v po-
kojnom zálive s belasým morom. Neoddeliteľnou 
súčasťou areálu je udržiavaná záhrada, ktorá vás 
bezpochyby očarí a spríjemní vám chvíle vášho do-
volenkového oddychu. Rozmaznávať sa nechajte 
v spa a wellness centre - oáze krásy, zdravia a re-
laxu. Na tých najmenších čaká úžasný bazénový 
komplex a istotne ich zláka aj rozsiahly aquapark 
s toboganmi a lunapark. Nudiť sa tu však nebudú 
ani dospelí, a to vďaka kasínu, kde si prídu na svoje 
predovšetkým milovníci nočného života. Ak patríte 
medzi aktívnych dovolenkárov, postará sa o vás 
profesionálny animačný tím. Pestrý program, súťa-
že a hry pre deti i dospelých obohatia vaše prázd-
ninové dni radosťou, smiechom a dobrou náladou. 
Pre gurmánov je pripravená štýlová reštaurácia 
s terasou a očarujúcim výhľadom na more. Luxusne 
zariadené hotelové izby vás hneď pri vstupe zaiste 
presvedčia, že ste si vybrali správne. Tento štýlový 
komplex v sebe kombinuje perfektnú polohu pria-
mo na pláži, eleganciu interiérov a vysokú kvalitu 
hotelových služieb.   

Poloha: približne 8 km od mesta Kyrenia • priamo 
na nádhernej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • v blízkosti sa nachádza golfový klub • 28 km od le-
tiska v Nikózii (letisko Ercan) • cca 80 km od letiska Larnaka 

www.acapulco.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

maropt

HOTELOVÝ KOMPLEX

ACAPULCO BEACH*****+
KYRENIA
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na strane 384

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

504 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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Pláže: priamo na širokej a dlhej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • Moon Rise beach bar (po-
čas dňa a vo večerných hodinách vybrané nápoje zdarma) • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma 

Popis: hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej bu-
dovy, časti Pine Court I a II a bungalovov vsadených do zá-
hrady • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s tera-
sou • lobby bar (za poplatok) • plážový bar Moon Rise (počas 
dňa a vo večerných hodinách vybrané nápoje zdarma) • 
pool bar (za poplatok) • Aphrodite bar (za poplatok) • disko 
bar (za poplatok) • 2 a`la carte reštaurácie (za poplatok) • 
vonkajší bazénový komplex s obrovským aquaparkom (sl-
nečníky a ležadlá zdarma) • novopostavený panoramatic-
ký bazén pre dospelých • vnútorný bazén • detský bazén 
a ihrisko • lunapark (za poplatok) • wellness (za poplatok) • 
fitness • wifi • minimarket • kongresová hala 

Šport a zábava: rozsiahly novovybudovaný 
aquapark • detské ihrisko a miniklub • lunapark (za poplatok) 
• amfiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • plážový volejbal • 
stolný tenis • šipky • biliard (za poplatok) • kasíno 

Ubytovanie: priestranné 2 lôžkové bungalovy s 
možnosťou 1 - 2 prísteliek • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • 
klimatizácia • trezor (zdarma) • satelitný TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje, voda, káva a čaj v plážovom beach bare 
počas dňa a vo večerných hodinách • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazénoch a na pláži • animácie • plážové 
osušky • aquapark

Klubová dovolenka: ponúkame vám boha-
tý denný aj večerný animačný program, ktorý v rámci našej 
klubovej dovolenky organizujú slovensky hovoriaci animá-
tori v spolupráci s hotelovým animačným tímom počas 
prázdninových mesiacov.  

Oficiálna trieda: 

Štýlový hotelový komplex, ktorý je mimoriadne 
obľúbený a vyhľadávaný  predovšetkým pre svo-
ju polohu - priamo na nádhernej pláži s jemným 
pieskom, ktorá lemuje pokojný romantický záliv 
s belasým morom. Miesto priam ako stvorené na 
útek od každodenných povinností. Súčasťou areá-
lu je prekrásna rozľahlá udržiavaná záhrada, ktorá 
vám spríjemní chvíle vašej vytúženej dovolenky. 
Zrelaxujte sa v spa a wellness centre - oáze krá-
sy, zdravia a relaxu a nechajte rozmaznávať vaše 
zmysly. Najmenších dovolenkárov nepochybne oča-
rí priestranný bazénový komplex a istotne ich zláka 
aj rozsiahly aquapark s tobogánmi a lunapark. Na 
vášnivých hráčov pokru a rulety čaká vysvietené 
hotelové kasíno, ktoré ocenia najmä milovníci noč-
ného života. Na aktívnych dovolenkárov čaká pro-
fesionálny animačný tím, s ktorým zažijete neza-
budnuteľné chvíle plné smiechu a oddychu. Pestrý 
program, súťaže a hry pre deti i dospelých obohatia 
váše dovolenkové dni výbornou náladou. Preto sme 
presvedčení, že sa vám pobyt bude páčiť a domov 
sa vrátite oddýchnutí a plní krásnych spomienok. 
Zároveň tento komplex  vrelo odporúčame všetkým 
vekovým kategóriám.   

Poloha: približne 8 km od mesta Kyrenia • priamo 
na nádhernej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • v blízkosti sa nachádza golfový klub • 28 km od le-
tiska v Nikózii (letisko Ercan) • cca 80 km od letiska Larnaka 

www.acapulco.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

maropt

HOTELOVÝ KOMPLEX

ACAPULCO BEACH 
FAMILY BUNGALOW RESORT*****+

KYRENIA
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na strane 384

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

486 €
8 dní

video
hechter.sk/
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ne

ca.sk/tv
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Výnimočný a mimoriadne obľúbený rezort Salamis 
Bay Conti je harmonickým spojením hotelového 
komplexu s okolitou prírodou a zaiste vás upúta 
už na prvý pohľad. Úchvatný rozsiahly bazénový 
areál, aquapark, milý a kvalifikovaný personál, 
kvalitné služby, vynikajúca strava a elegantné 
ubytovanie, ktoré uspokojí aj náročných klientov, to 
všetko sú atribúty, ktoré splnia predstavy o vašej 
ideálnej dovolenke. K dokonalému obrazu prispieva 
aj krištáľovo čisté more s nádhernou piesočnatou 
plážou na dosah. O vaše nezabudnuteľné dni plné 
zábavy a nekonečného smiechu sa postará aj pro-
fesionálny tím animátorov. Oddajte sa sladkému 
nič nerobeniu, doprajte si zaslúžené chvíle oddy-
chu a načerpajte potrebnú energiu a silu v hotelo-
vom spa a wellness centre. Pokiaľ máte hráčskeho 
ducha a túžite po menšom vzrušení a adrenalíne, 
neváhajte a vstúpte do hotelového kasína. Hotel 
Salamis Bay Conti je pripravený splniť vám všetky 
vaše priania. Toto miesto, ktoré je zatiaľ masovým 
turizmom neobjavené, vo vás zanechá len tie naj-
lepšie dojmy a krásne spomienky. Zaručene si získa 
klientov všetkých vekových kategórií, ktorí chcú ob-
javovať vždy niečo nové. 

Poloha: 8 km od mesta Famagusta (ľahko dostupné 
kyvadlovou dopravou) • areál hotela priamo pri piesočnatej 
pláži • cca 50 km od letiska v Nikózii (letisko Ercan) • asi 
80 km od letiska Larnaka 

Pláže: nádherná dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, matrace, slnečníky a plážové 
osušky zdarma 

Popis: areál pozostáva z hlavnej budovy, časti Sala-
mis Park a viliek umiestnených v okolí bazéna • elegant-
ne zariadená vstupná hala s recepciou a posedením • wifi 
v priestoroch lobby • hlavná reštaurácia s terasou • lobby 
bar • pool bar • plážový bar • vonkajší rozľahlý bazén • det-
ský bazén • aquapark • ležadlá, matrace a slnečníky pri 
bazénoch • beauty centrum a kaderníctvo (za poplatok) • 
turecké kúpele (masáže a peeling za poplatok) • sauna • 
obchodná zóna • kasíno • konferenčné miestnosti

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• šach • billiard (za poplatok) • fitness centrum • detský mi-
niklub • detské ihrisko • aquapark • amfiteáter • diskotéka • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1-2 prísteliek v hlavnej budove alebo v časti Salamis 
Park • priestranné 2-3 lôžkové vilky s možnosťou 1-2 príste-
liek • klimatizácia • minibar (naplnený pri príchode - zdar-
ma, neskôr dopĺňaný vodou zdarma) • trezor (zdarma) • SAT 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • wifi • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • ne-
alkoholické, miestne alkoholické a vybrané značkové al-
koholické nápoje počas dňa v areáli hotela • občerstvenie 
a snacky počas vybraných hodín v areáli hotela (pizza, 
hamburger, šaláty, turecké placky) • zmrzlina • čaj, káva, 
turecká káva a koláčiky • ľahšie nočné občerstvenie • sl-
nečníky, ležadlá a matrace pri bazéne a na pláži • plážové 
osušky • miniklub • aquapark • animačný program 

Klubová dovolenka: ponúkame vám bo-
hatý denný aj večerný animačný program, ktorý v rámci 
našej klubovej dovolenky organizujú slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci s hotelovým animačným tímom po-
čas prázdninových mesiacov. 

Oficiálna trieda:  

www.salamisbay-conti.com

urptok
získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

SALAMIS BAY CONTI*****+
FAMAGUSTA
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zájazdov nájdete

cena už od

474 €
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Brána Orientu, magická krajina, 
kolíska civilizácie, tajomné vône 

či nádherné pláže.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 27 31 34 35 31 28

Voda 21 24 25 27 25 23

Národné motto:

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
(Mier vo vlasti, mier vo svete)

TURECKO

ANKARA

Alan
ya

Sid
eBele

k
La

ra

Antalya

Kemer

LETO 2019 TURECKO

Obmývané Stredozemným, Egejským, Čiernym a Marmarským morom, má 
viac ako 8 000 kilometrov pobrežia a svojou polohou vytvára most medzi 
Európou a Áziou. Je to krajina, v ktorej sa spája európska kultúra s orientom 
a každoročne do nej smerujú kroky miliónov turistov. Rozvoj turistického 
ruchu nastal najmä koncom 70 rokov a jeho tempo sa nápadne zrýchlilo 
za posledných desať rokov. Pokojné pláže dopĺňajú krásne hotelové rezorty,  
z ktorých mnohé vyzerajú ako z rozprávky a takmer každý hotel má nádher-
né upravené prostredie plné zelene.

Okrem dlhých piesočnatých pláží (až 600 km na Tureckej riviére), Turec-
ko ponúka aj záhadné ruiny Homérovej Tróje, lesk a nádheru Pergamo-
nu, mramorové stĺpy Efezu, nádherné amfiteátre, kaskádové jazierka 
v Pamukkale, alebo hrozivú pevnosť Alaharan, odkiaľ Seldžukovia kon-
trolovali obchodné cesty. Milovníci starej architektúry sa musia zmieriť  
s tým, že vidieť všetky antické pamiatky v okolí je počas 1 dovolenky nemož-
né. Pohľad na krajinu a pamätihodnosti rozmaznávajú vaše oči a fantáziu, 
miestna kuchyňa váš žalúdok. Národné jedlá sa pripravujú z baraniny, ho-
vädziny a hydiny,  s množstvom zeleniny.  Jednou z najznámejších špecialít 
je  „ (šiš) kebap“ – grilovaná baranina, pri mori dary mora a ryby, sladkou 
bodkou je dezert s množstvom ovocia, medu a orechov (baklava), ktoré mô-
žete zapiť miestnym brandy – Raki. Tak ak ste sa už rozhodli navštíviť túto 
krajinu, vaše predstavy, či spomienky zo školských čias uvidíte v skutočnom 
svete, ktorý sa neveľmi líši od toho rozprávkového.

TURECKO
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Turecká republika (Türkiye)
ROZLOHA: 779 452 km2
POČET OBYVATEĽOV: 71 000 000
HLAVNÉ MESTO: Ankara
MENA: Turecká líra (TRY), 1 € = cca 4,4 TRY
JAZYK: Turečtina (úradný), arabčina, gréčtina, kurdština, arménčina, 
jidiš
NÁBOŽENSTVO: Prevažne sunitskí moslimi, pravoslávni kresťania
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (VEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 2 h a 30 min (Antalya - AYT)
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KEMER

Kúpeľné mestečko Kemer je vsadené do nádhernej scenérie po-
horia Taurus, lemované širokými piesočnatými a okruhliakový-
mi plážami v dĺžke 62 km s krištáľovo čistou, tyrkysovou vodou 
a píniovými hájmi, vzdialené len 45 km od letiska v Antalyi. At-
mosféru miesta dotvára stará mytologická história. V tomto le-
tovisku s množstvom luxusných hotelových komplexov vybave-
ných atraktívnymi aquaparkami, welness centrami a jedinečnou 
ponukou fakultatívnych výletov za históriou, prežijete vskutku 
neopakovateľné dovolenkové chvíle.

ANTALYA - LARA

Prvé mesto, ktoré uvidíte z lietadla, keď sa budete blížiť k Stre-
dozemnému moru a k miestu svojej dovolenky, je najväčšie 
a najmodernejšie stredisko tejto oblasti – rušným životom pul-
zujúce centrum turizmu, zvané Antalya. Neďaleko sa nachádza 
exkluzívne a turisticky veľmi obľúbené a vyhľadávané letovis-
ko Lara, ktoré sa pýši nádhernými piesočnatými plážami s po-
zvoľným vstupom do mora. Toto luxusné letovisko je tvorené 
veľkými, modernými a luxusnými hotelmi 5* kategórie, ktoré 
poskytujú dokonalé služby prevažne v režime ultra all inclusive.

BELEK

Exkluzívne letovisko - to je to správne pomenovanie pre Be-
lek, ktorý vyrástol priamo na pobreží slnečnej Tureckej riviéry 
v srdci luxusných hotelových komplexov a rozľahlých zelených 
golfových ihrísk. Všetkých dovolenkárov právom uchváti nie-
len svojou fantastickou prírodnou scenériou - píniovými lesmi, 
omamnou vôňou eukalyptov, olivovými, či citrusovými plantáža-
mi, ale i históriou dýchajúcim okolím v podobe antického mesta 
Aspendos, ktoré je známe svojím starovekým amfiteátrom, kde 
sa konajú nezabudnuteľné kultúrne predstavenia.

SIDE

Staroveká pirátska Pamphylia, dnešné Side, leží cca 60 km 
od Antalye. Side je nielen populárnym letoviskom, ale i pokladni-
cou antického umenia. Meno Side má anatolský pôvod a zname-
ná granátové jablko, ktoré tu symbolizuje bohatstvo a úrodnosť. 
Príjemné a obľúbené letovisko má slávnu históriu. Mesto bolo 
významným prístavom východného Stredomoria a bohatlo pre-
dovšetkým z obchodu s otrokmi. Pozostatky antickej minulosti 
- Rímska hlavná ulica – cardo, divadlo, námestie – agora, kúpele  
a chrám boha Apolóna sú vpletené do súčasného centra natoľ-
ko, že tu vznikla príjemná pešia zóna - obľúbený cieľ návštev 
a vychádzok. Letovisko má preto neopakovateľnú atmosféru  
a kúzlo. Obchodíky so suvenírmi, zlatom a kobercami, kaviar-
ničky, reštaurácie v úzkych uličkách lákajú miestnym koloritom 
a atmosférou Orientu. Nádherné zlatisté pláže v okolí Side zase 
patria medzi to najlepšie, čo môžete v Stredomorí spoznať. Kilo-
metre jemného piesku a veľmi pozvoľný vstup do mora lákajú 
do veľkých, výborne vybavených hotelových komplexov, ako aj 
malých hotelíkov na okraji mesta.

ALANYA

Alanya sa nachádza na východe Tureckej riviéry asi 130 km 
od Antalye, bývalého mesta pirátov v súčasnosti centrom „Tu-
reckej riviéry“. Svojím tvarom pripomína motýľa s rozprestre-
tými krídlami a často je nazývaná aj mestom s „tyrkysovým 
pobrežím“. Pahorok s pevnosťou vysoký 250 m nad morom 
rozdeľuje letovisko na 50 m širokú a 8 km dlhú jemnú piesko-
vú pláž na dva zálivy. Priamo pod pevnosťou sa tiahne 2 km 
dlhá Kleopatrina pláž - pomenovaná podľa antickej kráľovnej 
Egypta. Na opačnú stranu sa tiahne nekonečná Keykubátova 
pláž s pozvoľným vstupom do mora. Dominantou letoviska 
je pevnosť z 13. storočia, seldžucký hrad, z ktorého sa ponú-
ka prekrásny výhľad na celé mesto. Dnešná Alanya je mixom 
starých rodinných domov, moderných budov, barov, kaviarní, 
taverien a reštaurácií. Všetky hotely majú pravidelné spojenie 
s centrom mesta. Obchody v Alanyi sú skutočnou výstavou po-
trebných vecí za dobré ceny. Iste nevynechajte miestny bazár  
a nadýchajte sa nefalšovanej orientálnej atmosféry.
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ma • internetová kaviareň (30 minút zdarma) • novozrekon-
štruovaná hlavná reštaurácia s terasou • 6 a´la carte reštau-
rácií (talianska, japonská, sushi, mexická, turecká a rybia 
- za poplatok) • 7 barov (Lobby bar, Vitamin bar, Disco bar, 
Aloha Beach bar, Sunset snack bar, Pool bar 1, Pool bar 2) 
• IC Cafe so širokou ponukou kvalitnej kávy, čajov a likérov 
• bazénový komplex pozostávajúci z 5 vonkajších bazénov 
• nový rozsiahly aquapark s množstvom toboganov a s 
rozmanitými striekajúcimi vodnými atrakciami • relaxačný 
bazén • detský bazén • vnútorný bazén • masáže a SPA cen-
trum (za poplatok) • sauna • turecké kúpele • obchodíky so 
suvenírmi • amfiteáter • stráženie detí • miniklub Kids World 
(detské ihrisko, vzdelávacie centrum a detské kino)

Šport a zábava: bohaté celodenné a večerné 
animácie pre deti aj dospelých • miniklub (pre deti vo veku 
4-12 rokov) • minidisko • tenisové kurty • squash • stolný tenis 
• minigolf • vodné pólo • fitness centrum • aerobik • step aero-
bik • pilates • brušné tance • boccia • šípky • plážový volejbal 
• vodná gymnastika • biliard a bowling (za poplatok) • stolný 
tenis • TV miestnosť • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
karaoke • windsurfing (s licenciou) • živá hudba

Ubytovanie: moderné novozrekonštruované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • dizajnové 
2-lôžkové izby Quad s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (pl-
nohodnotné výklopné lôžka, vhodné pre rodiny s väčšími 
deťmi - za príplatok) • SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia 
• minibar (denne dopĺňaný vodou, nealkoholickými nápojmi 
a pivom) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva) • telefón • wifi pri-
pojenie (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

“HIGH END“ ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nealkoholických, miestnych alkoholických a vybraných 
prémiových importovaných alkoholických nápojov • det-
ské a vegetariánske menu • 24 hodinový all inclusive ser-
vis v lobby bare • čerstvé ovocné šťavy vo Vitamín bare • 
občerstvenie počas celého dňa v areáli hotela i na pláži • 
čaj, káva, koláčiky  v hotelovej cukrárni • zmrzlina • nočné 
občerstvenie a snacky • minibar na izbe (dopĺňaný den-
ne) • množstvo hotelových animácii pre deti i dospelých 
• detský miniklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie centrum, 
detské kino) • nový rozsiahly aquapark • slnečníky, ležadlá, 
matrace a osušky pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti moderný 
hotelový komplex nachádzajúci sa priamo na nád-
hernej piesočnatej pláži, ktorý prešiel rozsiahlou re-
konštrukciou izieb a hotelovej reštaurácie - luxusný 
“high end“ all inclusive 5* hotel IC Green Palace, 
ktorý patrí k tým najlepším, čo vám môžeme nie-
len v Turecku ponúknuť. Očarí vás záplavou zelene, 
ale aj unikátnym štýlom s nádychom exotickej ar-
chitektúry ostrova Bali. V starostlivo udržiavanom 
areáli nájdete množstvo romantických zákutí, ktoré 
sú ideálnym miestom pre skutočnú regeneráciu síl. 
Nechajte sa zlákať našou ponukou a vychutnajte si 
jedinečný pôžitok z fantastickej medzinárodnej ku-
chyne, ktorá zaručene opantá vaše zmysly.

Poloha: rozľahlý areál rozprestierajúci sa priamo 
na súkromnej hotelovej pláži vhodnej pre rodiny s deťmi 
v prominentnom prázdninovom letovisku Lara-Kundu • 
iba 15 km od letiska v Antalyi • 25 km od centra Antalye 
s nákupnými a zábavnými možnosťami (ľahko dostupné 
miestnou dopravou, tzv. dolmušmi)

Pláže: nádherná, starostlivo udržiavaná, široká pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ocenená 
Modrou vlajkou • hotelové plážové mólo • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma • bohaté služby hotelo-
vého all inclusive baru priamo pri hotelovej pláži

Popis: vstupná hala s recepciou a lobby barom s 24 
hodinovým all inclusive servisom • wifi v celom areáli zdar-

www.ichotels.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

oLArp

HOTELOVÝ KOMPLEX

IC GREEN PALACE******
ANTALYA - LARA
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Popis: moderná hotelová hala s recepciou • wifi v ce-
lom areáli zdarma • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou 
• Pool bar • Lobby bar (24 hodín zdarma) • Club House bar • 
Sunset snack bar pri pláži • Vitamin bar • Disco bar • 5 a´la 
carte reštaurácií (extra platba, nutná rezervácia) • bazéno-
vý komplex • detský bazén s vodným svetom • relaxačný 
bazén • rozsiahly nový aquapark • SPA centrum a masáže • 
sauna • turecké kúpele • nákupná zóna • amfiteáter

Šport a zábava: detský areál s rôznymi atrak-
ciami • miniklub • midiklub • Play Station room • 3 kinosály • 
tenisový kurt • fitness centrum • minigolf • biliard (za popla-
tok) • vodná gymnastika • aerobik • šípky • boccia • minifutbal 
• plážový volejbal • futbal • stolný tenis

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek v hlavnej budove • tým, ktorí túžia po 
nerušenom relaxe odporúčame luxusné 2-podlažné vilky, 
vsadené do bazénovej lagúny s priestrannými 2-lôžkovými 
izbami Sun Swim Up s možnosťou 1 prístelky (na vyžiadanie 
za príplatok) a rodinnými izbami Star Swim Up (2 oddelené 
izby, každá s vlastnou kúpeľňou, obývacia miestnosť - na 
vyžiadanie za príplatok) • vilky obklopujú bazénový komplex 
určený len pre vilkových hostí (vlastný slnečník, ležadlá), 
ktorí môžu zdarma využívať služby Lake Club House na-
chádzajúceho sa v strede lagúny (rozšírená ponuka impor-
tovaných prémiových alko a nealkoholických nápojov, kávy, 
čajov, čerstvej pizze, zákuskov a rôznych snackov) • SAT TV 
• trezor • klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou, ne-
alko nápojmi a pivom) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón resp. 
terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • detské menu • nealkoholické, miestne alkoholické a 
vybrané prémiové importované alkoholické nápoje počas 
celého dňa v areáli hotela i na pláži • 24 hodinový all inclu-
sive v Lobby bare • pestré občerstvenie počas celého dňa 
• nočné občerstvenie • minibar na izbe • hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Klubová dovolenka: Novinka! V letnej sezó-
ne 2019 na vás čakajú naši slovensky hovoriaci animátori.

Oficiálna trieda: 

Tento luxusný, impozantný, rodinný hotelový kom-
plex IC Santai, nachádzajúci sa v obľúbenom a 
nielen milovníkmi golfu vyhľadávanom stredisku 
Belek si zamilujete na prvý pohľad. Jeho jedineč-
ná poloha priamo pri slnkom zaliatej piesočnatej 
pláži, kde si môžete nerušene užívať ukľudňujúci 
šum priezračného mora a teplé lúče slnka, ako aj 
starostlivý a ústretový personál, mimoriadne kva-
litná strava a komplexný balík all inclusive služieb, 
vám navodia tú správnu dovolenkovú atmosféru. 
Hotelový komplex tvorí zaujímavo riešená hlavná 
budova a vilky, ako aj prekrásny hotelový areál 
s bazénovým komplexom a ojedinelým detským 
vodným svetom. Toto všetko je umiestnené v nád-
hernej záhrade plnej zelene, kde sa o zábavu ma-
lých i veľkých dovolenkárov stará profesionálny 
tím animátorov. Preto neváhajte a poďte si užívať 
zaslúžený dovolenkový relax plnými dúškami.

Poloha: komfortný hotelový komplex sa nachádza  
v prekrásnej záhrade priamo na piesočnatej pláži pozvoľne 
sa zvažujúcej do mora • v letovisku Belek • len 4 km od mes-
tečka Kadriya (miestna kyvadlová doprava každých 20 min.) 
• cca 30 km od  letiska v Antalyi • 40 km od centra Antalye

Pláže: starostlivo udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora (vhodná pre rodiny s deťmi) • slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky zdarma • služby all inclusive 
baru priamo na pláži • vodné športy na pláži (za poplatok)

www.ichotels.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

kpLos

HOTELOVÝ KOMPLEX

IC SANTAI FAMILY RESORT******
BELEK
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• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

Popis: veľkolepý areál s nádhernou upravenou 
záhradou ukrýva v sebe hlavnú budovu a 4 priľahlé 
3-podlažné budovy roztrúsené v tomto prázdninovom 
hotelovom komplexe • vstupná hotelová hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • 8 barov • novozrekonštruovaná 
hlavná reštaurácia s terasou • cukráreň •Kubbe Disco Bar • 
Xone barov (živá hudba, tématické párty a rôzne špeciálne 
akcie) • 4 a´la carte reštaurácie (za poplatok, nutná rezer-
vácia) • bazénový komplex s rozsiahlym aquaparkom so 
šmykľavkami a toboganmi • detský bazén • vnútorný ba-
zén • SPA centrum (masáže za poplatok) • sauna • turecké 
kúpele • amfiteáter • miniklub • wifi pripojenie v lobby bare 
a na recepcii zdarma

Šport a zábava: celodenné medzinárodné 
animácie pre deti i dospelých • minidisko • detské ihrisko 
• tenisový kurt • vodné pólo • fitness centrum • aerobik • 
lukostreľba • šípky • plážový volejbal • boccia • basketbal 
• stolný tenis • minigolf • biliard • herňa • futbalové ihrisko

Ubytovanie: kompletne zrekonštruované, ele-
gantne zariadené 2-lôžkové izby Deluxe s možnosťou 1 
prístelky • 2-lôžkové priestranné Deluxe Superior izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • priestranné rodinné izby 
pre 4 osoby (na vyžiadanie) • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • 
klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) • rýchlovarná kan-
vica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, respektíve vaňou, WC a sušič na vla-
sy) • balkón alebo terasa s posedením • wifi zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • nealkoholické, lokálne alkoho-
lické a vybrané prémiové importované nápoje podáva-
né v areáli hotela i na pláži • 24 hodinový all inclusive 
v lobby • pestré občerstvenie a snacky počas celého 
dňa • zmrzlina • turecké placky • koláčiky, čaj, káva v po-
obedňajších hodinách • ľahšie nočné občerstvenie • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie na izbách, v lobby bare a na 
recepcii • minibar na izbe • medzinárodné hotelové ani-
mácie pre deti i dospelých • detský miniklub

Oficiálna trieda: 

Predstavujeme vám, ďalšiu z radu našich tohto-
ročných TOP noviniek - rozprávkový 5* hotelový 
komplex Swandor Topkapi Resort, ktorý sa na-
chádza v svetoznámom dovolenkovom stredisku 
Lara-Kundu. V roku 2018 prešiel kompletnou re-
konštrukciou celého areálu vrátane ubytovacích 
jednotiek. Už na prvý pohľad vás očarí svojou 
kolosálnou architektúrou v typickom orientálnom 
štýle, ktorý verne kopíruje palác tureckých sultá-
nov - Topkapi v Istanbule. Prvotriedna starostli-
vosť, služby na vysokej úrovni, blízkosť krásnej 
piesočnatej pláže, nádhený bazénový komplex 
ako aj široká paleta športového vyžitia vás len 
utvrdia v správnom výbere vašej nezabudnuteľ-
nej dovolenky. Vyberte si tento prázdninový raj a 
my vám sľubujeme, že momenty ktoré tu preži-
jete, budú patriť k tým najkrajším nezabudnuteľ-
ným chvíľam vo vašom živote.

Poloha: hotelový komplex sa rozprestiera priamo 
pri súkromnej okúzľujúcej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • vo vyhľadávanom stredisku 
Lara-Kundu, ktoré je povestné krásou svojich pláži a lu-
xusom hotelových rezortov • približne 20 km od centra 
Alanye (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, 
takzvanými dolmušmi, alebo taxíkmi) • cca 15 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: dlhá a široká súkromná hotelová piesočnatá 
pláž, ktorá je vhodná pre rodiny s deťmi • hotelové mólo 

www.swandorhotels.com

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nrpos

HOTELOVÝ KOMPLEX

SWANDOR TOPKAPI PALACE******
ANTALYA - LARA
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Pláže: dlhá a široká súkromná hotelová piesočna-
tá pláž, pozvoľne sa zvažujúca do mora, ktorá je vhodná 
pre rodiny s deťmi • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky (zdarma) • vodné športy na pláži (za poplatok)

Popis: veľkoryso riešený hotelový areál s rozsiah-
lou hotelovou záhradou plnou exotických paliem a kve-
tov, pozostávajúci z hlavnej budovy a z priľahlých viliek 
roztrúsených v hotelovom komplexe • vstupná hotelová 
hala s recepciou a posedením v lobby • novozrekonštruo-
vaná hlavná reštaurácia s terasou • 5 barov • 3 a´la carte 
reštaurácie (za poplatok) • bazénový komplex so šmy-
kľavkami a toboganmi • detský bazén • vnútorný bazén 
• SPA centrum (masáže za poplatok) • sauna • turecké kú-
pele • nákupná zóna • amfiteáter • miniklub (deti od 4 do 11 
rokov) • klub pre teenagerov (deti od 12 do 16 rokov) počas 
hlavných letných prázdnin • detské ihrisko • wifi pripojenie 
v rámci areálu zdarma

Šport a zábava: celodenné medzinárodné 
animácie pre deti i dospelých • minidisko • detské ihrisko • 
10 tenisových kurtov • vodné pólo • fitness centrum • aero-
bik • lukostreľba • šípky • plážový volejbal • basketbal • stol-
ný tenis • minigolf • biliard (za poplatok) • futbalové ihrisko  

Ubytovanie: kompletne zrekonštruované, ele-
gantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, respek-
tíve 2 prísteliek (hlavná budova) • LCD TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko-
holickými nápojmi) • telefón • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, respektíve vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón alebo terasa s posedením • wifi zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické, lokálne alkoholické 
a vybrané prémiové importované alkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela i na pláži • 24 hodinový all in-
clusive v lobby • pestré občerstvenie a snacky počas ce-
lého dňa • zmrzlina • turecké placky • koláčiky, čaj, káva 
v poobedňajších hodinách • ľahšie nočné občerstvenie • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie • minibar v izbe • hotelové 
animácie pre deti i dospelých • detský miniklub

Oficiálna trieda: 

Všetkých milovníkov krásnych pláží, priezračné-
ho mora, fajnšmekrov a fanúšikov dlhých prechá-
dzok v čarovnej prírode či vyznávačov športu, no 
hlavne golfu, určite nesmierne poteší opätovné 
zaradenie kvalitného hotela Belconti do našej 
tohtoročnej ponuky. Tí z vás, ktorí ho poznáte 
nám dáte určite za pravdu a vy ostatní, nechajte 
sa vtiahnuť do sveta relaxu a duševnej pohody. 
Krásny hotelový komplex sa nachádza v exklu-
zívnom letovisku Belek, známom najmä vďaka 
unikátnym golfovým ihriskám, na ktorých si môžu 
odskúšať svoje zručnosti nielen profesionáli, ale 
i začiatočníci. Presvedčenie o správnosti voľby 
tohto miesta za cieľ dovolenkovej cesty pod-
čiarkne i vynikajúca kuchyňa domácich a zahra-
ničných majstrov, prekrásne a luxusne zariadené 
izby, príjemný personál, široká ponuka doplnko-
vých služieb a nádherná záhrada s fascinujúcim 
bazénovým areálom. Toto všetko spolu radí hotel 
do kategórie luxusných dovoleniek.

Poloha: hotelový komplex s rozsiahlou starostlivo 
udržiavanou záhradou ústiacou priamo na súkromnú pie-
sočnatú pláž • v prominentnom a jednom z najatraktívnej-
ších letovísk na tureckej riviére - v letovisku Belek • pri-
bližne 800 m od centra Beleku (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou, takzvanými dolmušmi, alebo taxík-
mi) • cca 30 km od medzinárodného letiska a mesta An-
talya (s množstvom nákupných a zábavných možností)

www.belconti.com

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nrpos

HOTELOVÝ KOMPLEX

BELCONTI RESORT******
BELEK
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na strane 394

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

585 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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video

hechter.sk/
tv

se
ne

ca.sk/tv

LETO 2019 TURECKO

toboganmi a šmykľavkami • detský bazén • SPA centrum a 
masáže (za poplatok) • turecké kúpele, sauna (zdarma) • 10 
barov • nočný klub • obchodná pasáž • kino • cukráreň • škola 
potápania a tenisu (za poplatok) • lunapark • fitness centrum

Šport a zábava: tenisový kurt • vodné pólo • 
aerobik • herňa • vodná gymnastika • plážový volejbal • stol-
ný tenis • biliard a bowling (za poplatok) • diskotéka • šípky • 
hotelové animácie • miniklub pre deti 4-12 rokov

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor • klimatizácia • minibar 
(denne dopĺňaný) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva) • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne a vybrané prémiové importované alkoho-
lické a nealkoholické nápoje • snacky • 24 hod. all inclusive 
servis v lobby • polnočné občerstvenie • zmrzlina • mini-
bar na izbe • medzinárodné animácie • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Ani v tejto sezóne nemôže chýbať v našej ponuke 
tento jedinečný architektonický skvost, v ktorom 
luxus, pohodlie a majestátnosť kráčajú ruka v ruke 
s tými najkvalitnejšími službami vo svojej kategórii. 
Dôraz je tu kladený predovšetkým na spokojnosť 
hostí, ich požiadavky a očakávania. Bazénový kom-
pex so šmykľavkami a toboganmi vykúzlia úsmev 
na perách detí aj dospelých a rôznorodosť športo-
vých, zábavných a kultúrnych aktivít pripraví neza-
budnuteľné chvíle pre všetkých z vás. Príjmite našu 
ponuku a presvedčte sa na vlastné oči.

Poloha: úžasný hotelový areál rozprestierajúci sa 
priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži v letovis-
ku Lara • v dostupnosti 11 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi a 20 km od centra tohto svetoznámeho mesta 
s množstvom zábavných a nákupných možností

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • hotelové plážové mólo • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky zdarma • vodné športy na pláži ( za poplatok)

Popis: elegantná a štýlová vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • hlavná reštaurácia s terasou • 8 
a`la carte reštaurácií (1x za pobyt zdarma) • 2 veľké vonkaj-
šie bazény • vnútorný bazén • relaxačný bazén • aquapark s 

na strane 395

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.delphinhotel.com

cena už od

819 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

ApLom

HOTELOVÝ KOMPLEX

DELPHIN IMPERIAL******
ANTALYA - LARA
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Šport a zábava: detský miniklub • celodenné 
animácie • fitness centrum • tenisové kurty • boccia • aero-
bik • šípky • plážový volejbal • vodná gymnastika • biliard, 
bowling (za poplatok) • stolný tenis • squasch • TV miestnosť 

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové izby s 
1, resp. 2 prístelkami • SAT TV • trezor • telefón • klimatizácia 
• minibar (denne dopĺňaný vodou, nealko nápojmi a pivom) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým 
kútom, WC a sušič na vlasy) • balkón • wifi na izbe (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických, miestnych alkoholických a vybraných 
prémiových importovaných nápojov podávaných v hote-
lovom areáli i na pláži počas celého dňa • 24 hodinový 
all inclusive servis • podávanie ľahšieho občerstvenia a 
snackov počas vybraných hodín v areáli hotela i na pláži • 
čaj, káva a koláčiky v popoludňajších hodinách • zmrzlina 
• nočné občerstvenie • hotelové animácie pre deti i do-
spelých • miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky • wifi pripojenie v lobby bare a na izbách

Oficiálna trieda: 

V letnej sezóne 2019 sme pre vás pripravili ďalšiu 
TOP novinku v podaní 5* hotelového komplexu Li-
mak Lara De Luxe, patriaceho do hotelovej siete 
Limak. Hotel nachádzajúci sa v známom dovo-
lenkovom stredisku Lara, postavený v japonskom 
štýle, sa vyznačuje rozsiahlym členitým areálom, 
kvalitnými službami na vysokej úrovni a vynika-
júcou kuchyňou. Luxus sa tu spája s pohodlím a 
bezchybným servisom. Objavte prázdninový raj, 
dokonale pripravený na splnenie vašich túžob.

Poloha: hotelový areál priamo na súkromnej hote-
lovej pláži • vo vyhľadávanom letovisku Lara • nákupné 
možnosti sú cca 200 m od hotela • cca 11 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi a 20 km od centra mesta Antalya

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • hotelové mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a 
plážové osušky (zdarma) • vodné športy (za poplatok)

Popis: moderná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • lobby bar • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou 
• 6 barov • čajovňa • diskotéka • 6 a´la carte reštaurácií (za 
poplatok) • 3 vonkajšie bazény • 2 detské bazény • bazén so 
šmykľavkami a toboganmi pre deti aj dospelých • vnútorný 
vyhrievaný bazén • SPA centrum (za poplatok) • amfiteáter • 
jacuzzi • turecké kúpele • sauna • junior klub • detské ihrisko

na strane 395

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.limakhotels.com.tr

cena už od

715 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

nurtq

HOTELOVÝ KOMPLEX

LIMAK LARA DE LUXE******
ANTALYA - LARA
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Popis: veľkolepý hotelový areál ponúka ubytovanie 
v hlavnej budove (za príplatok) a v útulných záhradných 
vilkách hotela Starlight a v hlavnej budove hotela Sunrise 
• reprezentatívna vstupná hala s recepciou • lobby bar • 
hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • reštau-
rácia pre dospelých • reštaurácia pri vodopáde • 12 a´la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia) • 8 barov • rozľahlý ba-
zénový komplex • bazén pre deti • aquapark s toboganmi • 
vyhrievaný krytý bazén • thalasso bazén • turecké kúpele • 
sauna • SPA centrum (masáže, peeling a procedúry za po-
platok) • kaderníctvo a salón krásy (za poplatok) • amfite-
áter • miniklub • klub pre teenagerov (13-16 r.) • nočný klub 
• 25 konferenčných miestností • obchodíky so suvenírmi • 
zlatníctvo • minimarket • hotelový vláčik • čistiareň (za po-
platok) • wifi pripojenie v celom areáli hotela

Šport a zábava: lezecká stena • tenisové kur-
ty • klzisko • golfové ihrisko • plážový volejbal • jazdenie 
na koni • minigolf • basketbal • futbalové ihrisko • squash 
• aerobik • pilates • fitness centrum • biliard, bowling (za 
poplatok) • vodné športy na pláži (za poplatok) • miniklub • 
detské ihrisko • pestré celodenné a večerné medzinárod-
né hotelové animácie pre deti i dospelých

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky (hl. budova hotela Starlight- 
za príplatok) • štandardné 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelka-
mi (vilky) • SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar 
• telefón • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou mimoriadne bohatých švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje podávané v hoteli i na pláži • detské menu 
• podávanie snackov a pestrého občerstvenia počas 
celého dňa • 24 hodinový all inclusive servis • čaj, káva 
a koláčiky vo vyhradených popoludňajších hodinách • 
zmrzlina • turecké placky • ľahšie nočné občerstvenie • 
minibar na izbe (denne dopĺňaný nealkoholickými ná-
pojmi) • miniklub • klub pre teenagerov • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazéne aj na pláži • 
hotelové animácie pre deti i dospelých • pestrý večerný 
program • wifi pripojenie v celom areáli hotela

Oficiálna trieda: 

Vitajte v našej mimoriadne úspešnej minuloroč-
nej novinke, v úžasnom 5* hotelovom komplexe 
Starlight & Sunrise Resort, ktorý sa nachádza v 
obľúbenom a vyhľadávanom letovisku Kizilagac. 
Rozľahlý dovolenkový areál pozostávajúci z hlav-
nej budovy hotela Starlight, rozprávkových viliek 
roztrúsených v nádhernej udržiavaj záhrade a 
hlavnej budovy hotela Sunrise si vás zaručene 
získa od prvej chvíle nielen svojou jedinečnou at-
mosférou, nespočetným množstvom športových 
aktivít, ale aj vysokou kvalitou poskytovaných 
služieb. Komfortne zariadené izby, elegancia ho-
telového interiéru, očarujúca hotelová záhrada s 
bazénmi a toboganmi, ako aj krásna široká pie-
sočnatá pláž - to všetko je garantom dovolenky 
snov aj pre tých náročnejších z vás.

Poloha: rozľahlý hotelový komplex sa nachádza v 
prázdninovom letovisku Kizilagac, ktoré je jednou z naj- 
úrodnejších a najzelenších oblastí Tureckej riviéry • len 
200 m od nákupných možností • cca 10 km od historické-
ho Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou) 
• cca 8 km od mesta Manavgat • cca 60 km od medziná-
rodného letiska Antalye

Pláže: krásna dlhá hotelová piesočnatá pláž pri 
vstupe do mora s prímesou drobných kamienkov • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma • all 
inclusive služby aj na pláži v plážovom bare

www.starlight.com.tr; www.sunrise.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

trpNs

HOTELOVÝ KOMPLEX

STARLIGHT & SUNRISE 
RESORT******

SIDE
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na strane 394

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

510 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

izba hotela Starlight

izba hotela Sunrise
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aj na pláži v plážovom bare • nový plážový bar len pre 
dospelých s vyhradenou časťou pláže (+18 rokov) • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

Popis: reprezentatívna vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia 
s vonkajšou terasou • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma, nutná rezervácia vopred) • 7 barov • prekrásny 
bazénový komplex tvorený 4 vonkajšími bazénmi, tobo-
ganmi, šmykľavkami (hotelový aquapark) • plavecký bazén 
• relaxačný bazén • detský bazén s vodným svetom • vnú-
torný bazén • turecké kúpele a sauna (zdarma) • masá-
že, peeling a procedúry (za poplatok) • hotelová čistiareň 
(za poplatok) • menšia obchodná zóna • amfiteáter • vyno-
vené detské ihrisko s množstovm atrakcií • kaderníctvo • 
lekár (za poplatok) • wifi v lobby bare a na recepcii (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný te-
nis • plážový volejbal • futbalové ihrisko • minigolf • aero-
bik • vodné pólo • fitness centrum • šípky • boccia • biliard 
(za poplatok) • detský miniklub (deti 4 - 12 rokov) • medzi-
národné hotelové animácie aj v slovenskom jazyku

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (v novej modernej časti 
hotelového komplexu za príplatok) • priestranné rodinné 
izby (na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • minibar • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. 
vaňa, WC a sušič vlasov) • balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje podá-
vané v areáli hotela i na pláži • 24 hodinový all inclusive 
servis v lobby bare • detské menu v hlavnej hotelovej 
reštaurácii • zmrzlina • pestré popoludňajšie snacky 
a občerstvenie • turecké placky • čaj, káva a koláčiky 
v popoludňajších hodinách • podávanie ľahšieho nočné-
ho občerstvenia • minibar na izbe • hotelové animácie • 
wifi pripojenie v lobby a na recepcii

Klubová dovolenka: v letnej sezóne 2019 
si vám dovoľujeme na spestrenie vašich dovolenkových 
dní počas letných prázdnin ponúknuť osvedčené hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku pre deti a dospelých

Oficiálna trieda: 

Vyhľadávaný hotelový komplex s úchvatnou ar-
chitektúrou, rozprestierajúci sa priamo pri nádher-
nej pláži, je stvorený aj pre tých najnáročnejších 
klientov. Rozsiahlemu areálu, ktorý je vsadený do 
čarovnej rozkvitnutej záhrady plnej kvetov a pa-
liem, dominuje úžasný bazénový komplex s množ-
stvom vodných atrakcií, ako aj vynovený moderný 
aquapark - pri pohľade naň sa rozžiaria očká ne-
jedného dieťaťa, ale aj dospelého. Bohaté špor-
tové vyžitie, široká paleta spoločenských aktivít, 
elegantné izby, výborná kuchyňa rozmaznávajúca 
vaše chuťové poháriky, sofistikovaný personál 
a profesionálne hotelové animácie zaručujú pre 
všetkých klientov tohto hotela fantastickú dovo-
lenku v ozajstnom prázdninovom raji. Vzhľadom 
na komplexnosť a kvalitu všetkých svojich ponú-
kaných služieb je tento hotel ideálnym miestom 
pre strávenie luxusnej dovolenky.

Poloha: rozsiahly hotelový komplex pozostávajúci 
z hlavnej budovy a elegantných 3-podlažých viliek roztrú-
sených v krásnom hotelovom areáli • priamo na brehu tyr-
kysového mora • v pokojnejšom letovisku Kizilot • približne 
17 km od historického mesta Side s množstvom pamiatok 
či nákupných a zábavných možností (ľahko dostupné dol-
mušmi) • cca 60 km od letiska v Antalyi

Pláže: dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž pri vstu-
pe s prímesou drobných kamienkov • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma • all inclusive služby 

www.serrapalace.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

Aoktpr

HOTELOVÝ KOMPLEX

CLUB CALIMERA 
SERRA PALACE******

SIDE

LETO 2019 TURECKO
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klu
bo

vá 
 dovolenka

na strane 393

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

486 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv

LETO 2019 TURECKO

izba v novej budove
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Popis: moderné prázdninové vilky umiestnené 
uprostred krásnej upravenej hotelovej záhrady • vstupná 
hala s recepciou a posedením • hlavná hotelová reštaurá-
cia s terasou • a´la carte reštaurácia (1x za pobyt zdarma, 
nutná rezervácia) • 3 bary (bar pri bazéne, plážový bar, ser-
vice bar) • bazénový komplex • jeden samostatný bazén 
s 3 toboganmi a šmykľavkami • 2 detské bazény, jeden 
so šmykľavkami • turecké kúpele (masáže za poplatok) • 
sauna • kaderníctvo (za poplatok) • obchodíky (klenotníctvo, 
obchod s kožou a suvenírmi, minimarket) • konferenčná 
miestnosť • čistiareň • služby fotografa (za poplatok) • wifi v 
lobby bare a na recepcii (zdarma)

Šport a zábava: detský miniklub (pre deti 
od 4 do 14 rokov) • detské ihrisko • 2 tenisové kurty • stolný 
tenis • plážový volejbal • basketbal • fitness centrum • ae-
robik • minigolf • medzinárodné hotelové animácie aj v slo-
venskom jazyku • široká ponuka vodných bezmotorových 
a motorových športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: priestranné a moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (v prípade obsadenia 
izby 4 osobami odporúčame rodinnú izbu - na vyžiadanie) 
• klimatizácia • SAT TV • minibar (naplnený v deň príchodu 
vodou a nealkoholickými nápojmi) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a sušič vlasov) • tele-
fón • trezor (za poplatok) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov 
vrátane nápojov • nealkoholické a lokálne alkoholické ná-
poje podávané počas dňa v celom areáli hotela aj na pie-
sočnatej pláži • ľahšie poobedňajšie občerstvenie vo vy-
hradených hodinách • ľahšie polnočné občerstvenie • čaj, 
káva, koláčiky vo vyhradených hodinách • turecké placky 
• minibar (naplnený pri príchode vodou a nealko nápoj-
mi) • medzinárodné hotelové animácie aj v slovenskom 
jazyku • detský miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace pri 
bazéne aj na pláži zdarma • wifi pripojenie v lobby bare

Klubová dovolenka: v letnej sezóne 2019 
si vám dovoľujeme na spestrenie vašich dovolenkových 
dní, počas letných prázdnin, ponúknuť osvedčené hotelo-
vé animácie aj v slovenskom jazyku pre deti a dospelých

Oficiálna trieda: 

Obľúbený rodinný hotelový komplex Serra Garden, 
ktorý prešiel v roku 2013 úplnou rekonštrukciou si 
svoj štandard neustále uržiava na veľmi vysokej 
úrovni. Okrem svojich kvalitných služieb vám po-
núka komfortné ubytovanie v peknom zelenom 
aráli, delikátnu medzinárodnú i orientálnu kuchy-
ňu, príjemné spoločenské priestory a bohatý výber 
rôznych športových aktivít. Ak sa rozhodnete strá-
viť tohtoročnú dovolenku práve tu, garantujeme 
vám, že tento prázdninový raj ponúka všetko, čo 
urobí vašu dovolenku príjemnou a nezabudnuteľ-
nou. A to nielen kvôli svojej polohe, ale aj vďaka 
skutočne nádhernej piesočnatej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora.

Poloha: hotelový areál je situovaný približne 200 
m od nádhernej širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • vo vyhľadávanej a pokojnejšej časti 
strediska Evrenseki - Side • iba 7 km od centra historického 
mesta Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopra-
vou, tzv. dolmušmi) • 10 km od mesta Manavgat (možnosť 
navštíviť Manavgatské vodopády) • cca 50 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž s veľmi jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do mora, vzdialená 
od hotela cca 200 m, vhodná pre rodiny s deťmi a menej 
zdatných plavcov • slnečníky, ležadlá a matrace zdarma • 
plážové osušky (za poplatok) • bar na pláži

www.serragardenhotel.com

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

rkoucs

HOTELOVÝ KOMPLEX

SERRA GARDEN*****
SIDE
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na strane 391

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

372 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 TURECKO

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • lobby bar • 
hotelová reštaurácia s terasou • bar pri bazéne • plážový bar 
• bazén s toboganmi • vonkajší bazén s oddelenou časťou 
pre deti • detské ihrisko • turecké kúpele • sauna (masáže 
za poplatok) • minimarket • wifi v lobby a na recepcii zdarma

Šport a zábava: stolný tenis • plážový volejbal • 
fitness centrum • detské ihrisko • detský miniklub • boccia • 
minigolf • aerobik • hotelové animácie • večerné programy • 
šípky • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (na vyžiadanie) • kli-
matizácia • telefón • minibar • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých švédskych stolov vrátane lokálnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov • popoludňajšie 
snacky a občerstvenie • zmrzlina • polnočné občerstvenie 
• slnečníky, ležadlá a matrace • wifi pripojenie v lobby

Oficiálna trieda: 

Zrekonštruovaný a sympaticky pôsobiaci 4* hotel 
Serra Park, ležiaci len 7 km od obľúbeného a tu-
ristami vyhľadávaného historického mesta Side a 
len na skok od pobrežného letoviska Manavgat, vás 
privíta fascinujúcou hotelovou záhradou plnou vo-
ňavých kvetov a stromov, poskytujúcich príjemný 
tieň a vysnívaný oddych. Po príchode do hotela vás 
očarí elegantný interiérový dizajn, harmonické pro-
stredie s komplexnými službami all inclusive, ale aj 
bazénový areál, ktorý určite ocenia rodiny s deťmi, 
ako aj všetky vekové kategórie. Dovolenka v hoteli 
Serra Park zaručene splní všetky vaše očakávania.

Poloha: príjemný hotel sa nachádza približne 
400 m od širokej piesočnatej hotelovej pláže • 7 km od his-
torického mestečka Side • cca 5 km od Manavgatu • 55 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: dlhá piesočnatá pláž, od hotela vzdialená 400 m 
(možnosť využiť hotelový zvoz na pláž - zdarma)  • slneční-
ky, ležadlá a matrace (zdarma), plážové osušky (výmena za 
poplatok) • plážový bar

na strane 390

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.serraparkotel.com

cena už od

318 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

rQdam

HOTEL

SERRA PARK****+
SIDE
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Popis: veľkolepá vstupná hala s recepciou • lobby bar s 
24 hodinovým all inclusive • hlavná reštaurácia s terasou • 3 
a´la carte reštaurácie • plážový bar • 5 barov • detský bazén • 
vonkajší bazén a bazén so 4 šmykľavkami • vnútorný bazén 
s oddelenou časťou pre deti • SPA • sauna • turecké kúpele 
• detské ihrisko • miniklub • diskotéka • wifi v lobby zdarma

Šport a zábava: tenisový kurt • fitness centrum 
• plážový volejbal • stolný tenis • hotelové animácie • šípky

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek • rodinné izby (na vyžiadanie) • SAT TV • 
trezor • klimatizácia • minibar • telefón • rýchlovarná kanvica • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC, 
sušič vlasov) • balkón s posedením • wifi pripojenie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov • nealkoholické a  
miestne alkoholické nápoje • 24 hod. all inclusive v lobby 
bare • občerstvenie počas dňa • čaj, káva a sladké koláče 
• večerné občerstvenie • hotelové animácie • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Moderný, v roku 2015 otvorený, päťhviezdičko-
vý hotelový komplex Water Side Resort & SPA je 
nepochybne skvelou voľbou pre tohtoročnú letnú 
dovolenku. Nachádza sa pri nádhernej piesočna-
tej pláži, neďaleko obľúbeného mesta Manavgat 
a identicky pomenovanej rieke. Excelentné služby, 
skvelá kuchyňa, bazény, tobogany a detské ihris-
ká sú atribútom pre prežitie príjemnej dovolenky 
v kruhu rodiny a blízkych. Zažite neopakovateľné 
výhľady na malebnú rieku Manavgat, ktoré vám 
ponúka priestranná hotelová terasa - keď selfie - 
tak na tomto úžasnom mieste. Nechajte sa zlákať 
našou ponukou a prežite skvelú dovolenku.

Poloha: moderný hotelový areál rozprestierajúci sa v 
pokojnej časti Side - oblasť Titreyengol • 7 km od letoviska 
Manavgat • cca 8 km od historického centra Side • 55 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: nádherná hotelová pláž s jemným pieskom  
a pozvoľným vstupom do mora je vzdialená cca 250 m od 
hotela • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdar-
ma na pláži i pri bazéne • vodné športy na pláži (za poplatok)

na strane 391

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.watersideresorthotel.com 

cena už od

410 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tAoQ

HOTELOVÝ KOMPLEX

WATER SIDE RESORT & SPA*****
SIDE
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Pláže: nádherná, široká a dlhá hotelová pláž s jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do mora • cca 250m 
od hotela (hotelový zvoz na pláž zdarma) • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky zdarma • možnosť využívať all in-
clusive služby aj v plážovom bare

Popis: reprezentatívna vstupná hala s recepciou • 
lobby bar s posedením • hlavná reštaurácia s vonkajšou 
terasou • 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma, nut-
ná rezervácia vopred) • bar na pláži (nealkoholické nápoje 
a pivo) • bar pri bazéne • cukráreň • diskotéka • vonkajší 
bazén • bazén s toboganmi a šmykľavkami • detský ba-
zén • vnútorný bazén s oddelenou časťou pre deti • SPA 
centrum (masáže, peeling za poplatok) • sauna • turecké 
kúpele • nákupná zóna • amfiteáter • miniklub (deti 4-7 ro-
kov) • detské ihrisko • kaderníctvo • lekár (za poplatok) • wifi 
pripojenie v lobby bare a na recepcii (zdarma)

Šport a zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • šíp-
ky • medzinárodné denné aj večerné hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • živá hudba • joga • herňa • biliard 
(za poplatok) • vodné pólo • široká ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • satelitný LCD TV • tre-
zor (zdarma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vo-
dou a nealkoholickými nápojmi) • telefón • wifi pripojenie 
(zdarma) • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané 
prémiové importované alkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela  • 24 hodinový all inclusive servis v lo-
bby bare • bohatá ponuka občerstvenia a snackov počas 
celého dňa v hoteli i na pláži • čaj, káva, sladké koláče • 
zmrzlina • turecké placky • ľahšie polnočné občerstvenie 
• minibar na izbe (denne dopĺňaný) • plážový bar (neal-
ko nápoje a pivo) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky • 
hotelové animácie pre deti aj dospelých • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

S hrdosťou vám predstavujeme nové dovolenko-
vé miesto mimoriadnych kvalít - unikátny 5* ho-
telový komplex Port River Hotel and Spa, patrici 
do medzinárodnej hotelovej siete LRS. Postavený 
s prvkami tradičnej osmanskej architektúry, v po-
kojnom a harmonickom prostredí plnom zelene s 
krásnym výhľadom na rieku Manavgat a jazero 
Titreyengol, otvoril svoje brány prvým návštev-
níkom v roku 2015. Tento neobyčajne atraktívny 
hotel predstavuje kombináciu krásnej piesočnatej 
pláže s priezračným tyrkysovým morom a exce-
lentnými službami, ktoré určite ocenia aj najnároč-
nejší z vás. Skvelá dovolenková atmosféra, ktorá 
bude na vás dýchať v celom hotelovom areáli, vý-
borná miestna kuchyňa, bohatý ultra all inclusive 
program v kombinácii s komfortným ubytovaním 
a širokou paletou športových aktivít je zárukou 
nezabudnuteľnej dovolenky pre všetkých, ktorí sa 
nechajú zlákať touto jedinečnou ponukou.

Poloha: tento moderný hotelový komplex sa roz-
prestiera v obľúbenom letovisku Side - oblasť Titreyengol 
• nákupné a zábavné možnosti nájdete nielen priamo v 
hoteli ale aj v jeho tesnej blízkosti • stredisko Manavgat sa 
nachádza necelých 5 km od hotela (pravideľne premáva 
shuttle bus) • historické mesto Side je vzdialené cca 7 km 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, takzva-
nými dolmušmi alebo taxíkom) • 65 km od medzinárodné-
ho letiska v Antalyi

www.portriverhotel.com.tr

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nAqltm

HOTELOVÝ KOMPLEX

PORT RIVER HOTEL & SPA*****+
SIDE
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na strane 392

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

378 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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LETO 2019 TURECKO

Pláže: nádherná široká a dlhá hotelová pláž s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu pláže i mora • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma • možnosť využiť all inclusive 
služby aj v plážovom bare

Popis: reprezentatívna,  elegantne zariadená vstupná 
hala s recepciou • 2 hlavné reštaurácie s vonkajšími tera-
sami • 3 a´la carte reštaurácie s terasami ( Efendy Turkish, 
Amadeus Fish, Cubana - nutná rezervácia vopred) • lobby 
bar • 5 barov • plážový bar • kaviareň • vonkajší bazéno-
vý komplex • vnútorný bazén • salón krásy a kaderníctvo 
(za poplatok) • sauna • turecké kúpele • masáže a peeling 
(za poplatok) • nákupná zóna (klenotníctvo, obchodíky s ko-
žou a suvenírmi, minimarket) • amfiteáter • diskotéka • wifi vo 
vyhradených priestoroch (zdarma)

Šport a zábava: fitness centrum • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • zumba • 
medzinárodný animačný program • živá hudba • diskotéka 
• herňa • biliard (za poplatok) • bowling (za poplatok) • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantné a priestranné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • SAT LCD TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vodou a nealkoho-
lickými nápojmi) • rýchlovarná kanvica (čaj a káva k dispozí-
cii) • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a miestnych alkoholických nápojov • nealkoholické, 
miestne alkoholické a vybrané prémiové importované 
alkoholické nápoje podávané v areáli hotela i na pláži 
• 24 hod. miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v 
lobby bare • bohatá ponuka občerstvenia a snackov po-
čas celého dňa • čaj, káva, sladké koláče, wafle, palacinky 
• zmrzlina • turecké placky • ľahšie polnočné občerstvenie 
• v rámci ultra all inclusive služieb i minibar na izbe (den-
ne dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi) • plážový 
bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky • každý večer 
hotelový animačný program s rôznou tématikou • wifi vo 
vyhradených priestoroch

Oficiálna trieda: 

Impozantný hotelový komplex Alba Royal, ktorý 
poskytuje svoje prvotriedne služby pre náročnú 
dospelú klientelu nad 16 rokov (tzv. „adult hotel 
only“) je tým pravým miestom, kde sa vaše do-
volenkové predstavy a sny stanú skutočnosťou. 
Hotel so svojou jedinečnou ponukou doplnkových 
služieb, komfortným ubytovaním v priestranných 
izbách a s výborným ultra all inclusive koncep-
tom je zárukou kvalitnej a bezchybnej dovolenky. 
Relax, pokoj a harmónia sú správnymi synony-
mami tohto komplexu a elegantný, moderný in-
teriér vkusne zapadá do jedinečného štýlu, ktorý 
je v súlade s okolitou nádhernou prírodou. Dych 
vyrážajúca, slnkom zaliata krásna piesočnatá 
pláž sa tu dotýka tyrkysovej farby Stredozemné-
ho mora a nájdete na nej dokonalý letný oddych. 
Pobrežie Çolakli je nepochybne výnimočným 
miestom Tureckej riviéry a skvelá prímorská do-
volenka v hotelovom komplexe Alba Royal vo vás 
zanechá nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budete 
ešte dlho spomínať.

Poloha: exkluzívny areál päťhviezdičkového hote-
lového komplexu ústiaci priamo na širokej udržiavanej 
piesočnatej pláži • v centre vyhľadávanej a obľúbenej tu-
ristickej oblasti Çolakli • historické mesto Side s nákupný-
mi a zábavnými možnosťami je vzdialené iba 8 km (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, takzvanými 
dolmušmi) • 50 km od letiska v Antalyi

www.albahotels.com.tr

získajte až

35%
zľavu

DtAQem

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALBA ROYAL******
SIDE
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na strane 394

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

579 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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Popis: hotelová hala s recepciou a lobby barom s po-
sedením • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 5 barov 
• plážový bar • 2 a´la carte reštaurácie (nutná rezervácia) • 
vonkajší bazén s toboganmi • relaxačný bazén • 2 detské 
bazény so šmykľavkami • vnútorný bazén • masáže a SPA 
centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpele • 
nákupná zóna • wifi pripojenie v lobby bare a na recepcii 
(zdarma) • minizoo • amfiteáter

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub (pre 
deti vo veku 4 - 12 rokov) • diskotéka • tenisový kurt (re-
zervácia nutná) • fitness centrum • badminton • basketbal • 
stolný tenis • vodné pólo • plážový volejbal • teenage klub 
• minizoo • šípky • minigolf • minifutbal • zumba • hotelový 
animačný program • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby pre 4 osoby (za 
príplatok) • satelitný TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• minibar (voda a nealkoholické nápoje dopĺňané denne) • 
rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • vlast-
né hygienické príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC, sušič 
vlasov) • izby s výhľadom na more (za príplatok) • balkón s 
posedením • wifi na izbe (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a miestnych alkoholických nápojov • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje podávané v areáli hotela • 
24 hodinový all inclusive servis v pool bare • pestré ob-
čerstvenie a snacky vo vyhradených hodinách počas dňa 
• zmrzlina • pizza • káva, čaj a sladké koláčiky v popoludňaj-
ších hodinách • turecké placky • ľahšie nočné občerstvenie 
• minibar na izbe • detský miniklub • klub pre teenagerov • 
plážový bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri ba-
zéne a na pláži • hotelové animácie a klubová dovolenka 
• wifi v lobby a na recepcii

Klubová dovolenka: aj v letnej sezóne 
2019 si vám dovoľujeme na spestrenie vašich dovolenko-
vých dní, najmä počas letných prázdnin, ponúknuť osved-
čené hotelové animácie v slovenskom jazyku pre deti a do-
spelých. Rôzne súťaže, pohybové hry či aerobik vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu.

Oficiálna trieda: 

Zázemie úžasného 5* hotelového komplexu Alba 
Resort s rodinnou atmosférou na Tureckej riviére 
v časti Çolakli tvorí krásna udržiavaná záhrada plná 
granátových jabĺk, voňavých banánovníkov a roz-
kvitnutých paliem. Bazény, tobogany, šmykľavky, 
rozprávkové detské ihrisko, minizoo s domácimi aj 
exotickými zvieratkami či rôzne ďalšie atrakcie, to 
všetko môžete objavovať v tomto rozľahlom areáli. 
Vďaka týmto atribútom rezort odporúčame predo-
všetkým rodinám s deťmi, ktoré majú o celodennú 
zábavu postarané aj vďaka slovenky hovoriacim 
animátorom. Alba Resort je úžasný, rozľahlý hotelo-
vý komplex skladajúci sa z deviatich hotelových bu-
dov navzájom pospájaných spleťou vydláždených 
chodníčkov. Ak k tomu pridáme krásnu piesočnatú 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, kvalitné celo-
denné ultra all inclusive služby a komfortné ubyto-
vanie, sme presvedčení, že sa sem iste vrátite.

Poloha: nádherný hotelový areál, ústiaci priamo pri 
piesočnatej pláži • cca 8  km od populárneho a historické-
ho Side s množstvom kaviarní, obchodíkov a reštaurácií • 
cca 13 km od mesta Manavgat so známou mešitou Merkez 
Külliye Camii • 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodná pre rodiny s deťmi i menej zdatných 
plavcov • slnečníky, ležadlá a plážové osušky k dispozícii 
zdarma

www.albahotels.com.tr

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

oqrkAs

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALBA RESORT******
SIDE
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na strane 393

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

494 €
8 dní
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Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 2 a´la carte reštaurácie 
(ázijská a rybia - nutná rezervácia vopred) • 5 barov (Lobby 
bar, Pool bar, Beach bar, Sunset beach bar, Disco bar) • roz-
siahly bazén s toboganmi • detský bazén so šmykľavkou • 
vnútorný bazén • masáže a beauty centrum (za poplatok) 
• turecké kúpele • sauna • parný kúpeľ • jacuzzi • nákupná 
zóna • amfiteáter • wifi internetové pripojenie  v lobby bare 
a na recepcii (zdarma)

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub 
• diskotéka • tenisový kurt  (osvetlenie a zapožičanie vyba-
venia za poplatok) • stolný tenis • boccia • fitness centrum 
• minigolf • plážový volejbal • vodná gymnastika • vodné 
pólo • biliard (za poplatok) • bowling (za poplatok) • šípky • 
vodné športy na pláži (za poplatok) • zumba • medzinárod-
né hotelové animácie pre deti i dospelých

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • luxusné 2-lôžkové izby Supe-
rior s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek, poskytujú veľkorysý 
priestor s krásnym veľkým balkónom a výhľadom na kra-
jinu (za príplatok) • priestranné rodinné izby určené pre 4 
osoby (za príplatok) • satelitný TV • trezor (za poplatok) • kli-
matizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou a nealkoholic-
kými nápojmi) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) 
• telefón • vlastné hygienické príslušenstvo (sprcha, resp. 
vaňa a WC, sušič vlasov) • balkón s posedením • wifi pripo-
jenie na izbe (za poplatok) • výhľad na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane ne-
alkoholických a miestnych alkoholických nápojov • neal-
koholické a miestne alkoholické nápoje počas dňa v ho-
telovom areáli • 24 hodinový all inclusive servis v lobby 
bare • detské menu v hlavnej reštaurácii • pestré občer-
stvenie a snacky vo vyhradených hodinách počas dňa 
• zmrzlina • ľahšie nočné občerstvenie • minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) • káva, čaj a sladké 
koláčiky v popoludňajších hodinách • turecké placky • 
sendviče • hotelové animácie pre deti i dospelých počas 
dňa a pestré večerné predstavenia • miniklub  (deti 4 - 12 
rokov) • klub pre teenagerov (od 13 do 17 rokov) • plážo-
vý bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie na recepcii a v lobby bare

Oficiálna trieda: 

Ako tretí v poradí zo siete Alba Hotels vám po-
núkame kvalitný rodinný hotelový komplex s ná-
zvom Alba Queen. Hotel sa nachádza na nádher-
nom mieste s peknou prírodnou scenériou, kde 
nájdete všetko potrebné takpovediac pod jednou 
strechou. Skutočnou pýchou hotela je prekrásny 
exteriér s plaveckým bazénom a aquaparkom, 
ktorý obklopuje záplava exotickej zelene a ústi 
na širokej pláži s jemným pieskom. O zábavu va-
šich detí sa postará skúsený medzinárodný hote-
lový tím animátorov a pre vás dospelých, sú tiež 
pripravené zaujímavé večerné programy. V hoteli 
Alba Queen garantujeme spokojnosť aj tým naj-
náročnejším dovolenkárom. Zaručujeme vám, že 
z dovolenky sa vrátite oddýchnutý a s naplnený-
mi očakávaniami.

Poloha: priamo pri jedinečnej rozľahlej piesočnatej 
pláži • v stredisku Çolakli • cca 13 km od mestečka Manav-
gat ktoré ponúka možnosť pozrieť si známe Manavgatské 
vodopády alebo navštíviť typický turecký bazár, ktorý sa 
tu koná raz týždenne • cca 8 km od obľúbeného mesta 
Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou) • 
50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, priamo pri hoteli, je vhodná pre rodiny s deťmi 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • služby all 
inclusive aj na pláži

www.albahotels.com.tr

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

mqerAs

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALBA QUEEN******
SIDE
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Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

501 €
8 dní

video
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bia a talianska) • zrekonštruovaná cukráreň s kaviarňou • 2 
bary • vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou • vnú-
torný bazén • fitness centrum • turecké kúpele • sauna • 
masáže a peeling (za poplatok) • kaderníctvo • minimarket

Šport a zábava: stolný tenis • šípky • biliard 
(za poplatok) • boccia • plážový volejbal • hotelové animá-
cie • miniklub • vodná gymnastika • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené zrekonštruované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • centrálna klimati-
zácia • telefón • SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela • čaj, káva a koláčiky v popoludňajších hodinách 
• ľahšie občerstvenie vo vyhradených hodinách počas 
dňa • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie na recepcii

Oficiálna trieda: 

Vami tak obľúbený a manažmentom vzorne vede-
ný hotel Nerton so skvelou rodinnou atmosférou, 
výnimočnou polohou, krásnou záhradou a prvo-
triednou starostlivosťou personálu o svojich hostí, 
je našou stálicou v ponuke 4* hotelov na Tureckej 
riviére. Krásna piesočnatá pláž, zrekonštruované 
izby a kvalitný all inclusive koncept ho predurčuje 
k stráveniu ideálnej, skutočne bezstarostnej letnej 
dovolenky.

Poloha: útulný hotel s vynikajúcou polohou priamo 
pri piesočnatej pláži • iba 15 minút chôdze od starobylého 
centra Side s množstvom nákupných a zábavných mož-
ností • 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: krásna piesočnatá široká pláž, ocenená Mod-
rou vlajkou • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá  
a plážové osušky zdarma na pláži i pri bazéne

Popis: príjemná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • wifi pripojenie na recepcii (zdarma) • hlavná hotelová 
reštaurácia • vynovená a´la carte reštaurácia (mexická, ry-

na strane 391

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.seneca.sk

cena už od

378 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tamoq

HOTEL

NERTON*****
SIDE
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Popis: moderná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia s terasou • 3 
bary • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • SPA centum a 
masáže (za poplatok) • turecké kúpele • sauna • wifi v lobby 
a na recepcii zdarma • obchodíky rôzneho druhu v blíz-
kosti hotela

Šport a zábava: stolný tenis • fitness centrum 
• šípky • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: útulne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • satelitný TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar • telefón • wifi na izbe (za poplatok) 
• vlastné hygienické príslušenstvo (sprcha, respektíve vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoho-
lické a miestne alkoholické nápoje • čaj, káva a koláčiky 
v popoludňajších hodinách • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži • bar pri pláži (len miestne nápoje) • wifi 
v lobby a na recepcii

Oficiálna trieda: 

Tento pôvabný, menší hotel s kvalitnými službami, 
chutnou kuchyňou, srdečným a stále sa usmieva-
júcim personálom vytvára jedinečné podmienky 
na strávenie príjemných dovolenkových dní. Je 
ideálnou voľbou pre všetkých vás, ktorí milujete 
dlhé romantické prechádzky po pobrežnej pro-
menáde alebo po piesočnatej pláži s jemným 
pieskom, pre vás, ktorí chcete zažiť ten pravý tu-
recký nákupný adrenalín či pulzujúci nočný život, 
ale aj pre vás, ktorí si chcete v pokoji vychutnať 
šálku dobrej kávy a pritom obdivovať pozostatky 
Apolonovho chrámu v historickom Side.

Poloha: novozrekonštruovaný hotel nachádzajúci 
sa len 150 metrov od nádhernej piesočnatej pláže • iba 15 
minút od antického mesta Side s množstvom nákupných 
a zábavných možností s tou pravou dovolenkovou atmo-
sférou (pešia dostupnosť pobrežnou promenádou) • cca 
6 km od mesta Manavgat, kde sa konajú raz týždenne tra-
dičné trhy • cca 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: iba 150 metrov od krásnej piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá zdar-
ma, plážové osušky za poplatok • bar pri pláži

na strane 389

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.seneca.sk

cena už od

306 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tqado

HOTEL

SUN BEACH PARK****+
SIDE
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Šport a zábava: detský miniklub • celodenné  
hotelové animácie • minidisko • tenisové kurty • aerobik • 
boccia • šípky • plážový volejbal • vodná gymnastika • stolný 
tenis • biliard (za poplatok) • široká ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové štan-
dardné izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • väčšie 2-lôž-
kové izby s 2 prístelkami určené pre 3 dospelé osoby a  
dieťa (poschodová posteľ) • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • minibar • telefón • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (vaňa, resp. sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane ne-
alkoholických a miestnych alkoholických nápojov podá-
vaných v areáli hotela • podávanie ľahšieho občerstvenia 
vo vybraných hodinách • káva, čaj, koláčiky • turecké plac-
ky • ľahšie nočné občerstvenie • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • medzinárodné hotelové animácie pre deti i do-
spelých počas dňa a večerné predstavenia • miniklub pre 
deti a disko • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 

Oficiálna trieda: 

Ak sa podarí postaviť hotelový komplex a pritom 
nevyrúbať žiaden strom, je to unikát. A práve ta-
kým je hotelový kompex Champion Holiday Village, 
prázdninový rezort plný zelene, kde človek vytvára 
dokonalú súhru s prírodou. Toto nádherné miesto 
v tieni borovíc, v objatí paliem, eukalyptov a ibište-
kov, vrelo odporúčame i tým náročnejším klientom 
všetkých vekových kategórií.

Poloha: hotelový areál plný zelene ústi priamo pri sú-
kromnej hotelovej pláži • v pokojnejšej časti letoviska Beldi-
bi • cca 45 km od medzinárodného letiska v Antalyi • 15 km 
od centra mesta Kemer s možnosťou nákupov a zábavy

Pláže: hotelová piesočnatá pláž pri vstupe do mora 
premiešaná okruhliakmi • plážové hotelové mólo • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky • vodné športy na pláži 
(za poplatok)

Popis: hotelová hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou terasou • wifi pripojenie (za popla-
tok) • niekoľko barov • 2 a´la carte reštaurácie • bazén s dvo-
ma toboganmi • detský bazén • vonkajší bazén • relaxačný 
bazén • masáže a beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi 
• sauna (za poplatok) • turecké kúpele • nákupná zóna • am-
fiteáter • fitness centrum • detské ihrisko

na strane 392

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.championholiday.com.tr

cena už od

402 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

oputm

HOTELOVÝ KOMPLEX

CHAMPION HOLIDAY 
VILLAGE*****+

KEMER
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vonkajšie bazény (jeden s toboganmi) • vnútorný bazén • 
detský bazén • detské ihrisko • turecké kúpele • diskotéka • 
wifi v priestoroch lobby zdarma

Šport a zábava: aerobik • stolný tenis • šípky • 
fitness centrum • plážový volejbal • tenisový kurt • minifutbal 
• futbalové ihrisko • miniklub • biliard (za poplatok)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek • rodinné izby určené pre 4 osoby 
(spálňa s 2 lôžkami a miestnosť s 2 prístelkami na vyžia-
danie) • klimatizácia • telefón • trezor (za poplatok) • SAT TV • 
minibar • vlastné hygienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, 
WC a sušič na vlasy)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • po-
dávanie nealkoholických a miestnych alkoholických ná-
pojov v hotelovom areáli i na pláži • občerstvenie počas 
vyhradených hodín • čaj, káva, koláčiky a sladké pečivo 
o piatej • polnočný snack • hotelové animácie • slnečníky, 
ležadlá, matrace • wifi v lobby a na recepcii

Oficiálna trieda: 

Starostlivo udržiavaný hotel Justiniano Park Conti už 
netrpezlivo čaká na svojich návštevníkov túžiacich 
po relaxe v záhrade alebo na rozsiahlej piesočnatej 
pláži. Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budo-
vy, prázdninových viliek a bazénového komplexu 
vsadeného do záhrady plnej krásnej zelene. Celý 
areál ponúka vskutku široké možnosti na stráve-
nie dovolenky plnej radostného kúpania, oddychu 
v podobe rôznych športových aktivít, animačných 
programov a all inclusive služieb. Je to to pravé do-
volenkové miesto pre všetkých.

Poloha: v pokojnej hotelovej oblasti Okurcalar • pria-
mo pri prekrásnej piesočnatej pláži • 35 km od letoviska 
Alanya • asi 25 km od mestečka Manavgat (ľahko dostupné 
dolmušmi) • cca 90 km od letiska v Antalyi

Pláže: široká piesočnatá pláž pri vstupe do mora pre-
miešaná kamienkami s pozvoľným vstupom do mora • ho-
telové plážové mólo • slnečníky, ležadlá, matrace zdarma • 
plážové osušky (za vratný depozit)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • hlavná 
hotelová reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie • 4 bary • 2 

na strane 391

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.justinianohotels.com 

cena už od

410 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

rspe

HOTELOVÝ KOMPLEX

JUSTINIANO PARK CONTI*****
ALANYA
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Pláže: priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži 
vhodnej aj pre rodiny s deťmi, ktorá sa nachádza v maleb-
nom zálive • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma • ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

Popis: moderná a vzdušná vstupná hala s recepciou 
a posedením • štýlový lobby bar s 24 hodinovým all inclu-
sive servisom • hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou 
terasou • 3 a´la carte reštaurácie - barbeque (za poplatok), 
ázijská a rybia reštaurácia (nutná rezervácia vopred) • 3 bary 
• cukráreň (24 hodín) • vonkajší bazén • relaxačný bazén (od 
16 rokov) • aquapark so 4 toboganmi • detský bazén so šmy-
kľavkami • vnútorný bazén • rozšírená trávnatá relaxačná 
zóna s ležadlami a slnečníkmi vedľa bazénov • detské ihris-
ko • miniklub • minimarket • turecké kúpele, sauna, masáže, 
peeling (za poplatok) • SPA centrum (za poplatok) • amfiteá-
ter • diskotéka • wifi pripojenie v celom objekte zdarma

Šport a zábava: aerobik • stolný tenis • šípky • 
fitness centrum • plážový volejbal • miniklub • detské ihrisko 
• diskotéka • minidisko • medzinárodné hotelové animácie • 
živá hudba 

Ubytovanie: moderne, účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • 
rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • trezor 
(zdarma) • satelitný TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) • 
vlastné hygienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, WC a su-
šič na vlasy) • balkón s posedením • wifi pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a miestnych alkoholických nápojov • nealkoholické, 
miestne alkoholické a vybrané prémiové importované al-
koholické nápoje podávané v areáli hotela počas celého 
dňa • 24 hodinový all inclusive servis v lobby bare • bo-
hatá ponuka občerstvenia a snackov počas vyhradených 
hodín • turecké placky • čaj, káva, koláčiky a sladké pečivo 
• ľahšie polnočné občerstvenie • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých počas celého dňa • večerný 
program • detský miniklub • možnosť navštíviť rybiu ale-
bo ázijskú a´la carte reštauráciu 1x za pobyt (rezervácia 
vopred) • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Rovnako ako v minuloročnej, tak aj v novej let-
nej sezóne 2019 si vám dovoľujeme ponúknuť 
luxusný hotelový komplex Sentido Numa Bay. 
Novootvorený rezort s jedinečným a osobitým 
štýlom privítal svojich prvých návštevníkov v 
júni roku 2017. Nádherný hotelový areál dotvára 
efektívne postavený rozľahlý bazénový komplex, 
ktorého neodmysliteľnou súčasťou je vodný svet 
so šmykľavkami pre deti, ale aj relaxačný bazén 
pre dospelých klientov. Osviežujúci drink z ponuky 
all inclusive, alebo pravú voňavú tureckú kávu či 
typický sladký čaj si môžete vychutnať v štýlovom 
lobby bare i v bare priamo pri nádhernej piesoč-
natej pláži. Vynikajúca medzinárodná kuchyňa, 
štýlové moderné ubytovanie, kvalitné a pestré 
služby, profesionálne hotelové animácie a milý 
úslužný personál - na toto všetko a ešte omnoho 
viac sa môžete tešiť, pokiaľ si za vašu tohtoročnú 
letnú dovolenku zvolíte hotelový komplex Sentido 
Numa Bay. Veríme, že vás tento rezort očarí rov-
nako ako nás.

Poloha: známe stredisko Avsallar s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami sa nachádza len približne 2 km od 
hotelového komplexu • dobré nákupné možnosti aj priamo 
v okolí hotela • 26 km od Alanye (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou alebo možnosť využitia hotelového 
autobusu za poplatok) • cca 100 km od medzinárodného 
letiska Antalyi

www.sentidonumabay.com

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

lAWtpN

HOTELOVÝ KOMPLEX

SENTIDO NUMA BAY*****+
ALANYA
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na strane 393

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

436 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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ných plavcov • plážový bar • slnečníky a ležadlá zdarma 
• plážové osušky zdarma (výmena osušiek za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedním • hlav-
ná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 3 a´la carte 
reštaurácie (turecká, ázijská a stredomorská reštaurácia, 
nutná rezervácia vopred) • niekoľko barov • beach bar 
• pool bar • diskotéka (občerstvenie za poplatok) • klub 
pre teenagerov (za poplatok) • detský miniklub • hlavný 
vonkajší bazén • relaxačný bazén • detský bazén • bazén 
so 4 toboganmi • vnútorný bazén • SPA a beauty centrum 
(za poplatok) • masáže, peeling, turecké kúpele, sauna, 
kozmetika (za poplatok) • internetová kaviareň (za popla-
tok) • požičovňa áut (za poplatok) • práčovňa (za poplatok) 
• Park Alaiye (ľahko dostupný podchodom) ponúka širo-
kú paletu športových aktivít a relaxu (bazény, tobogany,  
športové ihriská, detské ihrisko, herňa, detský snack bar 
s občerstvením)

Šport a zábava: šípky • lukostreľba • boccia 
• herňa • 2 tenisové kurty • stolný tenis • basketbalové 
ihrisko • plážový volejbal • fitness centrum • detské ihris-
ko • miniklub • teenagerský klub • diskotéka • aquapark • 
denný a večerný program a večerné show organizované 
hotelom

Ubytovanie: v príjemných farbách zariadené 
štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok)  
minibar • vlastné hygienické zariadenie (sprchový kút 
alebo vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa 
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých švédských stolov vráta-
ne vybraných nápojov • nočné občerstvenie • vybrané 
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v 
areáli hotela a na pláži • popoludňajšie občersvenie v 
snack bare vo vyhradených hodinách • káva, čaj a ko-
láčiky • slnečníky, ležadlá na pláži a pri bazéne • plážové 
osušky (výmena za poplatok) • medzinárodné animácie a 
večerné show organizované hotelom pre deti aj dospe-
lých • wifi pripojenie v lobby a na recepcii

Oficiálna trieda: 

V turistami vyhľadávanom stredisku Avsal-
lar, priamo pri krásnej, zlatistej pláži s jemným 
pieskom, sme pre vás vybrali ďalšiu tohtoročnú 
novinku v podobe 5-hviezdičkového hotelového 
komplexu Alaiye Resort. Už na prvý pohľad si 
vás získa elegantný hotelový areál s mimoriadne 
zaujímavou architektúrou, vsadený do exotickej 
záhrady. Okrem príjemného ubytovania a kvalit-
ných all inclusive služieb, vám vašu dovolenku 
spríjemnia aj pestré športové aktivity vhodné tak 
pre deti ako aj dospelých. Svoj raj nájdete na pláži 
s vodnými atrakciami, v bazénoch s aquaparkom 
a v Parku Alaiye, kde sa o vaše ratolesti postará 
medzinárodný hotelový animačný tím. Tí, ktorí 
preferujú skôr dovolenku plnú relaxu, môžu vy-
užiť excelentné služby hotelového wellness cen-
tra, ktoré vám rozhodne odporúčame. Dokonalou 
bodkou vašej dovolenky je chutná a lahodná 
kuchyňa. Alaiye Resort sa teší na vašu návštevu. 

Poloha: komplex pozostáva z viacerých hotelo-
vých budov • 2 km od mestečka Avsallar • cca 100 km 
od letiska v Antalyi • 22 km od rušnej Alanye • 40 km 
od historického cetra Side • cca 50 metrov od hotelovej 
piesočnatej pláže, ku ktorej vás bude sprevádzať krásna 
kvetinová alej • v okolí hotelového komplexu sa nachá-
dzajú nákupné možnosti a reštaurácie

Pláže: priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • vhodná pre deti alebo menej zdat-

www.alaiyehotels.com

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

nJusP

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALAIYE RESORT*****+
ALANYA
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na strane 392

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

cena už od

436 €
8 dní

video
hechter.sk/

tv

se
ne

ca.sk/tv
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Popis: hlavná budova a trojpodlažné vilky • vstupná 
hala s recepciou a posedením • hlavná reštaurácia • nákup-
ná arkáda • 3 bary • vitamínový bar • vonkajší bazén • bazén 
so šmykľavkami • 2 detské bazény • minizoo • turecké kú-
pele • sauna • detské ihrisko • miniklub • wifi (za poplatok)

Šport a zábava: plážový volejbal • stolný tenis 
• šípky • fitness centrum • šachy • tenisový kurt • animácie

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej budove alebo v trojpod-
lažných vilkách (izba vo vilke pozostáva z 2 samostatných 
priechodných izieb) • klimatizácia • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa - sprcha, resp. 
vaňa, WC a sušič vlasov) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane nápojov ∙ miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom 
areáli ∙ poobedňajšie občerstvenie ∙ nočné občerstvenie ∙ 
miniklub ∙ slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky ∙ 
hotelové animácie

Oficiálna trieda: 

Ak si pre miesto svojho oddychu zvolíte 4* hotelo-
vý komplex siete Armas v stredisku Avsallar, ktoré 
patrí k jedným z najkrajších častí tureckej riviéry, 
bezpochyby zažijete atraktívnu a pestrú dovolenku. 
Prázdninový rezort Armas Green Fugla Beach pozo-
stáva z hlavnej budovy a trojpodlažných viliek roz-
prestierajúcich sa v nádhernej exotickej záhrade ob-
klopenej palmami, popínavými kvetmi a jazierkami. 
Len pár krokov a razom sa ocitnete na krásnej ho-
telovej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora, ktorá je vhodná aj pre rodiny s detmi. Chutná 
a bohatá kuchyňa, športoviská, bazény, hotelové 
animácie - to všetko spolu vytvára obraz skvelej 
dovolenkovej pohody. Príďte sa sami presvedčiť!

Poloha: hotelový areál sa nachádza v turistickom 
stredisku Avsallar, ktoré bolo v minulosti malým rybárskym  
mestečkom, z ktorého sa neskôr vyvinulo obľubené leto-
visko • leží na rovnakej nádhernej pláži ako hotel Aska Just 
in Beach • centrum Alanye je vzdialené približne 25 km • 
od centra Side cca 39 km • medzinárodné letisko Antalya je 
vzdialené približne 95 km

Pláže: krásna hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma • vodné športy na pláži (za poplatok)

na strane 389

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seneca.sk

cena už od

332 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

tacrq

HOTELOVÝ KOMPLEX

ARMAS GREEN  
FUGLA BEACH ****+

ALANYA
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ná hotelová reštaurácia • lobby bar • snack bar • 2 a´la carte 
reštaurácie • vonkajší a vnútorný bazén • detský bazén • ma-
sáže • sauna • turecké kúpele • obchodíky so suvenírmi • wifi 
v lobby (zdarma), na izbe ( za poplatok) • nová spoločenská 
miestnosť pre neskorší check-out

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub • teni-
sový kurt (osvetlenie za poplatok) • fitness centrum • plážo-
vý volejbal • stolný tenis • biliard (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • medzinárodné hotelové animácie

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor (za poplatok) • klima-
tizácia • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC, sušič vlasov) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a miestnych alkoholických nápojov • ľahšie občer-
stvenie počas vyhradených hodín • čaj, káva, koláčiky • 
ľahšie nočné občerstvenie • hotelové animácie • slnečníky, 
ležadlá, matrace a  plážové osušky pri bazéne a na pláži

Oficiálna trieda: 

Hotel s úžasnou a priatelskou atmosférou - Aska 
Just in Beach, patriaci do prestížnej hotelovej siete 
Aska hotels sa nachádza priamo na pláži s jemným 
zlatistým pieskom. V areáli sa snúbi bezprostred-
ná blízkosť nádhernej pláže s príjemným morským 
vánkom s excelentnými službami a delikátnou stre-
domorskou kuchyňou. Kvalitné služby, all inclusive 
koncept a komfortné ubytovanie sú zárukou hod-
notne strávených dovolenkových chvíľ vo vyhľa-
dávanej oblasti Avsallar na Tureckej riviére. Sme 
presvedčení, že práve v Aska Just In Beach prežijú aj 
nároční dovolenkári bezstarostný a ničím nerušený 
oddych v mimoriadne krásnom prostredí.

Poloha: hotel rozprestierajúci sa priamo na piesoč-
natej pláži • v blízkosti letoviska Avsallar • 25 km od centra 
kozmopolitnej Alanye • cca 95 km od letiska v Antalyi

Pláže: nádherná hotelová pláž s jemným zlatistým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre rodi-
niny s deťmi a menej zdatných plavcov) • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma na pláži i pri bazéne

Popis: vstupná hala s recepciou • novo zrekonštruova-

na strane 392

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete 

www.seneca.sk

cena už od

402 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tpuoq

HOTEL

ASKA JUST IN BEACH*****+
ALANYA
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(masáže za poplatok) • detské ihrisko • miniklub • konfe-
renčná miestnosť • wifi pripojenie vo vybraných častiach 
hotelového komplexu • amfiteáter

Šport a zábava: fitness centrum • plážový vo-
lejbal • šípky  • miniklub • stolný tenis • TV kútik • medziná-
rodné hotelové animácie • živá hudba

Ubytovanie: zrekonštruované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • sate-
litná TV • trezor (za poplatok) • minibar • rýchlovarná kanvi-
ca • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podáva-
né v hotelovom areáli i na pláži • ľahšie poobedňajšie 
občerstvenie a snacky • čaj, káva a koláčiky • polnočné 
občerstvenie • detský miniklub • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky • hotelové animácie • wifi pripojenie vo vy-
braných častiach hotelového komplexu

Oficiálna trieda: 

Menší prázdninový hotelový komplex Kemal Bay, 
ukrytý v nádhernom zálive Stredozemného mora, 
je ďalší z našej ponuky 5* hotelov. Je to pôvabný 
hotel obkolesený nádhernou udržiavanou záhra-
dou, s prvotriednym servisom a ultra all inclusive 
konceptom s pravou tureckou pohostinnosťou. 
V jeho areáli si môžete dopriať ozajstný relax 
v kľudnom prostredí so širokými možnosťami 
na aktívny oddych. Komplex je vhodný pre všet-
ky vekové kategórie, odporúčame ho i rodinám 
s deťmi.

Poloha: areál hotelového komplexu plný paliem 
končí priamo v nádhernej zátoke s piesočnatou plážou • 
iba 8 km od centra Alanye (ľahko dostupné miestnou do-
pravou) • cca 110 km od letiska v Antalyi

Pláže: priamo v krásnej zátoke s piesočnatou plážou 
a pozvoľným vstupom do mora • plážové hotelové mólo • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma (výmena osu-
šiek za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• a´la carte reštaurácie • lobby bar • pool bar • plážový bar 
• vonkajší bazénový komplex • šmykľavky • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • turecké kúpele 

na strane 390

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.atligroup.com

cena už od

384 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

porce

HOTELOVÝ KOMPLEX

KEMAL BAY*****
ALANYA
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12 rokov • kaderníctvo (za poplatok) • lekár (za poplatok) • 
menšia obchodná zóna • wifi v lobby bare zdarma

Šport a zábava: TV kútik • stolové hry • šípky 
• plážový volejbal • boccia • vodná gymnastika • stolný 
tenis • aerobik • minidisko • večerné show • medzinárodné 
hotelové animácie • vodné atrakcie na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: komfortne zariadené štandardné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (poscho-
dová posteľ) • trezor (za poplatok) • klimatizácia • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchovým kútom, 
resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) • minibar (denne dopĺňa-
ný vodou) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoho-
lických a nealkoholických nápojov • polnočná polievka 
• miestne vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje • 
minibar (denne dopĺňaný vodou) • turecké kúpele vo vy-
hradených hodinách • plážový servis (ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky na pláži a pri bazéne) • medzinarodné 
animácie organizované hotelom

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Vlny priezračného mora, krásna pláž a príjemný 
areál tvoria kulisu ďalšej tohtročnej novinky, kto-
rú sme pre vás s nadšením pripravili. Čiastočne 
zrekonštruovaný 4* hotel Maya World Beach sa 
nachádza v pokojnom stredisku Okurcalar. Kvalit-
né all inclusive služby ako aj milý hotelový perso-
nál, nenechajú nikoho na pochybách, že toto je to 
správne miesto, kde si môžete naplno vychutnať 
svoje letné dovolenkové dni oddychu pri bazéne a 
sladkému ničnerobeniu konkuruje už iba jedinečná 
ponuka fakultatívnych výletov do okolia.

Poloha: hotel sa nachádza v obľúbenom letovisku  
Okurcalar priamo pri širokej piesočnatej hotelovej pláži • 
približne 30 km od historického centra Side a 28 km od 
strediska Manavgat • Alanya s množstvom nákupých a 
zábavných možností je vzdialená cca 32 km • cca 90 km 
od medzinárodného letiska v Alanyi

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do mora s príme-
sou okruhliakov • slnečníky a ležadlá (zdarma) • plážové 
osušky zdarma (výmenna osušiek 3x týždenne)

Popis: vstupná hala s recepciou • lobby bar s posede-
ním • pool bar • vonkajší bazén s toboganom • detský ba-
zén • SPA centrum • masáže, peeling, sauna (za poplatok)  
• turecké kúpele • detské ihrisko • miniklub pre deti od 4 do 

na strane 389

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seneca.sk

cena už od

319 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ncpeW

HOTEL

MAYA WORLD BEACH****
ALANYA
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na strane 389

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seneca.sk

cena už od

246 €
8 dní

v lobby bare a na recepcii (za poplatok) • detský bazén 
• vonkajší bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • sauna 
(za poplatok) • turecké kúpele (za poplatok) • kaderníctvo 
(za poplatok) • minimarket 

Šport a zábava: stolný tenis • šípky • plážový 
volejbal • živá hudba • večerný program • široká ponuka 
vodných motorových aj bezmotorových športov na pláži 
(za poplatok)

Ubytovanie: príjemne, útulne a účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimati-
zácia • satelitný TV • telefón • vlastné hygienické príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón s 
posedením • trezor na recepcii za poplatok

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane nealkoholických a miest-
nych alkoholických nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v hotelovom areáli počas 
dňa • čaj, káva a sladké koláčiky o piatej • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne

Oficiálna trieda: 

Vďaka jedinečnej polohe v blízkosti nádhernej Kle-
opatrinej pláže a zároveň neďaleko rušného centra 
Alanye, ktoré dostalo prezývku turecké Las Vegas, 
sa stal hotel Melissa Kleopatra Beach vyhľadáva-
ným miestom pre aktívnych dovolenkárov. V hoteli 
strednej kategórie, vás vždy privíta pohostinný a 
úslužný personál s ponukou kvalitných služieb.  
Rušné stredisko vám ponúka dostatok príležitostí 
na nákup tradičných darčekov, užívanie si nočného 
života a všetkého čo patrí k stráveniu plnohodnot-
nej a príjemnej dovolenky, na ktorú budete ešte 
dlho v dobrom spomínať.

Poloha: obľúbený rodinný hotel s príjemnou atmo-
sférou je od prekrásnej Kleopatrinej pláže oddelený len 
miestnou komunikáciou • približne 15 minút pešej chôdze 
od centra Alanye, ktoré je bohaté na nočný život s množ-
stvom obchodíkov s oblečením a suvenírmi, reštaurácií, 
barov a kaviarní • v dostupnosti 120 km od letiska v Antalyi

Pláže: iba 30 m delí budovu hotela od prekrásnej 
piesočnatej Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • služby v plážo-
vom bare (extra platba)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • hlav-
ná hotelová reštaurácia s terasou • 2 bary • wifi pripojenie 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

qoam

HOTEL

MELISSA KLEOPATRA BEACH***
ALANYA
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Šport a zábava: fitness centrum ∙ stolný tenis 
∙ detské ihrisko ∙ detský miniklub ∙ medzinárodné hotelové 
animácie ∙ široká ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok)

Ubytovanie: vkusne a moderne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • rodinné izby 
určené pre 4 osoby (spálňa s 2 lôžkami a miestnosť s 2 
prístelkami na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • minibar 
(denne dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kanvica • satelitný 
TV • wifi internetové pripojenie • trezor (za poplatok) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
∙ miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli ∙ popoludňajšie občerstvenie a sna-
cky ∙ v popoludňajších, hotelom vyhradených hodinách 
čaj, káva a koláčiky ∙ ľahšie nočné občerstvenie ∙ detský 
miniklub ∙ slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne ∙ plá-
žové osušky ∙ wifi internetové pripojenie

Oficiálna trieda: 

Ak cestujete za zábavou, kultúrou či príjemným 
pohodlím v blízkosti krásnej piesočnatej pláže tak 
potom je tento sympatický, moderný, mestský bu-
tikový hotel Tac Premier viac než len tou správnou 
voľbou. Vďaka kombinácii mnohých faktorov, ale 
najmä kvôli vynikajúcim službám, ústretovému 
personálu a výbornej polohe pri známej a turista-
mi z celého sveta vyhľadávanej Kleopatrinej pláži, 
bude iste miestom, kde strávite svoju vydarenú 
dovolenku. Pozitívne recenzie a pochvalné ohlasy 
od klientov, len potvrdzujú správnosť výberu.

Poloha: priamo na hlavnej promenáde letoviska 
Alanya ∙ hotel je od úžasnej Kleopatrinej pláže vzdialený 
približne 60 m ∙ cca 120 km od letiska v Antalyi

Pláže: iba 60 metrov od nádhernej Kleopatrinej pláže 
s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora ∙ sl-
nečníky a ležadlá (za poplatok) ∙ plážový bar (za poplatok)

Popis: príjemný hotel pozostávajúci zo 7 blokov pre-
pojených mostíkmi a bazénom ∙ vstupná hala s recepciou 
∙ hotelová reštaurácia ∙ lobby bar ∙ terrace bar ∙ pool bar ∙ 
vonkajší bazén ∙ vnútorný bazén ∙ detský bazén ∙ slneční-
ky, ležadlá a matrace pri bazéne (zdarma) ∙ turecké kúpele 
(masáže a peeling za poplatok) ∙ sauna ∙ SPA centrum ∙  
konferenčná miestnosť ∙ wifi pripojenie v lobby (zdarma)

na strane 390

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.tacpremierhotel.com

cena už od

324 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

qtao

HOTEL

TAC PREMIER****+
ALANYA
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níky a ležadlá zdarma) • detský bazén • vnútorný bazén • 
turecké kúpele (masáže a peeling za poplatok) • sauna • det-
ské ihrisko • konferenčná miestnosť • wifi (zdarma)

Šport a zábava: stolný tenis • plážový volej-
bal • fitness centrum • šípky • lukostreľba • boccia • biliard 
(za poplatok) • hotelové animácie • miniklub • vodné športy 
(za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 
prísteliek • klimatizácia • telefón • minibar • rýchlovarná kan-
vica • SAT TV • trezor (za poplatok) • wifi pripojenie (zdarma) 
• vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli • ľahšie občerstvenie a snacky vo vy-
hradených hodinách • turecké placky • čaj, káva a kolá-
čiky • ľahšie nočné občerstvenie • hotelové animácie pre 
deti i dospelých • miniklub (pre deti vo veku 4 - 12 rokov) • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži) • wifi

Oficiálna trieda: 

Opätovne sme do našej ponuky zaradili moderne 
zrekonštruovaný hotel Katya, vďaka jeho priazni-
vej polohe, komfortnému ubytovaniu a vynikajú-
cim službám. Hneď pri vstupe víta hotel svojich 
hostí vrelou, priateľskou atmosférou. Posedenie 
na hotelovej terase s výhľadom na azúrové more 
a Seldžuckú pevnosť vám spríjemní každý deň  
vášho pobytu. Ak túžite po ruchu pravého dovo-
lenkového letoviska, určite sa vydajte do blízkej 
Alanye, kde okrem nákupných a zábavných mož-
ností zažijete aj bohatú históriu a omamnú atmo-
sféru starého prístavu. Hotel Katya odporúčame 
pre všetky vekové kategórie.

Poloha: hotel je od pláže oddelený iba miestnou ko-
munikáciou (s plážou je prepojený podchodom) • v stredis-
ku Oba • iba 3 km od centra Alanye • cca 125 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do mora premiešaná 
s drobnými kamienkami • slnečníky, ležadlá zdarma • mat-
race na ležadlá (za poplatok) • plážové osušky (za depozit)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • hlav-
ná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 2 a´la carte 
reštaurácie • 3 bary • vonkajší bazén s 2 toboganmi (slneč-

na strane 390

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.katyahotel.com 

cena už od

330 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

mstW

HOTEL

KATYA*****
ALANYA
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v blízkosti hotela) slnečníky, ležadlá na pláži a plážový bar 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Popis: útulná vstupná hala s recepciou a posedením 
• služby zmenárne na recepcii • vnútorná hotelová reštau-
rácia s vonkajšou časťou • a´la carte reštaurácia • pool bar • 
TV miestnosť • bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • detský 
bazén • wifi pripojenie v lobby bare (zdarma) • sauna • tu-
recké kúpele • SPA centrum a masáže (za poplatok)

Šport a zábava: hotelové animácie • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) • plážový volejbal

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • satelitný TV 
• telefón • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov • miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje podávané počas dňa 
v pool bare • káva, čaj a sladké pečivo (vo vyhradených 
popoludňajších hodinách) • wifi v lobby bare

Oficiálna trieda: 

Hotel Grand Atilla vás veľmi milo prekvapí svo-
jou rodinnou, pohostinnou atmosférou, dobrými 
službami i chutnou kuchyňou, a to všetko iba pár 
krokov od peknej pláže, kde sa môžete plne od-
dávať tomu správnemu relaxu a dovolenkovému 
leňošeniu. Jeho výhodná poloha, neďaleko živého 
centra Alanye, ponúka celý rad možností počas 
horúcich letných dní nielen pre tých, ktorí upred-
nostňujú oddych a sladké ničnerobenie, ale aj pre 
nadšencov, ktorí chcú spoznať krásu, kultúru a his-
tóriu tejto nádhernej orientálnej krajiny. Nádherná 
Keykubatová pláž tiahnúca sa až do neďalekého 
centra Alanye, stredoveký hrad, pirátska minulosť 
a moderná súčasnosť - všetko spolu vytvára vyni-
kajúce miesto na strávenie dynamickej a nezabud-
nuteľnej dovolenky.

Poloha: príjemný mestský hotel nachádzajúci sa 
v turistickej časti Oba, iba 40 m od krásnej, takmer 3 km 
dlhej Keykubatovej pláže • len 3 km od živého centra koz-
mopolitnej Alanye (dlhá plážová promenáda pred hotelom 
vedúca popri pobreží až do centra Alanye) • cca 130 km 
od letiska v Antalyi

Pláže: iba 40 m od piesočnatej pláže pri vstupe 
do mora s prímesou kamienkov • pláž je od hotela od-
delená iba miestnou komunikáciou (pohodlný podchod 

na strane 388

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.seneca.sk

cena už od

234 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

omaW

HOTEL

GRAND ATILLA***
ALANYA
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Monastir

Mahdia

Sousse

Tunis

Port El Kantaoui

LETO 2019 TUNISKO

Radi by ste strávili neobvyklú dovolenku pri Stredozemnom mori, ale 
stále neviete kde? Hľadáte stabilné teplé počasie, krásne piesočnaté 
pláže s pozvoľným vstupom do mora? Láka vás aj cenová výhodnosť 
v danej destinácii? Nechcete letieť príliš dlho? Dávate prednosť krát-
kemu transferu? Práve ste našli tú správnu krajinu! Tunisko, exotická 
krajina v Stredomorí, prežiarená slnkom a prevoňaná omamnou vôňou 
jazmínu, rozpráva svoj príbeh. Je napísaný tými, ktorí tu žili: Berbermi, 
Feničanmi, Rimanmi, Byzantíncami, Arabmi, Turkami, Španielmi a Fran-
cúzmi. Ak ste si doposiaľ mysleli, že Tunisko je len púšť, ste na veľkom 
omyle. Len 124 km na juh od Sicílie otvára bránu do Afriky krajina, ktorá 
návštevníkom ponúka plné priehrštie toho najlepšieho, čo má: nevšed-
nú rozmanitosť krajiny, nekonečné, africkým slnkom prehriate pláže, 
starobylé mestá dýchajúce históriou, chutnú exotickú kuchyňu a predo-
všetkým srdečných a pohostinných domácich, ktorí s úsmevom vítajú 
každého návštevníka. Kdo by si neželal stáť na miestach, odkiaľ vzišiel 
bájny Hannibal? Mýtické Kartágo, známe zo školských lavíc, tu dodnes 
stojí. Púnske vojny boli skutočnosťou a ich odkaz prežil v rímskych pa-
miatkach. Navštívte aj krásne Sidi Bou Said, kde se prechádzala filmová 
Angelika, a zasnívajte sa. S otvorenou náručou privíta Tunisko všetkých 
tých, ktorí ho budú chcieť objaviť. Veríme, že vás táto destinácia zaujme, 
očarí a nesmierne pozitívne prekvapí, rovnako ako sa to stalo aj nám. 
Navštívte túto krajinu, spoznajte ju a pridajte sa k tým, pre ktorých sa 
Tunisko stalo krajinou návratov. 

TUNISKO
Zem s bohatou a rozmanitou kultúrou, 

čakajúca na svoje znovuobjavenie.

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 26 30 32 33 29 26

Voda 22 24 26 26 24 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Tuniská republika
ROZLOHA: 163 610 km²
POČET OBYVATEĽOV: cca 10 784 514
HLAVNÉ MESTO: Tunis
MENA: Tuniský dinár (TND = 1 000 millímov)
JAZYK: Úradným jazykom je v Tunisku arabčina , využijete ale 
i francúzštinu, angličtinu, nemčinu a taliančinu
NÁBOŽENSTVO: sunnitskí moslimovia 99% zbytok kresťanstvo
ČASOVÁ ZÓNA: -1 hodina (SEČ)
DOBA LETU: cca 2h 30min (Monastir -MIR)
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MAHDIA

Strategická poloha a relatívna nedostupnosť dali na polostro-
ve podnet k založeniu mesta, postupne známeho pod me-
nom Jemma, Aphrodisium a Cap Africa. Mesto Mahdia bolo 
založené na začiatku 10. storočia ako hlavné mesto Tuniska 
počas vlády Fátimovcov. Mahdia je preslávená tajomnou tra-
díciou lovu rýb pri svetle Mesiaca a každodenne tu prebie-
hajú veľkolepé trhy v rybích bazároch. Mesto je tiež známe 
svojimi zvláštnymi tkaninami a výšivkou so zlatými i strie-
bornými niťami. Výrobou hodvábnych tkanín sa tu tradične 
zaoberajú muži. V súčasnosti je to pokojné prístavné mesto 
a provinčné stredisko s približne 40 000 obyvateľmi. Mahdia 
je veľmi vyhľadávané letovisko s tými najkrajšími plážami 
v celom Tunisku. Mala dôležitú úlohu na začiatku 10.storo-
čia, kedy sa stala hlavným mestom ríše Fatimidov a veľkým 
rivalom Kairouanu. Preslávila sa nálezom potopenej gréckej 
lode s nákladom mnohých umeleckých predmetov, dnes ulo-
žených v múzeu Bardo. Mesto bolo pôvodne fenickým, neskôr 
rímskym prístavom, ktorý v 7. storočí zničili Arabi, obnovené 
bolo o tri storočia neskôr. Dnes je jedným z najdôležitejších 
prístavov krajiny. Za návštevu v stredisku Mahdia určite stojí 
pevnosť Bjorn el Kebir s fascinujúcim výhľadom na biely cin-
torín, či impozantná brána do pevnosti Skiffa el-Kahla. Pláže 
v Mahdii, prezývanej „Karibik Tuniska“, s nádherným bielym 
pieskom sú vhodné najmä pre rodiny s deťmi kvôli pozvoľné-
mu vstupu do vody.  

MONASTIR 

Je jedným z najkrajších menších letovísk v celom Tunisku. Me-
dzi Sousse a Monastirom sa nachádza hotelová zóna Monastir 
Skanes so širokými plážami s jemným pieskom. V Monastire 
sa staré civilizácie stretávajú s modernou architektúrou. Mo-
nastir je rodiskom prvého tuniského prezidenta Habiba Bour-
guibyho, dodnes považovaného za otca moderného Tuniska. 
Lákadlom pre návštevníkov je staré mesto - medina a ribát, 
opevnený kláštor z 9 st. vystavaný na obranu proti križia-
kom, ktorého priestory poslúžili ako kulisy mnohým známym 
filmom. Mesto známe olivovníkmi, piesočnatými plážami a 
pohostinnosťou miestnych obyvateľov je vyhľadávaným leto-
viskom, kam smerujú kroky turistov z celého sveta. Monastir 
má dejiny dlhé podobne ako mesto Sousse. Monastir je obľú-
bené letovisko v úžasnej slnečnej krajine. Teplé more, krásne 
pieskové pláže a pamiatky priam vyzývajú k úžasnej rodinnej 
dovolenke.

PORT EL KANTAOUI

Moderný jachtový prístav, ležiaci asi 6 km od letoviska Sous-
se, je postavený v maurskom štýle. Biele domčeky s mod-
rými okenicami sú navrhnuté podľa dedinky Sidi Bou Said. 
V jeho okolí sa nachádza sieť nových luxusných hotelov, re-
zidencií, reštaurácií, nočných klubov a tiež jedno z najlepších 
golfových ihrísk s 18 jamkami. Príjemnú atmosféru luxusného 
prístavu, pripomínajúcu prístavy európskeho stredomoria, si 
môžete vychutnať pri posedení v niektorej z početných ka-
viarničiek či pizzerií, prechádzkou uličkami s obchodíkmi, ná-
mestím a zábavným parkom.

SOUSSE 

Je často označované za perlu Tuniska. Bolo založené o 100 
rokov skôr ako Kartágo a v súčasnosti je tretím najväčším 
mestom krajiny. Letovisko so 400 tisíc obyvateľmi leží oko-
lo rušného rybárskeho a obchodného prístavu v južnej časti 
Hammametského zálivu, len necelých 20 km od medzinárod-
ného letiska v Monastire. Množstvo pamiatok, vrátane 5 km 
kresťanských katakomb a archeologického múzea, dokumen-
tuje strategický, hospodársky aj kultúrny význam pôvodne 
fenickej osady. Islamský ribat, kláštornú pevnosť vojensky 
organizovaných mníchov, bojovníkov za islamskú vieru, tu 
postavili Arabi ako súčasť dlhej obrannej línie, tiahnucej sa 
pozdĺž afrického pobrežia Stredozemného mora. Spolu s prí-
rodným bohatstvom, výbornou kuchyňou, množstvom zá-
bavy a piesočnatými plážami, sa radí k obľúbeným miestam 
dovolenkárov.  
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Prijmite naše pozvanie na kvalitnú dovolenku, 
strávenú v peknom hotelovom areáli na nád-
hernej piesočnatej pláži. Predstavuje dokonalú 
kombináciu pestrých farieb, štýlovej atmosféry, 
kvalitných služieb a v neposlednom rade ide-
álnej polohy. Veľkolepo riešený hotelový areál 
poskytne každému priestor na relax a súkromie 
a umožní vám vychutnať si pohodu v pokojnom 
prostredí s možnosťami na aktívny oddych. 
Vonkajšie terasy a bary vás očaria výhľadom na 
tento rozľahlý areál s množstvom zelene. Ani-
mátori denne pripravujú zábavné show a súťaže 
pre malých, večer zas zabavia dospelých. Vďaka 
uvedeným výhodám môžeme letný dovolenkový 
pobyt doporučiť všetkým vekovým kategóriam i 
rodinám s detmi. Ak cestujete za zábavou a prí-
jemným pohodlím v hoteli s komplexnými služ-
bami all inclusive a v bezprostrednej blízkosti 
pláže, potom je pre vás PrimaSol El Mehdi tou 
správnou voľbou.

Poloha: hotelovy areál, končiaci priamo na nád-
hernej pláži s jemným pieskom, sa nachádza v hotelo-
vej zóne vyhľadávaného strediska Mahdia s možnosťou 
nákupov a zábavy • 2 km od centra Mahdie • v blízkosti 
supermarketu • cca 50 km od letiska Monastir 

Pláže: priamo pri krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľnym vstupom do mora (patrí k najkrajším plá-

žam Tuniska) • ležadlá, slnečníky a matrace zdarma • 
plažove osušky (za poplatok) • ponuka vodných športov 
na pláži  (za poplatok)

Popis: hotelový komplex sa skladá z hlavnej bu-
dovy a priľahlých bungalovov • elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštauracia • reštaurácia s tématic-
kou kuchyňou • looby bar • garden bar • pool bar • slneč-
níky a ležadlá na plaži i pri bazéne zdarma • miniklub 
• maurská kaviareň • diskotéka • obchod so suvenírmi • 
wifi v priestoroch lobby zdarma • vonkajší bazén •rela-
xačný bazén • vnútorny bazén • detský bazen •  detské 
ihrisko • tobogán • konferenčná miestnosť

Šport a zábava: tenisové kurty (osvetlenie 
a rakety za poplatok) • minigolf • stolný tenis • medziná-
rodne hotelové animácie pre deti i dospelých • plážový 
volejbal • detské animácie pre deti od 4-7 rokov, od 8-12 
rokov a pre teenagerov od 13-17 rokov • detské ihris-
ko • vodné športy, biliard, masáže, jacuzzi, sauna (za 
príplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-ložkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • priestrannejšie rodinné 
izby (za príplatok) • sat TV (ovládač za vratnú kauciu) • 
telefón • trezor na izbe (za vratnú kauciu) • klimatizácia • 
kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • malá chlad-
nička • balkón, resp. terasa s príjemnym posedením • 
možnosť ubytovania v izbách s výhľadom na more (za 
príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov, ser-
vírované sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne • 
neskoré raňajky • ľahke občerstvenie vo vyhradenom 
čase počas dňa aj noci • neobmedzené množstvo roz-
lievaných nealkoholickych a alkoholických nápojov 
miestnej výroby podávané v jednotlivych baroch v 
areáli hotela 24 hodín • neskorý nočný snack • slneč-
níky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • bazénový 
svet • 1 x za pobyt večera v a´la carte reštauráciách: 
tuniská, brazílska, mediteránska (na základe rezervá-
cie) • miniklub • hotelové animácie pre deti i dospelých

Oficiálna trieda: 

rAemct
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

HOTEL

PRIMASOL EL MEHDI****+
MAHDIA
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na strane 386

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

351 €
8 dní
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V oslňujúcom prostredí známej hotelovej zóny 
Mahdia, priamo pri širokej piesočnatej pláži s 
tyrkysovým morom, sa rozpriestiera nádherný 
dovolenkový areál, pripravený predstaviť vám 
všetky svoje zákutia. Hoteloví animátori zabez-
pečujú denne rozličné športové aktivity ako i 
večerné zábavné programy. Príjemnú atmosféru 
hotela, hotelovej záhrady i celého areálu doko-
nale dotvára rozľahlá piesočnatá pláž s bie-
lym pieskom. Klienti sa môžu tešiť na výbornú 
kuchyňu, príjemný personál či šikovný animačný 
tím. Priateľská atmosféra pri hotelovom bazéne, 
umocnená barom s ponukou nápojov a snac-
kov, vás privedie do skvelej nálady. Sme si istí, 
že kvalitné služby a pestré dovolenkové aktivity, 
vás presvedčia o správnosti vašej voľby prežiť 
letný relax v hoteli s atmosférou, ktorú nezaži-
jete nikde inde. Vydajte sa v našej spoločnosti 
v ústrety radostným dňom a prežite tak vzrušu-
júcu letnú dovolenku pod tuniským slnkom. Plá-
žový hotel El Borj sa nachádza 2 km od centra 
známeho malebného letoviska Mahdia, s typic-
kou maurskou architektúrou so svojimi reštaurá-
ciami, kaviarňami a obchodíkmi. Tento hotel od-
porúčame tým z vás, ktorí si chcú užiť dovolenku 
za rozumnú cenu. Buďte zvedaví a tešte sa na 
vydarenú dovolenku.

Poloha: v bezprostrednej blízkosti krásnej piesoč-

natej pláže • 2 km od mestečka Mahdia, prezývanej  „Ka-
ribik Tuniska“ • 100 m od barov, reštaurácii a nákupných 
možností • 50 km od letiska Monastir • hotel zabezpečuje 
pre svojich klientov turistický vláčik do centra Mahdie 
(za poplatok)

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora (patrí k najkrajším plážam Tuniska) • 
ležadlá, slnečníky a matrace priamo na pláži zdarma • 
plážové osušky (za poplatok) • beach bar, kde sa podá-
vaju alkoholické a nealkoholické nápoje a snacky 

Popis: hotelový komplex pozostáva z hlavného 
pavilónu a priľahlých budov • elegantná vstupná hala 
s recepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia s vonkaj-
šou terasou • lobby bar • maurská kaviareň • pool bar • 
snack bar • beach bar • wifi na recepcii zdarma • obchod 
so suvenírmi • konferenčná miestnosť • hotel disponuje 
tromi bazénmi: dva bazény sú vonkajšie a jeden krytý 
• detský bazén • multifunkčné ihrisko • biliard• wellness 
centrum (za poplatok) • diskotéka 

Šport a zábava: medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia a zábavné programy 
pre deti i dospelých • vonkajšie ihrisko • stolný tenis • 
plážový volejbal • basketbal • šípky• lukostreľba • minigolf 
• petang • vodné športy na pláži (za poplatok) • miniklub 
pre deti od 4 do 12 rokov 

Ubytovanie: útulne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • telefón • TV 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
a WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedním • priestrannejšie rodinné izby (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere po-
dávané formou švédskych stolov vrátane nápojov, 
podávané sú jedlá medzinárodnej i tuniskej kuchyne 
• neskoré raňajky • počas dňa podávané občerstvenie 
• lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch 
hotela vo vybraných hodinách • slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne a na pláži zdarma • denné športové 
aktivity a večerné animácie • miniklub • plážový bar, 
kde sa podávajú alkoholické a nealkoholické nápoje a 
snacky

Oficiálna trieda: 

cutepo
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

HOTEL

EL BORJ 
MAHDIA***+

MAHDIA
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na strane 385

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

293 €
8 dní



268

 

LETO 2019 TUNISKO

v priestoroch lobby zdarma • obchodná arkáda • rozľahlé 
bazény • detský bazén• slnečníky a ležadlá zdarma • minik-
lub • detské ihrisko 

Šport a zábava: biliard • sauna • hammam • 
masáže • animačné a večerné programy • tenisový kurt • 
stolný tenis • lukostreľba • šípky • fitness  

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové izby v 
orientálnom štýle s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa a WC) • trezor zdarma • chladnička • balkón, resp. 
terasa s príjemným posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov, servírované 
sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne • neskoré ra-
ňajky • počas dňa podávané občerstvenie • neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických a 
miešaných nápojov vo vybraných baroch v areáli hote-
la • maurská kaviareň • 1 x za pobyt večera v a´la carte 
reštaurácii • hotelový animačný program pre deti i dospe-
lých • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • miniklub 

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť luxusný 5* 
hotelový rezort, patriaci do prestížnej siete Ibe-
rostar. Komplex s kvalitnými službami leží priamo 
na najkrajšej pláži s jemným pieskom a uspokojí aj 
najnáročnejšieho klienta. Je vhodný pre strávenie 
pokojnej aj aktívnej dovolenky pre všetky generá-
cie, aj pre rodiny s deťmi. Areál si vás získa svojou 
kompaktnosťou, zaujímavou architektúrou a pes-
trou ponukou služieb. 

Poloha: priamo na krásnej piesočnatej pláži v leto-
visku Mahdia • cca 50 km od letiska v Monastire • v blízkosti 
nákupných a zábavných možností

Pláže: jemný piesok s pozvoľným vstupom do mora • 
vodné športy (za poplatok) • slnečníky a ležadlá zdarma • 
osušky (za vratnú kauciu)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s 
bohatou medzinárodnou kuchyňou • a´la carte reštaurácia 
• piano bar • snack/pool bar pri bazéne • lobby bar • barbe-
cue bar • maurská kaviareň • nočný klub • diskotéka • wifi 

na strane 387

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.iberostar.com

cena už od

444 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

mruqeN

HOTEL

IBEROSTAR ROYAL 
EL MANSOUR*****+

MAHDIA
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trum (za poplatok) • fitness • wifi zdarma

Šport a zábava: medzinárodné hotelové ani-
mácie - večerné predstavenia a zábavné programy • mi-
niklub pre deti od 4 do 12 rokov • vonkajšie ihrisko • stolný 
tenis • plážový volejbal• basketbal • šípky • lukostreľba • 
minigolf • petang • vodné športy na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: štýlovo zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za 
príplatok) • SAT TV • telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • balkón, resp. terasa • trezor zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov, servírova-
né sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne • neskoré 
raňajky • lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické 
nápoje podávané v areáli hotela • počas dňa podávané 
občerstvenie • hotelové animácie • slnečníky a ležadlá 
na pláži i pri bazéne zdarma • miniklub • 1x počas pobytu 
večera v a´la carte reštaurácii • maurská kaviareň (mä-
tový čaj a káva) 

Oficiálna trieda: 

Prijmite naše pozvanie na kvalitnú dovolenku na 
nádhernej piesočnatej pláži. Hotel má privilego-
vanú polohu - leží priamo na brehu mora, iba na 
dohľad od centra jedného z najnavštevovanejších 
tuniských letovísk. Nechajte sa zlákať podmanivou 
atmosférou strediska Sousse a strávte deň v jeho 
uliciach presýtených vôňami orientu.

Poloha: štýlový hotelový komplex ústiaci priamo 
na nádhernej piesočnatej pláži • nachádza sa v letovisku 
Souse s nákupnými a zábavnými možnosťami • 30 km od 
letiska Monastir • 1,5 km od Port El Kantaoui

Pláže: krásna a dlhá pláž s jemným pieskom • slneč-
níky a ležadlá na pláži zdarma • plážový bar, kde sa po-
dávajú alko aj nealko nápoje • plážové osušky (za vratnú 
kauciu)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• a´la carte reštaurácia • lobby bar • snack bar • pool bar • 
beach bar • maurská kaviareň • obchodná arkáda • rozľahlý 
bazén • detský bazén • detské ihrisko • miniklub • Spa cen-

na strane 387

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.iberostar.com

cena už od

444 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

ouepsm

HOTEL

IBEROSTAR DIAR 
EL ANDALOUS*****+

PORT EL KANTAOUI
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• salón krásy s kaderníctvom • welness a spa centrum 
(za poplatok) • wifi v priestoroch hotela zdarma • internet 
(za poplatok) • nákupná galéria

Šport a zábava: miniklub pre deti od 4 do 10 
rokov • bazény • Spa centrum (za poplatok) • medzinárodné 
animačné programy a hry pre deti i dospelých • večerné 
predstavenia • fitness • sauna • stolný tenis

Ubytovanie: 2-lôžkové izby v orientálnom štýle 
s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia • telefón • TV • 
kúpeľňa s príslušenstvom • trezor a chladnička na vyžia-
danie (za poplatok) • balkón, resp. terasa • možnosť ubyto-
vania v rodinných izbách (za príplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podáva-
né formou švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré 
raňajky • počas dňa podávané občerstvenie • neobme-
dzené množstvo miestnych nealkoholických, miešaných 
a alkoholických nápojov v areáli hotela • 1x večera v a´la 
carte reštaurácii • neskorá večera • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • maurská kaviareň (káva, 
čaj a nealkoholické nápoje)  

Oficiálna trieda: 

V obľúbenom letovisku Tuniskej riviéry - Sousse 
- vyrástol ako letná oáza pohody a relaxu hotel 
Riadh Palms. Priateľský a pozorný personál a vy-
nikajúca gastronómia dotvárajú perfektný pôžitok 
z dovolenky pod tuniským slnkom. Rozľahlý bazé-
nový komplex spojený mostíkmi pozýva k aktivi-
tám alebo relaxu. Vždy zelená starostlivo udržia-
vaná hotelová záhrada je zase pastvou pre oči. 

Poloha: príjemný hotelový komplex ústiaci priamo 
na krásnu piesočnatú pláž • 20 km od letiska Monastir • 10 
min. jazdy od golfového ihriska El Kantaoui

Pláže: jemný piesok s pozvoľným vstupom do mora 
• plážový bar s reštauráciou • slnečníky a ležadlá zdarma • 
pláž je ocenená Modrou vlajkou 

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • hlav-
ná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • snack bar • pool 
a beach bar • plážová reštaurácia • lobby bar • maurská 
kaviareň • diskotéka • kaderníctvo • vonkajší bazén • det-
ský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • vnútorný bazén 

na strane 386

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hotelriadhpalms.com

cena už od

 319 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

suetoc

HOTEL

RIADH PALMS****
SOUSSE
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klub • 2 bazény, z ktorých má jeden oddelenú časť pre deti 
• krytý bazén • tobogan • detské ihrisko • obchod so suve-
nírmi • miniklub pre deti • wifi v priestoroch lobby zdarma

Šport a zábava: vonkajší bazén s divokou 
riekou a toboganom • detské ihrisko • 8 tenisových kurtov 
• minigolf • plážový volejbal • futbal • petang • vodné pólo 
• fitness • squash • motorizované vodné športy • vodná 
gymnastika • hammam a sauna (1 x za pobyt zdarma)

Ubytovanie: elegantne zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
(za príplatok) • SAT TV • telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • balkón, resp. terasa • trezor na recepcii (za po-
platok)• izby s výhľadom na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje po-
dávané v areáli hotela •  v beach bare podávané nápoje 
• v pool bare podávané snacky a nápoje • vodný park s 
tobogánmi a šmykľavkami • hotelové animácie • slneční-
ky a ležadlá zdarma • miniklub 

Oficiálna trieda: 

Kvalitné služby, výborná poloha, slnečná zlatistá 
pláž, chutná a pestrá domáca i medzinárodná 
kuchyňa a v neposlednom rade milý personál – to 
je hotel Marhaba Resort - tip na tohtoročnú ne-
zabudnuteľnú letnú dovolenku. Milovníkov vod-
ných radovánok poteší nielen možnosť kúpania sa 
v priezračnom mori, ale i v zaujímavo členenom 
bazéne. 

Poloha: priamo pri pláži v stredisku Sousse • 25 km 
od letiska Monastir • 5 km od letoviska Port El Kantaoui - 
moderného jachtového prístavu 

Pláže: krásna a dlhá pláž s jemným pieskom • sl-
nečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma, osušky 
(za vratný depozit) • plážový bar • vodné športy 

Popis: hotelový komplex pozostáva z hlavného pavi-
lónu a priľahlých budov • vstupná hala s recepciou a zme-
nárňou • hlavná reštaurácia • snack reštaurácia/bar pri 
pláži • snack reštaurácia/bar pri bazéne • koktail bar • lobby 
bar • Neptune bar • Tennis bar • maurská kaviareň • nočný 

na strane 385

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.marhaba-resorts.com

cena už od

312 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

rcpuet

HOTELOVÝ KOMPLEX

MARHABA RESORT****
SOUSSE
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Pompézny hotel, otvorený v máji 2016, ležiaci 
priamo na piesočnatej pláži s priezračne čistou 
vodou, je vhodný pre klientov všetkých veko-
vých kategórii a pre milovníkov golfu. Keď vojde-
te do hotela Concorde Green Park Palace, budete 
sa cítiť ako doma, hoci ste práve vkročili na iný 
kontinent. Atmosféra hotela, žijúceho svojim 
vlastným životom v pokojnom rytme tuniských 
dní, je ničím nenapodobiteľná, ale badateľná 
v každej jeho časti. Každé miestečko sa tu stáva 
kútikom každodenných milých stretnutí. Na prvý 
pohľad vás upúta rozľahlá veľkolepá záhra-
da s priestrannými bazénmi. Vonkajšie terasy 
a bary vám poskytnú očarujúci pohľad na  roz-
ľahlý areál s množstvom zelene. Tiež je len málo 
hotelov, kde animačný tím tak dokonale podčiar-
kuje atmosféru hotela, ako tu v Concorde Green 
Park Palace. Sme si istí, že veľmi kvalitné služby 
a pestré aktivity vás presvedčia o správnosti 
vašej voľby prežiť dovolenku v danom hoteli. 
Hotel ponúka širokú škálu športových možností 
a zariadení vrátane Thalassotherapy centra a to 
všetko v príjemnej a priateľskej nálade. 

Poloha: nádherný hotelový areál s idylickou polo-
hou končiaci priamo na pláži s jemným pieskom • 500 m 
od prístavu Port El Kantaoui s pešou zónou, obchodmi, 
aquaparkom, zábavným parkom, obchodným centrom, 
kde si môžete vychutnať chvíle pri posedení v niekto-

rej z kaviarničiek • 12 km od centra Sousse • v blízkosti 
golfového ihriska El Kantaoui 

Pláže: krásna a dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora je vhodná pre rodiny s deťmi či ne-
plavcov • slnečníky a ležadlá sú na pláži i pri bazéne 
zdarma, plážové osušky sú zdarma • možnosť využitia 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia Vendôme • tématické reštaurácie: arabská, 
francúzska a mediteránska • lobby bar • lounge bar • 
pool bar • bazén s dvoma vírivkami • detský bazén • 
vnútorný bazén • moderné Thalassotherapy a Spa cen-
trum s kvalitnými relaxačnými procedúrami (za popla-
tok) • miniklub pre deti od 4 do 12 rokov • wifi zdarma • 
obchodíky so suvenírmi

Šport a zábava: posilňovňa • stolný tenis 
• plážový volejbal • lukostreľba • boccia • tenisový kurt 
• vodná gymnastika • celodenné medzinárodné hotelo-
vé animácie pre deti i dospelých • večerné programy • 
detské ihrisko 

Ubytovanie: luxusne zariadené klimatizované 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • priestran-
nejšie rodinné izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • tre-
zor • malá chladnička • wifi na izbe zdarma • kúpeľňa 
s vaňou, oddelené WC • župan • sušič na vlasy • balkón, 
resp. terasa s príjemným posedením • 

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov so 
širokou ponukou vynikajúcich jedál medzinárodnej 
i tradičnej tuniskej kuchyne • neskoré raňajky • det-
ské menu • neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alholických nápojov miestnej vý-
roby podávané v jednotlivých baroch v areáli hotela 
• káva, čaj, sladké koláčiky • občerstvenie počas dňa 
vo vyhradených hodinách - studené a teplé snacky • 
1x za pobyt možnosť večere v a ´la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia) 

Oficiálna trieda: 

euwNp
získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX

CONCORDE GREEN 
PARK PALACE*****+
PORT EL KANTAOUI
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na strane 387

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

444 €
8 dní
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Elegantná a pekne zariadená vstupná hala s re-
cepciou, spájajúca prvky tradičnej maurskej kultúry 
s prvkami z čias francúzskej kolonizácie, je vstup-
nou bránou do malebného areálu hotela Abou 
Sofiane ústiaceho na nádhernej pláži s jemným 
pieskom. Svojim návštevníkom ponúka oddych pri 
bazéne s bohatým animačným programom, kva-
litnú a chutnú stravu formou bohatých švédskych 
stolov, občerstvenie vo viacerých baroch, vrátane 
plážového baru. Vzhľadom na komplexnosť a vy-
sokú kvalitu služieb môžeme hotel odporučiť aj 
náročnejším klientom. Hotel má kvalitné animačné 
programy a obľúbia si ho najmä klienti, ktorí  vyhľa-
dávajú tradičnú priateľskú atmosféru. Romantickou 
prechádzkou po pláži sa dostanete do centra Port El 
Kantaoui s obchodíkmi, možnosťou návštevy Aqua-
palace a mini ZOO so zaujímavým vtáctvom. Oblasť 
Port El Kantaoui je špecifická svojim nádherným 
a dobre vybaveným jachtovým prístavom s kapa-
citou pre viac ako 300 jácht, ktorý bol postavený 
v rokoch 1974 – 1979. Okrem množstva luxusne vy-
bavených jácht máte možnosť pozorovať i koráby, 
ktoré sú ako vystrihnuté z čias romantických hrdi-
nov a korzárov. 

Poloha: pekný hotelový komplex sa nachádza priamo 
pri nádhernej priestrannej piesočnatej pláži • v blízkosti cen-
tra jedného z najkrajších a najvyhľadávanejších tuniských 
prímorských letovísk – Port El Kantaoui s množstvom 

reštaurácii, kaviarní , barov a diskoték • cca 7 km od cen-
tra mesta Sousse • cca 300 m od 36 jamkového golfového 
ihriska 

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá, matrace, osušky na pláži i pri 
bazéne zdarma • beach bar, kde sa podávajú nápoje

Popis hotela: hotelový komplex postavený 
v arabsko-maurskom štýle • elegantná a štýlová recepcia 
s lobby barom • hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
• pool a snack bar • beach/snack bar • disco bar • zmená-
reň • wi-fi  v priestoroch recepcie zdarma • beauty centrum 
(za poplatok) • bazén s oddelenou detskou časťou (plážové 
osušky zdarma) • krytý bazén s oddelenou detskou časťou 
• obchod so suvenírmi • butik • klenotníctvo • posilňovňa • 
konferenčná miestnosť • zmenáreň • multifunkčné ihrisko 

Šport a zábava: fitness centrum • basketbal 
• volejbal • futbal • 2 tenisové kurty • boccia • stolný tenis • 
minigolf • lukostreľba • petang • elektronické hry a biliard (za 
poplatok) • športové animačné programy (športové, spolo-
čenské a zábavné) pre dospelých i pre deti • disko a minid-
isko • široká paleta vodných športov na pláži (za poplatok) 
• masáže, sauna (za poplatok) • miniklub pre deti od 4 do 
12 rokov s detským ihriskom • bezmotorové vodné športy 
na pláži 

Ubytovanie: vkusne 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • telefón • sat TV • susič na vlasy • 
trezor • chladnička dopĺňaná vodou • kúpeľňa s vaňou a WC 
• balkón s príjemným posedením • rodinné izby (za príplatok) 
• izby s výhľadom na more (za príplatok)

 Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré ra-
ňajky • lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápo-
je podávané v hotelovom režime • ľahké studené a teplé 
občerstvenie, káva, čaj počas dňa v areáli hotela i na pláži 
podávané vo vyhradenom čase • neskorý nočný snack • 
zmrzlina • 1 x za pobyt večera v a´la carte reštaurácii • 
slnečníky, ležadlá, matrace a osušky na pláži i pri bazéne 
zdarma • profesionálne  hotelové animácie pre deti i do-
spelých • večerné show programy • miniklub • minidisko

Oficiálna trieda: 

eurmpc
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

HOTEL

LE SOLEIL 
ABOU SOFIANE****+

PORT EL KANTAOUI
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na strane 386

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

338 €
8 dní
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Príjemný hotel s dobrými službami uspokojí aj 
hostí, ktorí okrem oddychu pri mori radi spoznáva-
jú aj krásu a kultúru Tuniska, potrebujú k ideálnej 
dovolenke nákupné, zábavné možnosti a večerné 
hotelové animácie. Hotelový komplex vás zaujme  
pri prvom vstupe a potvrdí, že rozhodnutie prá-
ve tu stráviť dovolenku bolo správne. Privíta vás  
priestranná a vkusne zariadená recepcia, ktorá na-
črtne moderný štýl celého rezortu, v akom je po-
stavený a zariadený. Pripravená je pestrá paleta 
voľnočasových aktivít, doplnkových či športových 
služieb. Každý jeden dovolenkár, veľký i malý, si 
tu nájde to svoje miesto pre seba. Každodenným 
lákadlom sa určite stane pravidelne udržiavaná 
záhrada so slnečnou terasou, bazénovým komple-
xom a animáciami za dňa i večera. Deti sa môžu 
tešiť na tobogany, detské ihrisko či na miniklub. 
Pre tých starších sú k dispozícií dva tenisové kur-
ty, basketbalové, volejbalové a futbalové ihrisko, 
stolný tenis, lukostreľba či minigolf. Najväčšou ra-
dosťou však určite bude, keď vás kroky zavedú na 
piesočnatú pláž a vy sa ponoríte do mora a rozví-
rite jeho hladinu. 

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • nachádza sa 
14 km od mesta  Sousse so starobylou medinou s množ-
stvom kaviarní, reštaurácií, barov a obchodíkov • necelých 
8 km od vyhľadávaného letoviska Monastir • krátky trans-
fer z letiska v Monastire • neďaleko 18 jamkového golfo-

vého ihriska Flamingo Golf • komplex je štrukturovaný do 
troch priľahlých budov, ktoré pozostávajú z troch poschodí

Pláže: pláž s jemným pieskom priamo pred hotelo-
vým areálom • slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne 
zdarma • plážový bar, kde sa podávajú ľahké alkoholické 
a nealkoholické nápoje a snacky

Popis hotela: priestranná vstupná hala s re-
cepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia s výhľadom 
na more • a´la carte reštaurácia, ktorá ponúka taliansku 
kuchyňu • beach/snack bar • hlavný bar • pool bar • piano 
bar • disco bar • maurská kaviareň • vonkajší bazén • slneč-
níky a ležadlá zdarma • detský bazén • bazén s toboganmi 
• vnútorný bazén • tenisové kurty • multifunkčné ihrisko 
(basketbal, futbal, volejbal) • SPA centrum (za poplatok 
jacuzzi, turecké kúpele, sauna) • kaderníctvo • manikúra • 
pedikúra • telocvičňa • wi-fi pripojenie v priestoroch lobby 
zdarma

Šport a zábava: ranná gymnastika • aerobik 
• stolný tenis • lekcie brušného tanca • minigolf • plážový 
volejbal, futbal, tanec a hry • lukostreľba • šípky • petang • 
futbal • vodné športy na pláži (za poplatok): windsurfing, 
plachtenie, pedále,  vodné lyže • večerné programy a sú-
ťaže • šach • turnaje • koktailové hry

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných izieb  
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • kúpeľňa s príslu-
šenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička dopĺňaná vo-
dou • balkón, resp. terasa s posedením • trezor • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych stolov, vrátane 
nápojov, servírované sú jedlá tuniskej a medzinárodnej 
kuchyne • počas dňa podávané občerstvenie • neobme-
dzené množstvo miestnych nealkoholických, miešaných 
a alkoholických nápojov v areáli hotela 24 hodín • hote-
lový vodný park s toboganmi a šmykľavkami • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • denné športové 
aktivity a večerné animácie • miniklub pre deti od 4 do 12 
rokov • večera v a´la carte reštaurácii

OFICIÁLNA TRIEDA: 

Aertpc
získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

HOTEL

LE SOLEIL 
BELLA VISTA****+
MONASTIR - SKANES
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na strane 386

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

319 €
8 dní
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Káhira

Hurghada

Makadi Bay
Soma Bay

LETO 2019 EGYPT

Podľa starodávnej povesti je Egypt darom Nílu, rieky, na brehoch ktorej 
vznikla jedna z najstarších civilizácií sveta. Pri návšteve tejto krajiny bu-
dete svedkami päťtisícročnej kultúry a histórie. Pyramídy, chrámy a hrobky 
dodnes nestratili nič zo svojho pôvabu a zo svojej tajomnosti. Kto by nechcel 
na vlastné oči vidieť posledný zo siedmich divov sveta, majestátnu sfin-
gu strážiacu pyramídy v Gize, hrobky mocných panovníkov, ktorých odkaz 
vzbudzuje úctu a obdiv nad ohromujúcou vyspelosťou tejto už dávno zanik-
nutej epochy, či nekonečne sa tiahnucu púšť a jej beduínskych obyvateľov? 
V tohtoročnej letnej sezóne vám prinášame kombináciu overených a obľú-
bených hotelov a stredísk, ktoré sme obohatili i o niekoľko špičkových ho-
telových rezortov. Doprajte si dovolenkový pobyt v niektorom z kvalitných 
hotelov nachádzajúcich sa v najvyhľadávanejších letoviskách Červeného 
mora a nechajte sa rozmaznávať komplexnou ponukou služieb, ktoré vám 
poskytnú. Okrem krajiny bohatej na pamiatky na vás čaká aj krištáľovo čisté 
more ukrývajúce pod svojou hladinou neskutočne krásny podmorský svet 
plný farieb. Neváhajte teda a vydajte sa spolu s našou cestovnou kancelá-
riou do krajiny, ktorá je predurčená na strávenie nezabudnuteľných okami-
hov čarovnej letnej dovolenky. Veď kde inde máte zaručené slnečné počasie 
a teplé more takmer po celý rok? 

EGYPT
Krajina pyramíd a starovekých chrámov,  

priezračného mora a  
vždy slnečného počasia ...

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 27 31 35 35 33 30

Voda 24 25 26 28 27 25

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Egyptská arabská republika
ROZLOHA: 1 001 449 km2

POČET OBYVATEĽOV: 99,9 miliónov
HLAVNÉ MESTO: Káhira 
MENA: L.E. (egyptská libra)
JAZYK: arabčina (na dohovorenie angličtina, nemčinam, ruština)
NÁBOŽENSTVO: 90% islam (sunniti), 10% kresťania
ČASOVÁ ZÓNA: 0  v letnom období // +1 hodina (SEČ) -v zimnom období 
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: 3h50 min HURGHADA-HRG 
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HURGHADA

Hurghada je moderné turistické stredisko, ktoré vzniklo z ma-
lej rybárskej osady. Jej názov je odvodený od púštnej rastliny 
rastúcej v týchto miestach od nepamäti - latinsky Nitraria, arab-
sky El Ghardaka. Multikultúrna atmosféra tohto mesta, ktoré sa 
rokmi rozrástlo na 50 km dlhé zastavané pobrežie, je každo-
ročne lákadlom tisícov turistov z celého sveta, pričom sa sta-
la najnavštevovanejším egyptským letoviskom. Počet turistov 
niekoľkonásobne prevyšuje počet domácich obyvateľov, napriek 
tomu má Hurghada svoju špecifickú atmosféru. Tri najhlavnejšie 
časti sú: El-Dahar (Staré Mesto) so svojimi tradičnými bazármi 
či najstaršou mešitou mesta, hlavné turistické centrum Sakka-
la s kaviarňami či obchodíkmi a južná časť El Korra s krásnymi 
promenádami a dlhým pásom veľkých hotelových komplexov 
postavených pri pobreží Červeného mora. Diskotéky, kaviarnič-
ky, obchodíky s rôznym tovarom, ale už aj obchodné domy sú 
lákadlom pre večerné vychádzky mimo rezortov. Opustiť areál 
hotelových komplexov, ktorých každoročne pribúda, a vymeniť 
ich komfort za atmosféru mesta, odporúčame aspoň párkrát 
za pobyt. Zvláštnu atmosféru orientálno-západného štýlu je naj-
lepšie vychutnať si na terase pri ovocnej aróme vodnej fajky, 
egyptskej kávy s kardamonom alebo červeného čaju karkadeh 
z čistého ibištekového kvetu. 

MAKADI BAY

Približne 30 km južne od Hurghady sa nacháza menšie, zato 
moderné a obľúbené letovisko Makadi Bay. Je to novšie, stále 
sa rozrastajúce stredisko, kde si užijete svoju letnú dovolenku 
na pokojných plážach v Makadskom zálive. Pobrežie s koralový-
mi útesmi vám ponúkne neopakovateľný zážitok pri pozorova-
ní tunajšieho bohatého podmorského života. Takéto divadlo je 
možné vidieť len tu alebo v ďalekých exotických destináciách, 
ktoré sú vzdialené ďalších niekoľko tisíc kilometrov. Pritom po-
kochať sa pohľadom na túto krásu nie je vôbec náročné. Stačí 
iba základná výbava pre šnorchlovanie, ktorú si môžete zakúpiť 
v každom stredisku a nič vám už nebráni v poznávaní fascinujú-
ceho sveta ukrytého pod hladinou mora. To najkrajšie totiž náj-
dete už niekoľko metrov od brehu. Hotelové autobusy z Makadi 
jazdia niekoľkokrát denne do Hurghady a naspäť, takže aj milov-
níci pulzujúceho nočného života si prídu na svoje. V stredisku sa 
nachádzajú prevažne luxusné hotely a hotelové rezorty ponúka-
júce kvalitné služby na vysokej úrovni. Pre tých, ktorým nestačí 
len slnko, more a piesok, dávame do pozornosti i MiniEgyptPark. 
Tu na jednom mieste môžte navštíviť „najznámejšie stavby 
Egypta“, pričom od pyramíd v Gize k Luxoru je to doslova len pár 
krokov.  Na otvorenom priestranstve je totiž zbierka 60 umelec-
kých diel, zmenšených modelov najvýznamnejších egyptských 
stavieb, počnúc pyramídami v Gize, pokračujúc Sfingou, chrá-
movým komplexom v Karnaku, Asuánskou priehradou, prvým 
hotelom Sheraton v Hurghade, ktorý bol základom dnešného 
turizmu tohto letoviska a mnohých ďalších.  

SOMA BAY

Prímorské stredisko nájdete približne 45 km južne od Hurghady, 
smerom k egyptskému mestečku Safaga. Práve na tomto mieste 
sú vytvorené ideálne podmienky pre tých, ktorí hľadajú pokoj a 
relax bez hluku dopravy a rušného mestského života. Soma Bay 
je vhodné pre priaznivcov widsurfingu, kitesurfingu a jachtingu. 
Práve v tejto oblasti nájdete i prestížne widsurfingové centrum 
prístupné všetkým záujemcom. Pobrežie pri hotelových areáloch 
lemujú palmy vytvárajúce príjemný tieň a umocňujúce dojem 
exotickosti tohto vyhľadávaného dovolenkového letoviska. V 
oblasti Soma Bay je mnoho neporušených koralových útesov, 
ktoré sú dokonalým miestom pre potápanie. Každodenné výlety 
k nim poriadajú potápačské centrá nachádzajúce sa vo všetkých 
hoteloch. Najkrajšie farby koralov nájdete len pár metrov pod 
hladinou a pre ich obdivovanie stačí šnorchlovanie, ktoré si v 
tejto oblasti užijú i deti. Milovníkov golfu dozaista poteší fakt, 
že pri budovaní tohto letoviska na malebnom polostrove sa na 
jeho najvyššom bode nachádza i unikátne 18-jamkové golfové 
ihrisko. Je považované za jedno z najlepších 10 ihrísk v Afrike a 
jedno z najlepších 20 golfových ihrísk na svete. Niet sa čo diviť, 
keďže jeho autorom je fenomenálny golfový hráč, legenda tohto 
športu Gary Player.
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a slnečníky zdarma) • detský bazén a detské ihrisko 

Šport a zábava: plážový volejbal a futbal • 
stolný tenis • tenis (osvetlenie za poplatok) • wellness cen-
trum: sauna, masáže, parný kúpeľ, vírívka (za poplatok) • 
fitness • biliard (za poplatok) • šípky • boccia • hotelové ani-
mácie • aquapark s tobogánmi • windsurfing centrum (za 
poplatok) 

Ubytovanie: luxusné priestranné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia • LCD SAT TV • mi-
nibar (naplnenie za poplatok) • trezor • telefón • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo 
terasa s posedením  

Stravovanie: formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE: • raňajky, obedy a večere fro-
mou švédskych stolov vrátanie miestnych alkoholických 
a nealkoholicých nápojov •  ľahké občerstvenie, nápoje 
a zmrzlina v hotelom vyhradených hodinách •  ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • trezor • denný 
a večerný animačný program • vybrané športové aktivity 
• hotelový aquapark s tobogánmi

Oficiálna trieda: 

Aj v tohtoročnej sezóne letných dovoleniek pre 
vás máme neodolateľnú ponuku. Je ňou možnosť 
strávenia naozaj luxusnej dovolenky v hotelovom 
rezorte Caribbean World Soma Bay, ktorý sa na-
chádza pri vlastnej piesočnatej pláži v malom le-
tovisku. Súzvuk kvalitných služieb, maximálneho 
pohodlia, komfortu a luxusu vas bude obklopovať 
na každom kroku. 

Poloha: v pokojnom letovisku Soma Bay • cca 45 km 
od Hurghady • pri vlastnej piesočnatej pláži • hotelový auto-
bus do Hurghady (za poplatok)

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná aj pre rodiny s deťmi • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma

Popis: veľkolepá vstupná hala s recepciou  • lobby bar 
• zmenáreň a bankomat • internet (za poplatok) • konferenč-
né centrum • lekár • nákupná arkáda • hlavná reštaurácia s 
detským kútikom • reštaurácia na pláži • a´la carte reštaurá-
cie • bary pri bazénoch a na pláži • 3 bazény (ležadlá, osušky 

na strane 397

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.caribbeanworldresorts.com

cena už od

429 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nuprb

HOTELOVÝ KOMPLEX

CARIBBEAN  
WORLD SOMA BAY*****

SOMA BAY



281

 

hotelové   animácie

LETO 2019 EGYPT

mi) • viacúčelové športové ihrisko • wellness: masáže, sauna, 
vírivka, parný kúpeľ (za poplatok) • salón krásy (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis • posilňovňa 
• minigolf • šípky • biliard (za poplatok) • viacúčelové športové 
ihrisko • plážový volejbal • detský klub • denné a večerné 
hotelové animácie • diskotéka • množstvo vodných športov 
a škola potápania na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • väčšie junior suity s možnosťou 2 prísteliek • 
klimatizácia • trezor • telefón • minibar • rýchlovarná kanvica • 
SAT TV • wifi pripojenie • vlasné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, 
sušič vlasov) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
chutných švédskych stolov vrátane vybraných nealkoho-
lických a miestnych alkoholických nápojov • občerstvenie 
a nápoje v hotelom vyhradených hodinách (snacky, ovo-
cie, koáčiky, zmrzlina • popoludňajšia káva a čaj • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • plážový bar • 
wifi pripojenie

Oficiálna trieda: 

Novinka našej tohtoročnej sezóny, hotelový komplex 
Albatros White Beach, patriaci do hotelovej siete Pic-
kalbatros, bude určite tou správnou voľbou.. Príjem-
né chvíle oddychu si môžte vychutnávať v prekrás-
nom rozľahlom areál. Najmenší dovolenkári istotne 
ocenia bazénový komplex so šmykľavkami. Celý 
balík all inclusive služieb je obohatený o množstvo 
doplnkových voľnočasových aktivít, ktorými si zaiste 
spríjemníte svoj tohtoročný pobyt pri Červenom mori. 

Poloha: luxusný hotelový rezort cca 4 km od letiska 
v Hurghade • prekrásny priestranný a udržiavaný areál s 
bazénmi sa rozprestiera na ploche 81 000 m2 • pri piesoč-
natej pláži 

Pláže: nádherná piesočnatá pláž priamo pri hotelovom 
komplexe • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • 
plážový bar 

Popis: vstupná hala s recepciou • lobby bar otvorený 
24 hodín denne • 3 hlavné tématické reštaurácie • a´la car-
te reštaurácia • 7 barov • nákupná arkáda • wifi pripojenie • 
služby práčovne (za poplatok) • bankomat • diskotéka • 6 
bazénov (2 bazény pre dospelých, 4 pre deti so šmykľavka-

na strane 398

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

 www.pickalbatros.com

cena už od

598 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ntpsr

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALBATROS  
WHITE BEACH******

HURGHADA
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ihrisko • miniklub • hotelové obchodíky • Health Club (sauna, 
parný kúpeľ, masáže a rôzne procedúry za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis • plážový 
volejbal • fitnes • aerobik • šípky • hotelové animácie • mini- 
diskotéka pre deti • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prí-
steliek situované v 2-podlažných vilkách s výhľadom na ba-
zén alebo do exotickej záhrady • trezoR • telefón • SAT TV 
• minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchovým kútom a WC) • wifi (za poplatok) • balkón alebo 
terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane miestnych nápojov • večera 
v reštaurácii a´la carte 1x za pobyt (rezervácia vopred) 
• vybrané alko a nealkoholické nápoje, voda, káva, čaj 
a občerstvenie v baroch rezortu vo vyhradenom čase 
• ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži 
• animačný program • wifi v lobby • fitnes • vybrané 
športové aktivity 

Oficiálna trieda: 

Do ponuky hotelov na pobereží Červeného mora 
sme opätovne zaradili vyhľadávaný komplex Hil-
ton Hurghada Resort. Príjemnú atmosféru vašej 
dovolenky znásobia kvalitné all inclusive služby 
obohatené možnosťou návštevy a´la carte reštau-
rácie, upravená exotická záhrada s bazénom ob-
klopeným slnečnými terasami, ústiaca na krásnu 
piesočnatú pláž, či neďaleké centrum strediska 
Hurghada s množstvom nákupných možností.

Poloha: obľúbený hotelový rezort nachádzajúci sa 
cca 8 km od centra letoviska Hurghada • pri vlastnej pláži • 
na peknej promenáde s nákupnými možnosťami, kaviarňa-
mi, reštauráciami a barmi 

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň a banko-
mat • wifi v priestoroch lobby (zdarma) • lekáreň • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia (za poplatok) • viacero ba-
rov • 2 bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detské 

na strane 397

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.3hilton.com

cena už od

442 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ohamq

HOTELOVÝ KOMPLEX

HILTON HURGHADA RESORT*****
HURGHADA
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hotelového rezortu • viacero bazénov • (ležadlá, osušky a sl-
nečníky zdarma) • detský bazén • detské ihrisko a detský 
klub • nákupná arkáda • Spa centrum (za poplatok)

Šport a zábava: aquapark so 6 tobogánmi, pi-
rátska loď so šmykľavkami, lazy river a detský vodný svet 
(zdarma) • vodné bicykle a kanoe na pláži (zdarma) • stolný 
tenis • stolný futbal • šípky • biliard • fitnes • nordická chôdza • 
animácie • golf (loptičky za poplatok) 

Ubytovanie: elegantné dvojlôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestrannejšie rodinné izby pre 4 osoby 
(za príplatok) • klimatizácia • trezor • telefón • SAT TV • minibar 
(dopĺňaný nealko nápojmi) • kúpeľňa s vaňou, sprchový kút 
a WC • sušič na vlasy • wifi (za poplatok) • set na prípravu kávy 
a čaju • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • občerstvenie a nápoje po-
čas dňa • zmrzlina • popoludňajší čaj, káva a koláčiky • le-
žadlá, osušky a slnečníky • wifi na recepcii • zvoz do cen-
tra Hurghady • animačný program • aquapark

Oficiálna trieda: 

Naozaj luxusnú dovolenku môžete stráviť v hote-
lovom rezorte Steigenberger Aqua Magic, ktorý sa 
nachádza v blízkosti 9-jamkového golfového ihriska 
a priestrannej piesočnatej pláže susedného rezortu 
Steigenberger Al Dau Beach. Na najmenších hote-
lových hostí čakajú atrakcie hotelového aquaparku, 
dospelí hostia ocenia reštaurácie a bary s bohatou 
ponukou kulinárskych špecialít a osviežujúcich nápo-
jov. Relax na pláži môžete vystriedať zapojením sa 
do športových aktivít a príjemný deň zavŕšite roman-
tickou večerou v niektorej z á la carte reštaurácií.

Poloha: približne 6 km od letiska • za golfovým ih-
risko Steigneberger Al Dau Beach • centrum letoviska Hur-
ghada je vzdialené cca 8 km od hotela

Pláže: cca 400 m od piesočnatej pláže sesterské-
ho hotela Steigenberger Al Dau Beach • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma)

Popis: vstupná hala s recepciou • wifi v priestoroch re-
cepcie (zdarma) • Magic Lounge lobby bar s 24 h ponukou 
nápojov • 2 reštaurácie • plážová reštaurácia a bar • 3 a´la 
carte reštaurácie • 2 pool bary • Magic Sky Bar na streche 

na strane 397

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.steigenberger.com

cena už od

494 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

LumQg

HOTELOVÝ KOMPLEX

STEIGENBERGER 
AQUA MAGIC*****+

HURGHADA
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pool bary • hlavná reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie (liba-
nonská, talianska, ruská a čínska) • BBQ a plážová reštaurá-
cia • 4 bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • jacuzzi 
• bazén pre deti a šmykľavky • detský klub a detské ihrisko • 
nákupná arkáda • Health club (za poplatok)

Šport a zábava: animácie • plážový volejbal • 
vodné pólo • šach • detská diskotéka • večerné show • dis-
kotéka (nápoje sú spoplatnené) • vodné športy (za poplatok)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • priestrannejšie rodinné izby pre 4 osoby 
(za príplatok) • LCD SAT TV • klimatizácia • telefón • trezor • mi-
nibar (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou alebo so sprchovým 
kútom • sušič na vlasy • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • polnočný snack • 
popoludní zmrzlina, káva a čaj • rozlievané alkoholické 
a nealkoholické nápoje lokálnej výroby v baroch a reštau-
ráciách hotelového rezortu vo vyhradenom čase • mož-
nosť večere v a´la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • 
ležadlá, osušky a slnečníky • trezor

Oficiálna trieda: 

Hotelový komplex Nubia Aqua Beach Resort sa 
nachádza medzi vyhľadávanými strediskami Hur-
ghada a El Gouna. Jeho areál, vyplnený bazénmi 
s pool barmi a obklopený slnečnými terasami, ústi 
pri vlastnej piesočnatej pláži. Na tomto dovolenko-
vom mieste sa nezabudlo ani na najmenších klien-
tov, na ktorých čakajú vodné šmykľavky, detský 
miniklub či podvečerná minidisko. Hotelový rezort 
môžeme doporučiť klientom všetkých vekových 
kategórií, tiež rodinám s deťmi.

Poloha: na pobreží od Hurghady smerom na leto-
visko El Gouna • cca 17 km od letiska v Hurghade

Pláže: široká a priestranná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora (ležadlá, osušky a slnečníky zdar-
ma) • vstup do mora aj z móla po schodíkoch • na móle sa 
nachádzajú ležadlá a slnečníky

Popis: recepcia s 24 h lobby barom • lekár (na vyžia-
danie) • lekáreň • internet a wifi (za poplatok) • Terrace bar • 3 

na strane 396

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.nubia-resort.com

cena už od

360 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

ouprc

HOTELOVÝ KOMPLEX

NUBIA AQUA 
BEACH RESORT*****

HURGHADA
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Šport a zábava: posilňovňa • aerobic • squash, 
tenis, stolný tenis, biliard (za poplatok) • medzinárodný ani-
mačný program pre deti a dospelých v denných i večerných 
hodinách • vodné športy na pláži (za poplatok) • potápačské 
centrum (za poplatok)  

Ubytovanie: priestranné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 - 2 prísteliek • rodinné izby (za príplatok)  • indi-
viduálne nastaviteľná klimatizácia • telefón • LCD SAT TV • 
internet (za poplatok) • trezor • minibar (za poplatok) • set na 
prípravu kávy a čaju • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, 
sušič vlasov) • balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie •  popoludní káva, 
čaj, zmrzlina v hotelom vyhradených hodinách •  počas dňa 
ľahké občerstvenie a snacky v reštauráciách a baroch • 1 x 
za pobyt večera v a´la carte reštaurácii  (nutná rezervácia 
vopred) •  plážový bar a reštaurácia • animačný program 
•  slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri bazéne i na pláži 

Oficiálna trieda: 

Luxusný hotelový rezort Continental Hotel Hurgha-
da je vďaka svojej lukratívnej polohe tým správnym 
miestom pre oddychovú dovolenku. Elegantný inte-
riér, priestranný areál, skvelé služby a úžasná pláž 
s vlastným prístavom sú znásobené priateľskou 
atmosférou. Môžte si byť istí, že pri pobyte v tomto 
skvelom komplexe sa nudiť nebudete. 

Poloha: v letovisku Hurghada • cca 8 km od centra 
mesta • 5 km od medzinárodného letiska • v udržiavanej 
hotelovej záhrade • pri vlastnej priestrannej pláži 

Pláže: pekná široká piesočnatá pláž s oddeleným prí-
stavom • stredisko vodných športov • pozvoľný vstup do 
mora •  plážový bar a reštaurácia „Al Khalig“• ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zdarma  

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • Capta-
in´s bar • hlavná reštaurácia • reštaurácia a bar pri bazéne  
a na pláži • 2 a´la carte reštaurácie• bazén • bankomat a 
zmenáreň • wifi v lobby • detský klub a detské ihrisko • salón 
krásy a kaderníctvo (za poplatok) • wellness (sauna, vírivka, 
parný kúpeľ a široká ponuka masáží - za poplatok) • nákup-
ná arkáda • služby práčovne a čistiarne (za poplatok)  

na strane 397

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.continental-hurghada.com

cena už od

456 €
8 dní

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nmtQs

HOTELOVÝ KOMPLEX

CONTINENTAL HOTEL  
HURGHADA*****

HURGHADA
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ma) • internet (za poplatok) • nákupná arkáda • 2 hlavné 
reštaurácie s terasami • 4 á la carte reštaurácie • diskotéka 
a bar • bary pri bazénoch a na pláži • viaceré bazény s pool 
barmi (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detské bazény 
• tobogany • detské ihrisko a miniklub • banka, zmenáreň 
a bankomat

Šport a zábava: biliard (za poplatok) • 4 teniso-
vé kurty • stolný tenis • futbal • Health Club (masáže, sauna, 
jacuzzi a parný kúpeľ - za poplatok) • fitnes • hotelové animá-
cie • plážový volejbal • potápačské centrum a vodné športy 
na pláži (za poplatok) • aquapark s toboganmi

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s 1 alebo 2 prístelkami • klimatizácia • telefón • minibar (za po-
platok) • SAT TV • trezor • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC 
• sušič na vlasy • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • ľahké občerstvenie a nápoje počas 
dňa • popoludňajší čaj, káva a koláčiky • ležadlá, osušky 
a slnečníky • hotelový aquapark • trezor 

Oficiálna trieda: 

Známy hotel z prestížnej hotelovej siete Sunrise Se-
lect - Royal Makadi Aqua Resort -  ponúka všetkým 
svojím návštevníkom pestrú škálu aktivít, ktorými si 
malí aj veľkí hoteloví hostia môžu spestriť nádherné 
slnečné dni strávené pri pobreží Červeného mora. 
Aquapark s množstvom tobogánov a šmykľaviek, 
zábavné a súťažné hry v rámci animácií, bohatý all 
inclusive s možnosťou návštevy rôznych tematicky 
ladených reštaurácii, snack barov a pool barov po-
núkajúcich osvieženie priamo z bazéna, to všetko je 
pripravené za účelom vyplnenia vašich dovolenko-
vých snov.

Poloha: vo vyhľadávanom letovisku Makadi Bay • južne 
od Hurghady • pri vlastnej pláži • transfer z letiska cca 35 min

Pláže: piesočnatá súkromná pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným aj pre deti • koralový útes v blízkosti pláže 
• ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma)

Popis: vstupná hala s recepciou • lobby bar • wifi (zdar-

na strane 398

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.sunrisehotels-egypt.com

cena už od

501 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

sortp

HOTELOVÝ KOMPLEX

SUNRISE ROYAL MAKADI 
AQUA RESORT *****

MAKADI BAY
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detský bazén • sauna, vírivka, masáže (za poplatok) • salón 
krásy • wifi v lobby (zdarma) • služby lekára (za poplatok) • 
vlastný hotelový Aquapark • Lunapark (za poplatok)

Šport a zábava: medzinárodné hotelové animá-
cie •  biliard •  stolný tenis •  šípky •  plážový volejbal •  boc-
cia •  vodné športy na pláži •  požičovňa bicyklov •  služby 
potápačského centra •  hotelový Aquapark •  Lunapark (za 
poplatok)  

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou prístelky •  väčšie rodinné izby s 2 prepojenými spálňami  
• individuálne nastaviteľná klimatizácia •  SAT TV • trezor •  
minibar (denne fľaša vody zdarma) •  set na prípravu kávy a 
čaju •  vlastné príslušentsvo (kúpeľňa s WC, sušič na vlasy)  
• balkón alebo terasa s posedením  

Stravovanie: formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a 
nealkoholických nápojov • ľahké občerstvenie počas 
dňa •  popoludní káva, čaj, zákusky, zmrzlina v hotelom 
vyhradených hodinách •  slnečníky,  ležadlá a osušky 
zdarma • animačný program

Oficiálna trieda: 

Dovolenkový sen všetkých milovníkov aquaparkov, 
zábavy a potápania nájdete v letovisku Makadi Bay. 
Vysoký štandard služieb, moderné vybavenie rezortu 
a tiež jeho dizajn potešia oko všetkých náročnejších 
dovolenkárov. Veľkým benefitom tohto miesta je aj 
koralový útes s výbornými podmienkami na šnorch-
lovanie a potápanie. Piesočnatá pláž plná slnečníkov 
a ležadiel poskytuje skvelé podmienky na oddych. 

Poloha: v exkluzívnej časti Makadi Bay na ploche  
150 000 m2 • cca 34 km od medzinárodného letiska v Hur-
ghade • hotel je od pláže oddelený sesterským hotelom 
Serenity Makadi Beach

Pláže: široká priestranná piesočnatá pláž s koralovým 
podložím • vstup do vody pre plavcov i z móla • plážový 
bar • toalety a sprchy na pláži • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • hotelový vláčik na pláž premáva cca kaž-
dých 15 minút

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 
lobby bar • reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia • 
bary pri bazéne • orientálna kaviareň • disco bar • banko-
mat • nákupná arkáda • konferenčná miestnosť • 2 bazény • 

na strane 396

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.serenityhotelsegypt.com

cena už od

403 €
8 dní

získajte až

35%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nctQr

HOTELOVÝ KOMPLEX

SERENITY FUN CITY*****
MAKADI BAY
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Nádherné a neobvyklé prírodné scenérie, krásne pláže a nespútané po-
brežia Atlantického oceánu či Stredozemného mora. Na pohľad nekonečné 
piesočné duny či snehobiele cípy hôr. Mnohé miesta zaváňajúce históriou 
ešte z čias starého Ríma a naproti tomu viditeľná modernizácia stredísk 
a veľmi dobrá turistická infraštruktúra. Arabská kultúra založená na tra-
díciách, ale tiež jedna z najliberálnejších arabských krajín. I to je Maroko - 
krajina kontrastov, ktorá je ešte stále pre nás nie príliš známou. Tak poďte 
ju spoznať aspoň na pár dní s nami!
Ak tento rok absolvujete dovolenku s našou CK, a navyše si vyberiete 
horúcu novinku letnej sezóny, dozaista neoľutujete. A to z mnohých dô-
vodov. Rozprávková, exotická krajina so svojím špecifickým čarom, akou 
Maroko nepochybne je, vás nesklame. Práve naopak, zaujme vás natoľko, 
že z nej po niekoľkých dňoch strávených v hotelovom rezorte strediska 
Larache - Lixus nebudete chcieť odísť. 
Navštívte aspoň niektoré z historických miest Meknes, Marrakéš, Fez, Ra-
bat či  celosvetovo známu filmovú Casablancu, ktorá sa v našom povedo-
mí s Marokom spája asi najviac. Osviežte sa vo vodách Atlantického oceá-
nu a relaxujte na okúzľujúcich plážach so zlatistým pieskom. Potúlajte sa 
uličkami tradičných trhov souqs, ktorých hlavnými ponúkanými artiklami 
sú koberce, látky a exotický riad. Vzácny arganový olej alebo šafrán? Áno, 
aj tieto komodity ponúka Maroko. A určite nezabudnite ochutnať typickú 
marockú špecialitu tajine (tažín) a tiež mätový čaj, ktorý je národným ná-
pojom. Maroko ponúka vskutku veľa možností spoznať dosiaľ nepoznané. 
Tak prečo to tento rok nevyužijete i vy?

MAROKO
Exotická, pre nás však takmer nepoznaná 
krajina plná kontrastov, histórie i moderny, 

rôznorodých chutí a vôní
…

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 27 30 34 34 30 27

Voda 22 24 25 25 24 22

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Marocké kráľovstvo
ROZLOHA: 446 550 km2
POČET OBYVATEĽOV: cca 36 353 000
HLAVNÉ MESTO: Rabat
MENA: marocký dirham
JAZYK: arabčina
NÁBOŽENSTVO: islam (99%), kresťanstvo (1%)
ČASOVÁ ZÓNA:  -1 hodina (SEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V 
DOBA LETU: cca 3h 50min (Tangier - TNG)

Tangier

Larache

Rabat
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LARACHE

Je menším prímorským letoviskom s prístavom na severozápa-
de Maroka. Vzdialené necelú hodinu jazdy od medzinárodného 
letiska v Tangieri je lákavým miestom pre turistov vyhľadávajú-
cich pokojnú dovolenku pri brehoch Atlantiku. Mestečko ponúka 
námestie s kaviarňami a čajovňami, promenádu lákajúcu k pre-
chádzkam či tradičný trh s pestrou ponukou tovaru a možnosťou 
vyskúšať si schopnosť zjednávať. Len 10 km od Larache, v tes-
nom susedstve s 18-jamkovým golfovým ihriskom, sa nachádza 
hotelový rezort Lixus Beach. 

TANGIER

Tangier, ktorý je považovaný za bránu do Afriky, je vzdialený len 
80 km vzdušnou čiarou od Pyrenejského polostrova. Jedným z 
najkrajších zážitkov v Tangieri je bezpochyby prechádzka mestom, 
popíjanie mätového čaju, zjednávanie so ženami z horských kme-
ňov predávajúcich svoj tovar alebo pozorovanie blízkych andalúz-
skych brehov z mnohých vyhliadok. Jednou z nich je Cap Spartel, 
miesto, kde sa stretáva Stredozemné more s Atlantickým oceá-
nom. Vibrujúca energia mesta Tangier, kde sa po storočia stretáva-
li rôzne kultúry, volanie muezínov, rozpálené ulice či tisíce hviezd 
na nebi vo vás zanechajú nádherné spomienky. V dobe španiel-
skej kolonizácie bolo v roku 1913 postavené divadlo Gran Teatro 
Cervantes. Známe je svojimi art deco fasádami a svojho času sa 
považovalo za jedno z najprestížnejších v severnej Afrike. Jednou 
z odporúčaných pamiatok je Hrobka Ibn Battutu v labyrinte fareb-
nej mediny. Tento marocký „Marco Polo“ sa v 14. storočí vybral na 
posvätnú púť do Mekky a napokon cestoval takmer tridsať rokov. 

FEZ

Je len málo miest na svete, o ktorých môžete povedať, že sa tam 
zastavil čas. Jedným z nich je starobylá medina mesta Fez, ktorá 
je považovaná za najrozsiahlejšie a najlepšie zachované historické 
mestské centrum v arabskom svete. Jej čaro nie je len v zachovalej 
pôvodnej architektúre, ale najmä v živých tradíciách, v spôsobe 
života a v kultúrnom dedičstve, ktoré tu pretrvávajú a úspešne 
odolávajú vonkajším vplyvom modernej doby. Fez je zároveň ná-
boženským i kultúrnym centrom krajiny a tiež centrom vzdelania. 
Mesto bolo založené v 9. storočí a stalo sa sídlom najstaršej ne-
pretržite fungujúcej univerzity na svete - Al Quaraouiyine. Vrchol 
rozvoja dosiahlo mesto  počas 13. a 14. storočia za vládnucej dy-
nastie Marínovcov, kedy Fez nahradil Marakeš a stal sa hlavným 
mestom kráľovstva. Väčšina zástavby starého mesta - madrasy, 
funduky, paláce a rezidencie, mešity a fontány - pochádzajú z 
tohto obdobia. I keď je hlavným mestom Maroka od roku 1912 Ra-
bat, Fez si udržal svoju pozíciu kultúrneho a duchovného centra 
krajiny.       

HLAVNÉ MESTO - RABAT

Rabat je hlavné mesto Maroka, sídlo kráľa a vlády, a zároveň jed-
no zo štyroch historických kráľovských miest. Je tretím najväčším 
mestom v Maroku. So susedným mestom Salé je prepojený mos-
tom a vytvára s ním jeden celok. Zreteľne sa tu snúbi stáročná 
tradícia s jedným z najambicióznejších stavebných projektov 20. 
storočia na africkom kontinente. Modernizácia mesta vrátane 
administratívnych, obytných a obchodných štvrtí začala ešte za-
čiatkom francúzskeho protektorátu. Vznik opevnenej starej časti 
mesta sa datuje už do 12. storočia. Z obdobia stredoveku sa za-
chovali mnohé významné pamiatky. Spomeňme napríklad mešitu 
Hassana II. na južnom brehu rieky Bou Regreg. Tento nedokon-
čený, zato však veľkolepý projekt z konca 12. storočia je zároveň 
monumentálnym mauzóleom Mohameda V. Ďalším charizmatic-
kým miestom je Kasbah Udaya. Vypína sa strategicky nad ústím 
rieky Bou Regreg do Atlatického oceána. Pôvodne malá pevnosť 
sa počas stáročí rozrástla na hradbami opevnené osídlenie s mo-
numentálnou vstupnou bránou a romantickou spleťou úzkych 
uličiek s viditeľným vplyvom Andalúzie. Nostalgicky na vás za-
pôsobí  Chellah - stredoveká kráľovská nekropola opevnená mo-
hutnými hradbami. Rabat vás však ľahko vláka nielen do uličiek 
a tradičných trhov - soukov v starej medine, ale aj do moderných 
nákupných centier. Majestátny, elegantný a dynamický - taký je 
Rabat a život v ňom. 
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Novinka v našej ponuke, čarovné Maroko a 4* hotel 
Lixus Beach Resort splnia do bodky vaše predsta-
vy o výborne strávenej dovolenke. Čaká na vás 
elegantné ubytovanie v moderných a priestorovo 
rozmerných izbách, ako i chutná strava medzi-
národnej a marockej kuchyne. Starostlivo posky-
tované služby, upravená palmová záhrada, areál 
situovaný pri jednej z najkrajších piesočnatých 
pláži oblasti, či blízkosť historických kráľovských 
miest a prírodných krás prispejú k nezabudnuteľ-
nej dovolenke. Hotel myslí aj na zábavychtivých 
dovolenkárov, pripravené sú pestré animačné 
programy pre deti a dospelých, kde sa i slovensky 
hovoriaci animátori postarajú o vašu zábavu. Ak-
tívni dovolenkári isto využijú hotelové športoviská, 
tenisový kurt i požičovňu bicyklov. Vybrať si mô-
žete i z pestrej ponuky výletov, ktoré vám priblížia 
život v najzaujímavejších marockých oblastiach. 
Kráľovský Fez, hlavné mesto Rabat, či modrobiely 
Chefchaouen, sú len zlomok miest, ktoré čakajú na 
vašu návštevu.

Poloha: hotel situovaný pri brehoch Atlantiku • pri 
nádhernej dlhej a širokej pieskovej pláži • 12 km od mes-
tečka Larache s nákupnými a zábavnými možnosťami (1x 
za pobyt výlet zdarma) • hodina jazdy od medzinárodného 
letiska Ibn Battutu v meste Tangier • v susedstve atraktív-
neho 18-jamkového golfového ihriska

Pláže: areál hotela sa rozprestiera priamo nad širokou 
piesočnatou plážou • pár minút chôdze od pláže cestičkou 
okolo hotela, prípadne priamo z areálu schodami vybave-
nými terasami na slnenie • ležadlá a slnečníky na pláži zdar-
ma (osušky za depozit)

Popis: hotel zasadený uprostred upravenej zelene a 
vysokých paliem • moderná priestranná vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia Tinjis • Alcazar bar 
• pool bar • Chiringuito bar (nie je súčasťou AI programu) 
• nočný bar (nie je súčasťou AI programu) • bar na pláži • 
priestranný bazén • detský bazén • terasa na slnenie • spa 
centrum, hamman, sauna, masáže (všetko za poplatok) • 
vnútorný bazén (za poplatok) • business centrum • banko-
mat • požičovňa bicyklov • ležadlá a slnečníky pri bazéne i 
na pláži (zdarma) • wifi v priestoroch lobby (zdarma)

Šport a zábava: fitness centrum (za poplatok) 
• plážový volejbal • badminton • petang • spa centrum (za 
poplatok) • ihrisko na loptové hry • tenisový kurt • šipky • 
biliard (za poplatok) • amfiteáter • detské ihrisko • animačné 
programy pre deti i dospelých • 18-jamkové golfové ihrisko 
(za poplatok) • vodné športy na pláži (za poplatok) 

Ubytovanie: 2–lôžkové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek (rozkladacie lôžko pre 1-2 os.) • izby až pre 5 os. (na vyžiad.) 
• klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • LCD 
TV • trezor (za poplatok) • chladnička • balkón, resp. terasa • pri 
izbách s balkónom možnosť výhľadu na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov (voda, soft nápoje, víno a 
pivo podávané počas obedov a večerí) • neskoré raňajky 
podávané v Alcazar alebo v pool bare • nealko a miestne 
alko nápoje ako víno, pivo, whisky, vodka, aperitívy, likéry, 
vybrané kokteily podávané v hotelovom režime • ľahšie 
snacky, káva, čaj o piatej • soft drinky podávané v bare na 
pláži • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • klubová 
dovolenka • 1x za pobyt výlet do mestečka Larache

KLUBOVÁ DOVOLENKA: ponúkame vám denný aj večerný 
hotelový animačný program za účasti slovensky hovo-
riacich animátorov, ktorí sú počas mesiacov júl a august 
súčasťou hotelového animačného tímu. 

Oficiálna trieda: 

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

nkaqe

HOTEL

LIXUS BEACH RESORT****+
LARACHE
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na strane 399

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

414 €
8 dní
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Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al 
Khaimah

Fujairah

LETO 2019 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

SAE je rozprávková destinácia. Je doslova perlou medzi krajinami - náj-
dete tu prekrásne pláže s jemným bielym pieskom, priezračné mod-
rozelené more i nádherný podmorský svet plný neobyčajných druhov 
rastlín a živočíchov. Je to svet luxusu a tiež najprepychovejších hotelov. 
Dýchne tu na vás však i história starých arabských domov a mešít. Spo-
jené arabské emiráty sú federáciou siedmich emirátov (Abu Dhabi, Aj-
man, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah a Umm al Qaiwain) na vý-
chodnej strane Arabského polostrova, pri vchode do Perzského zálivu, 
obmývané Arabským morom. Významná zmena v histórií nastala pri 
objavení ropy v roku 1958, kedy sa zaostalá oblasť neuveriteľnou rých-
losťou zmodernizovala a zmenila na prosperujúcu krajinu. Dovolenka je 
tu úplne iná, než na akú ste boli doteraz zvyknutí. Emiráty sú mekkou 
arabského repychu a v porovnaní s nimi Európa len ticho závidí. Na-
priek tomu sú však cenovo dostupné a lákajú cestovateľov zo všetkých 
kútov sveta. Nadchnú vás mrakodrapy, umelé ostrovy v tvare paliem, 
najluxusnejšie hotely na svete, zlato, nezabudnuteľné výlety do púšte, 
lyžovanie na piesočných dunách, potápanie, mnohé obchody s odevmi, 
šperkami a elektronikou. To všetko vám môžu emiráty dopriať a vy pre-
žijete nezabudnuteľnú dovolenku. Ak k týmto všetkým lákadlám pridá-
me nádherné pláže a priezračné more, Spojené arabské emiráty sa do-
stávajú na zoznam letovísk, ktoré sa v každom prípade oplatí navštíviť. 
Stať sa ich súčasťou môžete aj vy. Vitajte v krajine zázrakov!

SPOJENÉ 
ARABSKÉ 
EMIRÁTY

KLIMATICKÉ PODMIENKY
 

Mesiac V. VI. VII. VIII. IX. X.

Vzduch 32 34 38 39 36 33

Voda 26 27 29 30 29 26

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

NÁZOV: Spojené arabské emiráty
ROZLOHA: 83 600 km2
POČET OBYVATEĽOV: 9,346 mil
HLAVNÉ MESTO: Abu Dhabi
MENA: Dirham (AED)
JAZYK: arabčina
NÁBOŽENSTVO: islam (cca 96% obyvateľov)
ČASOVÁ ZÓNA: +2 hodiny letného času, + 3 hodiny zimného času
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V (vyžaduje sa adaptér)
DOBA LETU: cca 5h 30min (Dubaj - DXB)

Dovolenka v budúcnosti 
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DUBAJ

Dubaj je emirátom krásnych pláží s bielym jemným pieskom 
a priezračne zelenomodrou farbou mora. Na jeho pobreží 
stoja tie najprepychovejšie hotely, aké si len dokážete pred-
staviť. A napriek tomu tu nájdete aj niečo iné než len luxus. 
Aj tu, rovnako ako v každom emiráte, je horúca púšť, staré 
arabské obydlia, mnoho mešít a nezabudnuteľná romantika. 
Dubaj je preslávený najmä svojimi stavbami a chce byť vo 
všetkom prvý. K najväčším turistickým atrakciám patrí hotel 
Burj Al Arab v tvare plachetnice, najnovšia dominanta mes-
ta - najvyššia budova sveta Burj Khalifa s výškou približne 
828 m, umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným komple-
xom, súkromnými vilami a prepychovými hotelmi. Milovníci 
športu sa môžu venovať najrozličnejším vodným športom, 
zahrať si golf na niektorom z vynikajúcich golfových ihrísk, 
dokonca zažiť zimu a vychutnať si lyžovanie na snehu v kry-
tej hale Ski Dubaj. Atrakciou nielen pre deti, ale aj dospelých 
sú vodné parky Wild Wadi a Aquaventure, najmodernejšie 
ochranné a tréningové centrum pre delfíny Dolphine Bay, vý-
lety do púšte alebo návšteva zábavných centier. Dubaj - to je 
aj pestrý nočný život, zábava, diskotéky, kluby, nespočetné 
reštaurácie ponúkajúce jedlá medzinárodnej kuchyne. Je to 
skrátka mesto, ktoré vám splní všetky sny. Dubaj je pre mno-
hých krajina zázrakov a snov. Krajina plná zábavy pre malých 
i veľkých. Miesto kultúr a svetových skvostov architektúry. 
Krajina, kde sa plnia sny detí a rodičov. 

RAS AL KHAIMAH

Leží najsevernejšie a zo všetkých emirátov je najúrodnej-
ší. Nachádzajú sa tu pramene pitnej vody, vďaka čomu sa 
v oblasti výborne darí poľnohospodárstvu. „RAK“ je proste 
najúrodnejší a zásobuje ostatné emiráty ovocím, zeleninou, 
mliečnymi výrobkami, veľmi rozvinutý je chov hydiny a mo-
riek. Tým, že ho okrem úrodných polí a sadov tvoria hory, púšť 
a more, je veľmi rozmanitý a mnoho ľudí tvrdí, že aj najkraj-
ší. Na území emirátu sa zachovalo 75 starých strážnych veží 
postavených z hlinených tehál alebo kameňov. V hlavnom 
meste nájdete starú pevnosť, ktorá dnes slúži ako múzeum, 
za prechádzku stojí aj starý souk, ktorý žije rovnakým pokoj-
ným tempom už desiatky rokov. Rozkladá sa v západnej časti 
mesta medzi obchodmi, úradmi a rezidenčnými štvrťami. Sa-
motné staré mesto nie je veľmi veľké, ale určite stojí za po-
zornosť. Nájdete tu okrem iného tradičné obchodíky a stánky 
s klasickým sortimentom, ako sú koberce, látky, šperky, vo-
ňavky a ďalšie suveníry. V porovnaní s ostatnými emirátmi 
tu nie je toľko turistov a tiež ceny sú o niečo priaznivejšie. V 
priebehu pár rokov bolo vybudované na hore Jebel Kais ob-
rovské lyžiarske stredisko, je to prvý areál v Perzskom zálive. 

ABU DHABI

Mesto minulosti, prítomnosti a budúcnosti... Z malej rybár-
skej osady sa v priebehu dvadsiateho storočia vyformovalo 
moderné mesto a centrum vlády a obchodného života kraji-
ny. Zisky plynúce z nesmierneho ropného bohatstva krajiny 
viedli k výstavbe jedného z najmodernejších miest sveta. 
Charakteristickými preň sú do neba sa týčiace mrakodrapy, 
zelené záhrady a parky, najznámejšie hotely sveta a obchod-
né centrá. Obrovské množstvo zábavných atrakcií ponúka aj 
zábavný park Ferrari World v Abu Dhabi, ktorý je veľkým lá-
kadlom pre všetkých.  Atrakcie v luxusnom štýle vám dodajú 
adrenalín, emócie a radosť. 

FUJAIRAH

Je jediný emirát zo SAE, ktorého pobrežie je iba v Ománskom 
zálive a východe krajiny. Tým, že je prevažne hornatý, má 
viac priemerných zrážok ako ostatné emiráty. Fujairah však 
s možnosťami ako stráviť tú najúžasnejšiu dovolenku plnú 
nezabudnuteľných zážitkov za ostatnými zo siemich emirátov 
zaručene nezaostáva. A to napríklad vďaka mešite Al Bidyah, 
ktorá je tou najstaršou v celých SAE a ktorej výnimočnú archi-
tektúru možno pozorovať už zvonku. Alebo podniknite výlety 
do malebných kaňonov, zúčastnite sa kultúrnych podujatí či 
dni plné pohody strávte pri mori v podobe potápania sa a 
šnorchlovania. To všetko, ale i viac, ponúka práve Fujairah.
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na strane 400

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

570 €
8 dní

www.smartlinehotels.com

Sme hrdí na to, že vám môžeme i túto sezónu dať do 
pozornosti ponuku v podobe prázdninového kom-
plexu Smartline Beach Resort. Atraktívne prostredie 
hotelového areálu umocňujú bazénové komplexy a 
najmä 800 metrov dlhá prekrásna piesočnatá pláž. 
Hoďte sa do vĺn mora alebo relaxujte na najkrajších 
plážach. Hotel je okrem svojej polohy známy aj roz-
ľahlou záhradou pozývajúcou na prechádzky.

Poloha: štýlový hotelový areál sa nachádza priamo 
na 800 m dlhej súkromnej piesočnatej pláži • 2 km od ná-
kupného centra Al Hamra Mall 

Pláže: krásna dlhá piesočnatá hotelová pláž s poz-
voľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky (zdarma) • plážový bar, kde sa podávajú alko aj 
nealko nápoje

Popis: hotelový komplex pozostáva z centrálnej re-
cepcie a priľahlých blokov • hlavná reštaurácia Oasis • Co-
conat Grove beach bar • Cabana bar • Waikiki pool bar • Al 
Nakheel Coffee shop s kaviarňou (za poplatok)• Zula bar s 

biliardom (za poplatok) • 3 vonkajšie bazény, z toho jeden 
so šmykľavkami • detský bazén • fitness • hotelové spa 
centrum a salón krásy (za poplatok)• obchodíky 

Šport a zábava: fitness • tenisové kurty • det-
ské ihrisko • aerobik • plážový volejbal • vodné športy na 
pláži (za poplatok) • hotelové animácie

Ubytovanie: štýlové 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
až 2 prísteliek v izbách typu standard chalet v novozrekon-
štruovanom bloku hotelového areálu • SAT TV • klimatizácia • 
trezor (zdarma) • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
• balkón, resp. terasa • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe 
• minibar (vybrané položky zdarma) • wifi na izbe (zdarma) 

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • lokálne alkoholické, mie-
šané a nealkoholické nápoje v baroch hotela vo vybra-
ných hodinách • v pool bare popoludňajšie snacky (pizza, 
burgery, šaláty,..) • káva, čaj a koláče vo vyhradenom 
čase v areáli hotela • nočný snack • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma 

Oficiálna trieda: 
získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

amrQtc

HOTELOVÝ KOMPLEX

SMARTLINE 
BEACH RESORT*****

RAS AL KHAIMAH
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na strane 401

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

www.hilton.com

cena už od

810€
8 dní

Dokonalá poloha priamo pri nádhernej 11  km dlhej 
pláži s výhľadom na Arabský záliv robí hotel Hilton 
Abu Dhabi horúcim tipom na nezabudnuteľnú dovo-
lenku. Zažijete tu špeciálny dovolenkový mix podľa 
vašich predstáv. Môžete si vybrať či strávite dovo-
lenku v centre diania alebo celkom uvoľnene v pro-
stredí zelene. Hotel ponúka oboje.

Poloha: v letovisku Abu Dhabi priamo na pláži • 
vzdialený od medzinárodného letiska v Dubaji 90 minút 
• cca 10 minút jazdy do centra mesta, zlatého trhu Gold 
Souk a obchodného centra Marina Mall

Pláže: priamo pri hoteli 11  km dlhá biela piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je prepoje-
ná s hotelom podchodom • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky k dispozícii zdarma 

Popis: elegantná recepcia so zmenárňou • reštaurá-
cia Bocca s talianskou kuchyňou • reštaurácia Vasco´s • 
japonská reštaurácia Toki • Jazz Bare • hlavná reštaurácia 
La Terrazza • plážový klub Escape • bar Hemingway´s • čín-
ska reštaurácia Royal Orchid • coffee lounge Vienna Plaza 

• detský bazén • 2 bazény • miniklub • wifi v priestoroch lo-
bby zdarma • privátny Hiltonnia Beach Club, kde sa podáva 
občerstvenie a nápoje

Šport a zábava: fitness • plážový volejbal • 
boccia • športové programy • spa centrum (za poplatok) 
• miniklub • ihrisko • aerobik • živá hudba • tenisový kurt • 
šipky • stolný tenis • biliard • golfové ihrisko (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové luxusné izby s možnos-
ťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom 
• sušič na vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípravy kávy 
a čaju na izbe • trezor • minibar (za poplatok) • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) • wifi pripojenie 
na izbe (za poplatok), v lobby priestoroch zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov vrátane nápojov • snacky • káva, 
čaj, minerálka, nealkoholické nápoje, džúsy, alkoholic-
ké nápoje miestnej výroby, víno, pivo, gin, vodka, rum, 
whisky • detský miniklub • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • využívanie bazénov a tobogánov 
v Hiltonnia Beach Clube zdarma

Oficiálna trieda: 

HOTEL

HILTON ABU DHABI******
ABU DHABI

získajte až

40%
zľavu

a dieťa
ZDARMA

LamtQN
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hala s recepciou v hlavnej budove • jedno z najlepších spa 
v celých emirátoch (7 liečebných a oddychových miest-
ností, sauna, parné sauny, whirpool, masáže) • 24-hodi-
nové fitness centrum s najmodernejším zariadením • 7 
reštaurácií a barov (hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa 
podáva vynikajúca svetová kuchyňa a lokálne špeciality, 
Sho Fee lounge - bar s arabskými snackmi a shishou, „Lo-
bby Lounge“ - kde sa servírujú snacky, káva, čaj a nápoje, 
Brasserie - európska kuchyňa excelentnej kvality, Vespa 
ristorante - štýlová talianska reštaurácia s prvotriednymi 
receptami, The Anchore Pub - skvelé miesto na relaxáciu, 
kde si vychutnáte kvalitné vína a dobré jedlo, Boardwalk 
- pool bar - ideálne miesto pre občerstvenie s čerstvými 
džúsmi a nealkoholickými kokteilmi) • herňa • 5 bazénov, 
z toho 2 sú špeciálne pre deti • obchod so suvenírmi • 
business centrum • zmenáreň • animačné programy pre 
deti i dospelých • ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazéne 
zdarma • wi-fi v priestoroch lobby zdarma

Šport a zábava: fitness centrum s najmoder-
nejším zariadením (otvorené 24 hodín) • plážový volejbal • 
badminton • boccia • športové programy počas dňa • spa 
centrum (za poplatok) • nemotorizované vodné športy 
na pláži (vodné lyžovanie, plachtenie, možnosť rybárčenia) 
• detské animačné programy • detský kútik • ihrisko • hote-
lové animácie pre dospelých • živá hudba • tenisový kurt • 
šipky • stolný tenis • biliard • možnosť potápania v blízkosti 
hotela • golfové ihrisko 

Ubytovanie: elegantne zariadené 2–lôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek • wifi pripojenie je vo všetkých 
izbách (za poplatok) • klimatizácia • kúpeľňa s príslušen-
stvom • sušič na vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • žehlička a žehliaca doska • trezor • mi-
nibar (za poplatok) • pohodlné sedenie na balkóne s nád-
herným výhľadom • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok)

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov, 
možnosť polpenzie za príplatok, resp. all inclusive

ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• pestré občerstvenie počas dňa • káva, čaj, čokoláda, 
voda, nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, alkoholické ná-
poje miestnej výroby, víno, kokteily • animačné progra-
my pre deti i dospelých • detský miniklub • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 

Oficiálna trieda: 

Prijmite pozvanie do päťhviezdičkového rezor-
tu hotela Double Tree z prestížnej hotelovej siete 
Hilton. Nachádza sa na širokej piesočnatej pláži. 
Komplexne vybavený a luxusný hotel bol posta-
vený v roku 2014. Disponuje mnohými benefitmi, 
ktoré z neho robia ideálny cieľ pre dovolenkárov. 
Jedinečná poloha priamo na 650 m dlhej bielej 
piesočnej pláži, kvalitná medzinárodná i orientál-
na kuchyňa, široký rozsah prvotriednych služieb  
all inclusive, rozmanitá ponuka športových a ani-
mačných aktivít pre deti i dospelých - to všetko sú 
predpoklady pre skvelú letnú dovolenku. Môžete 
zájsť na nákupy do centier Al Hamra Mall a All Ha-
mra Village , ktoré sa nachádzajú v pešej vzdiale-
nosti od hotela. 

Poloha: honosný komplex známej hotelovej siete 
Hilton sa nacháza v letovisku Ras Al Khaimah • priamo pri 
hoteli je 650 m dlhá, krásna piesočnatá pláž • vzdialený 
od medzinárodného letiska v Dubaji cca 50 minút • ne-
ďaleko sa nachádza nákupné centrum Al Hamra Mall a Al 
Hamra Village 

Pláže: nádherná 650 m dlhá biela piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a plá-
žové osušky zdarma 

Popis: luxusný hotel so zaujímavou výzdobou v štý-
le čokoládových koláčikov cookies • pozostáva z hlavnej 
budovy a priľahlých krásnych viliek • priestranná vstupná 

www.hilton.com

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tNaQre

HOTELOVÝ KOMPLEX

HILTON DOUBLE TREE
MARJAN ISLAND******

RAS AL KHAIMAH
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na strane 400, 402, 403

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

594 €
8 dní



298

 

LETO 2019 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Popis: príjemné zariadená vstupná hala s recepciou 
• v hotelovom komplexe sa nachádzajú 4 reštaurácie: Al 
Majlis - hlavná reštaurácia ponúkajúca špeciality domácej 
arabskej i medzinárodnej kuchyne, plážová reštaurácia 
Bahari Grill, panázijská reštaurácia Sensasia a reštaurácia 
La Cucina s talianskou kuchyňou • Al Moltaqa - celoden-
ný bar a kaviareň s priestrannou terasou a výhľadom na 
bazén • nočný klub Bliss Disco • krásna a veľká hotelová 
záhrada s tropickou vegetáciou • zmenáreň • obchod so 
suvenírmi • možnosť prenájmu auta • salón krásy pre ženy 
• fitness centrum • jacuzzi a wellness centrum so suchou 
a parnou saunou • komplex bazénov • detský bazén • det-
ský kútik a miniklub • tenisové kurty s nočným osvetlením 
• centrum potápania a vodné športy na pláži • hotelové 
animačné programy pre deti i dospelých počas dňa i večer

Šport a zábava: exkluzívne wellness  centrum 
s vnútorným bazénom a saunou • jacuzzi • vonkajší bazén • 
detský bazén • detský klub pre deti od 4-12 rokov • tenisové 
kurty • potápačské centrum •  centrum vodných športov na 
pláži • biliard • stolný tenis •  lukostreľba • plážový volejbal 
• v rámci balíka all inclusive je k dispozícii spa centrum 
(okrem masáží) • plne zariadená posilňovňa • pestré ani-
mačné programy pre deti i dospelých počas dňa i večerov 
vo forme rôznych zábavných a športových aktivít • široká 
ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií

Ubytovanie: priestranné, elegantné a komfortne 
zariadené izby v marockom štýle • možnosť jednej alebo 
dvoch prísteliek • SAT TV • klimatizácia • minibar (za popla-
tok) • trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • wifi • balkón alebo terasa

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov, 
možnosť polpenzie za príplatok, resp. all inclusive

ALL INCLUSIVE: chutné raňajky, obedy a večere serví-
rované v hlavnej hotelovej reštaurácii Al Majlis formou 
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • nealko-
holické nápoje: káva, čaj, balená voda, džús, sladené 
nápoje (cola, fanta, sprite) • alkoholické nápoje: víno 
a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov podávaná pri ba-
zéne od 11:.00 hod. až do západu slnka • denné a večer-
né hotelové animačné programy pre deti i dospelých • 
ležadlá a slnečníky  na pláži zdarma

Oficiálna trieda: 

Doprajte si morský vánok umocnený teplými sl-
nečnými lúčmi pod pohorím Al Hajar a na nádher-
nej piesočnatej pláži Al Aqah... Iberotel Miramar Al 
Aqah Beach Resort ponúka pohľady na úžasnú 
panorámu východného pobrežia emirátov, a preto 
je ideálnym prostredím na romantickú dovolenku 
vo dvojici, no tiež na strávenie pohodových a zá-
bavných dní v kruhu rodiny. Či sa rozhodnete pre 
spoznávanie emirátu Fujairah, návštevu historic-
kých miest, alebo dáte prednosť bezstarostnému 
leňošeniu pri mori, tento príjemný hotelový rezort 
v orientálnom štýle je ako stvorený na toto všetko. 
Užite si teda miestnu pohostinnosť, luxusné uby-
tovanie a vynikajúci servis v jeho náručí.

Poloha: rezort sa nachádza na východnom pobre-
ží emirátov • je zasadený medzi impozantné vrchy Hajar 
Mountains a Ománsky záliv • má skutočne skvelú polo-
hu, keďže sa rozprestiera  priamo na krásnej súkromnej 
piesočnatej pláži Al Aqah • leží asi 15 km od malebnej ry-
bárskej dedinky Dibba • 45 km od letiska Fujairah • veľmi 
známe a jedinečné mesto Dubaj je vzdialené iba cca 90 
min. autom

Pláže: priamo pri hoteli sa nachádza súkromná, 200 
metrov dlhá piesočnatá pláž Al Aqah s pozvoľným vstu-
pom do mora, vhodná i pre neplavcov a malé deti • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky (zdarma) • plážový bar Bahari 
• pestrá ponuka vodných atrakcií a športov (za poplatok)

www.miramaralaqah.com

získajte až

40%
zľavu

a 2 deti
ZDARMA

tnmQrs

HOTELOVÝ KOMPLEX

IBEROTEL MIRAMAR 
AL AQAH BEACH RESORT******

FUJAIRAH
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LETO 2019 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

na strane 401, 402, 403

Podrobný cenník a termíny 
zájazdov nájdete

cena už od

570 €
8 dní
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1. deň: odlet do Antalye. Transfer do hotela v Anta-
lyi. Ubytovanie v hoteli a večera.

2. deň: raňajky, odchod do mesta Konya, jedného 
z najstarších miest sveta. Čaká vás prehliadka mau-
zólea Mevlany. V popoludňajších hodinách odchod 
do Kappadokie. Krajinu komínov a kláštorov vyhĺbe-
ných do okolitých kopcov budete obdivovať v podzem-
nom meste Kaymakli. Ubytovanie v hoteli a večera.

3. deň: po raňajkách prehliadka tejto oblasti s 
návštevou kláštora Göreme. Poprechádzať sa môžete 
medzi komínmi v oblasti Pasabag. Ubytovanie v hoteli 
v Kappadokii a večera.

4. deň: po raňajkách odchod do Ankary. Návšteva 
Múzea anatolských civilizácií, známeho tiež ako Che-
titské múzeum. Po prehliadke odchod do najväčšieho 
mesta Turecka - Istanbulu. Ubytovanie v hoteli a večera.

5. deň: po raňajkách nasleduje celodenná pre-
hliadka Istanbulu. Uvidíte najznámejšie pamiatky mes-
ta, ako je námestie Hippodrome, Modrú mešitu, Topkapi, 
Chrám Božej Múdrosti a jeden z istanbulských bazárov. 
Návrat do hotela a večera.

6. deň: po raňajkách odchod z hotela smerom 
na Canakkale. Plavba trajektom cez úžinu Dardanely, 

návšteva Homérovej Tróje. V poobedňajších hodinách 
odchod do mesta Bergame. Ubytovanie v hoteli s ve-
čerou.

7. deň: po raňajkách odchod do starobylého 
mesta Efez s návštevou Chrámu bohyne Artemis. Po 
prehliadke odchod do antického mesta Hierapolis s je-
dinečným fenoménom Pamukkale – „bavlníkový hrad“ 
s liečivými termálnymi prameňmi. Presun do Antalye, 
ubytovanie v hoteli a neskorá večera.

8. deň: raňajky, transfer na letisko do Antalye, od-
let na Slovensko, resp. transfer do hotela podľa vášho 
výberu v rámci pobytového zájazdu.

9. –14. deň: voľný program pri mori v 3*- 5* ho-
teloch so službami all inclusive, resp. ultra all inclusive 
na Tureckej riviére. Možnosť zakúpenia fakultatívnych 
výletov.

15. deň: raňajky, transfer na letisko do Antalye, 
odlet na Slovensko.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v 3* hoteloch

STRAVOVANIE: 7x polpenzia v 3* hoteloch

DOPRAVA: lietadlom z Bratislavy a Košíc. V Tu-

recku počas okruhu doprava klimatizovaným autobu-
som a lodným trajektom.

OSTATNÉ: služby profesionálneho sprievodcu a dele-
gáta CK, program (bez vstupov, orientačná cena vstu-
pov cca 130 €/osoba), DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na osobu od 2 rokov 199 €, palivový prípla-
tok.

PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € osoba/deň) alebo PLUS (3,70 € osoba/
deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK. Príplatok za pobyt 
pri mori na 3 resp. 4 noci v 4* all inclusive hoteli 
Serra Garden + 60 €/osoba/noc a v 5* all inclusive 
hoteli Club Calimera Serra Palace + 90 €/osoba/noc  
v dvojlôžkovej izbe. Cena 8-dňového pobytového 
zájazdu na Tureckej riviére v hoteli podľa vlastné-
ho výberu sa vypočíta z ceny 8-dňového zájazdu, 
od ktorého treba odpočítať  250 € na osobu.

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – 
OKRUH ZÁP. ANATÓLIOU S MOŽNOSŤOU 
POBYTU PRI MORI

Kód zájazdu 8104 8130

Dátum odletu 11.06. 10.09.

Dátum príletu 18.06. 17.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 490 490

 SUPER FIRST MINUTE 466 466

Osoba na prístelke 450 450

Osoba na prístelke 350 350

OKRUH ZÁP. ANATÓLIOU 
S MOŽNOSŤOU POBYTU PRI MORI

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

získajte až

5%
zľavu

Ankara

Kappadokia

Konya

Istanbul

Pergamon

Efez Hierapolis

Antalya

Pamukkale

Trója
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1. deň: odlet z Bratislavy, resp. Viedne do Malagy, 
transfer pohodlným autobusom do svetoznámeho 
historického mesta Granada, ubytovanie v 3* hoteli s 
raňajkami.

2. deň: prehliadka arabského zámku Alhambra 
(vstupné je už  zarátané v cene zájazdu) a jej zá-
hrad. Návšteva starej časti Granady-Albaicín. Presun 
autobusom do Córdoby, ubytovanie v 4* hoteli s ra-
ňajkami. Možnosť večerného kúpania v starobylých 
arabských kúpeľoch Baňos Árabes alebo nočnej pre-
hliadky Cordóbskej mešity.

3. deň: prehliadka mesta, židovskej štvrte, návšte-
va Cordóbskej mešity (vstupné je už zarátané v cene 
zájazdu). Presun autobusom do mesta Sevilla. Ubytova-
nie v 4* hoteli s raňajkami. Večer si zatancujeme typické 
andalúzske flamenco pri krčiašku chutnej sangrie.

4. deň: prehliadka Sevilly, perly Andalúzie, nav-
štívime námestie Plaza de Espaňa, katedrálu s vežou 
Giralda, ktorá bola zaradená medzi pamiatky UNESCO, 
hrobku Krištofa Kolumba. Prejdeme sa židovskou štvr-
ťou Barrio de Santa Cruz. Návrat do hotela.

5. deň: presun autobusom do magickej Rondy, 

prehliadka mestečka rozkladajúceho sa po oboch stra-
nách hlbokej rokliny najdlhšej španielskej rieky El Tajo. 
Býčia aréna, prehliadka múzea corridy, olivové háje. 
Pokračujeme v ceste do Malagy, ubytovanie v 4* hoteli 
s raňajkami, v mestečku Fuengirola, ktoré je vzdialené 
pól hodinku autobusom od Malagy.

6. deň: presun autobusom do Gibraltáru, kde vám 
výlet spríjemnia miestne vychýrené opice, prehliadka 
britského územia. Návšteva jaskyne sv. Michala. Po 
ceste naspäť do Malagy, resp. Fuengiroly nás neminie 
zastávka dedinke Mijas. Návrat do hotela. 

7. deň: prehliadka krásneho mesta Malaga, návšte-
va múzea -  Pabla Picassa, návšteva pevnosti s nád-
herným výhľadom na Stredozemné more. Voľný čas na 
nákupy a odpočinok. Návrat do hotela. 

8. deň: transfer pohodlným autobusom z mes-
tečka Fuengirola na letisko a odlet z Malagy naspäť do 
Bratislavy, resp. do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: letecky z Bratislavy, resp. z 
Viedne do Malagy. 

Presuny luxusným klimatizovaným pohodlným 
autobusom podľa programu.

UBYTOVANIE: 7-krát ubytovanie v 3* a 4* hoteloch 
s raňajkami v mestách: Granada, Córdoba, Sevilla, 
Fuengirola, mestečko nachádzajúce sa v blízkosti 
Malagy. .

STRAVOVANIE: 7-krát raňajky v 3* a 4* hoteloch. 

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK a miestneho sprie-
vodcu. V cene zájazdu je už započítané aj vstupné 
do pamiatok spomínaných v programe: Granada (zá-
mok Alhambra), Sevilla (Katedrála), Córdoba (Mešita), 
Gibraltár (Rock tour), Ronda (Aréna Corridy), múzeum 
Pabla Picassa  a pevnosť v Malage, flamenco show, 
výrobňa olivového oleja, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácii) 199 €/osoba. Palivový príplatok. 

PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň) alebo PLUS (3,70 € 
na osobu a deň) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, servisných a asistenčných služieb CK. Prípla-
tok 1/1 izbu 190 €, transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje 
právo zmeniť program zájazdu. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – GIBRALTÁR A OKRUH ANDALÚZIOU

Kód zájazdu 9351 9352 9353 9354

Dátum odletu 22.02. 01.06. 10.06. 11.10.

Dátum príletu 01.03. 08.06. 17.06. 18.10.

Počet nocí 7 7 7 7

Osoba na základnom lôžku 1090 1090 1090 1090

 SUPER FIRST MINUTE 1035 1035 1035 1035

Osoba na prístelke 1070 1070 1070 1070

GIBRALTÁR A OKRUH 
ANDALÚZIOU

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

získajte až

5%
zľavu

mesto

Córdoba

Granada

Málaga

Gibraltar

Mijas

Sevilla

Ronda
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1. deň: odlet z Bratislavy do Palerma. Ttransfer  do 
5* hotela Fiesta Hotels&Resorts priamo pri mori (bližšie 
informácie na str. 104-105), večera.. 

2. deň: po raňajkách prehliadka historických pa-
miatok v hlavnom meste Palermo a v mestečku Mon-
reale s najkrajšou katedrálou na Sicílii. Popoludní za-
stávka v mestečku Corleone, kde sa pôvodne plánovali 
filmové scény z filmovej trilógie Krstný otec. Návrat do 
hotela, večera.

3. deň: po raňajkách návšteva známeho sicílske-
ho mestečka Savoca, s prehliadkou originálneho baru 
Vitelli, kde slávny americký režisér Francis Ford Coppo-
la filmoval niektoré časti z ikonickej trilógie Krstného 
otca. Návšteva baru spojená s ochutnávkou vína. Ďalej 
prehliadka kostola Sv. Nicolu, kde sa filmovala svadba 
Michaela Corleoneho (Al Pacino) s jeho láskou Apollo-
niou. Prehliadka ďalej pokračuje do mestečka Forza d‘ 
Agro, ktoré poslúžilo počas natáčania ako náhrada za 
Corlenoe. „Il Padrino tour“ končí návštevou Taorminy, 
kde boli herci a členovia filmového štábu ubytovaní. 
Návrat do hotela, večera.

4. deň: pobyt pri mori, voľný program.

5. deň: po raňajkách presun do prístavu v Mil-
lazzo a návšteva ostrova Lipari, najväčšieho z Lipar-
ských ostrovov (pamiatka UNESCO). Druhou zastávkou 
je ostrov Vulcano, známy vďaka blahodárnym účin-
kom bahenného kúpeľa a teplým prameňom. Atrak-
ciou výletu je kúpanie sa v sírnych jazierkach. Návrat 
do hotela, večera.

6. deň: po raňajkách návšteva Cefalú,  jedného z 
najkrajšch a najromantickejších miest Sicílie. Je pre-
plnené úzkymi kamennými uličkami, ktoré dýchajú 
históriou siahajúcou až do obdobia starovekého 
Grécka. Najznámejšia pamiatka tohto romantického 
mestečka, najstaršia normanská katedrála na Sicílii, 
sa nachádza na Piazza Duomo. Prehliadka mesta 
spojená s kúpaním sa na piesočnatej pláži v blízkosti 
historického mesta. Návrat do hotela, večera.

7. deň: po raňajkách zastávka v Catanii. Návšteva 
druhého najväčšieho mesta Sicílie a prehliadka naj-
väčších pamätihodností mesta. Program pokračuje 
návštevou sopky Etny. Návrat do hotela , večera.

8. deň: po raňajkách uvoľnenie izieb, transfer na 
letisko v Palerme, odlet do Bratislavy.

V cene je zahrnuté:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - Palermo - Bratislava

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v 5* hotelovom kom-
plexe Fiesta Hotels & Resorts priamo pri mori.

STRAVOVANIE: 7x polpenzia formou bufet. stolov.

OSTATNÉ: služby sprievodcu a delegáta CK, počas 
okruhu doprava autobusom, loď na Liparské ostrovy  
(bez individuálnych poplatkov za vstupy, prípadne 
občerstvenie), DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové  
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 rokov 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste. 

PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./deň) 
Bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417.  
Príplatok za 1/1 izbu + 58 € na izbu a noc pobytu. 

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových poznávacích zájazdov s pobytom pri mori

Kód zájazdu 3402 3412

Dátum odletu 24.06. 02.09.

Dátum príletu 01.07. 09.09.

Počet nocí 7 7

Osoba na základnom lôžku 790 790

 SUPER FIRST MINUTE 750 750

Dospelá osoba na prístelke 690 690

SICÍLIA - PO STOPÁCH 
KRSTNÉHO OTCA 

8-DŇOVÝ POBYTOVO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD

získajte až

5%
zľavu

Campofelice 
di Roccella

Corleone

Palermo
Monreale

Forza 
D‘Agro

Taormina

Etna

SavocaCefalú

Liparské ostrovy

Catania
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1. deň: odlet z Bratislavy na Sardíniu. Po prílete 
na letisko v Alghere transfer  do 4* hotela Marmorata 
Village (bližšie informácie na str. 116-117), večera.. 

2. deň: raňajky, návšteva mestečka Santa Te-
resa Gallura s prehliadkou starobylého centra s pa-
miatkami. Výlet loďou cez Bonifácky prieliv, chránenú 
morskú rezerváciu, na ostrov Korzika. Návšteva prí-
stavného mesta Bonifácio. Návrat do hotela, večera. 

3. deň: raňajky, návšteva pobrežia Costa Sme-
ralda známeho aj ako Smaragdové pobrežie. Pobre-
žie s azúrovým morom a bielym pieskom lemujú 
prístavy a najatraktívnejšie z nich, Porto Cervo spolu 
navštívime. Jachtový prístav lemujú úzke uličky s 
pastelovými farbami a obchodmi najväčších sveto-
vých módnych domov. Návšteva pláže Baia Sardínia, 
ktorá patrí k najkrajším plážam ostrova. Návrat do 
hotela, večera. 

4. deň: raňajky, návšteva mesta Alghero. V spleti 
úzkych uličiek uvidíme významné historické pamiatky 
ako katedrálu Santa Maria s aragónskym portálom, 
katalánsko- gotický kostol Chiesa di San Francesco či 
barokový kostol Chiesa di San Michele. V popoludní vý-
let loďou do jaskyne Nettuno, ktorá je považovaná za 

najväčšiu podmorskú jaskyňu v Stredozemnom mori. 
Návrat do hotela, večera.

5. deň: po raňajkách celodenný výlet loďou na 
súostrovie La Maddalena, jedno z najkrajších miest 
Stredomoria právom označované ako stredomorský 
Karibik. Vďaka neporušenej prírode a nádhernému 
tyrkysovému moru je chráneným Národným parkom. 
Budete môcť spoznať najväčšie ostrovčeky ako La 
Maddalena, či Caprera. Večer návrat do hotela, večera. 

6. deň: raňajky, návšteva mestečka Orgosolo, 
známe ako mesto banditov. Pýchou tohto mestečka sú 
veľké nástenné maľby na domoch, tzv. "murales". Sar-
dínsky folklór precítite pri tradičnom obede s pastiermi. 
Ide o veľkú gastronomickú slávnosť, kde v objatí sar-
dínskych hôr a krásnej prírody vás Sardi v tradičnom 
oblečení pohostia ako kráľov. Návrat do hotela, večera.

7. deň: voľný program, pobyt pri mori.

8. deň: po raňajkách uvoľnenie izieb, transfer na 
letisko v Alghere, odlet do Bratislavy.

V cene je zahrnuté:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - Alghero - Bratisla-
va.

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v 4* hotelovom kom-
plexe Marmorata Village,  priamo pri pláži.

STRAVOVANIE: 7x formou all inclusive (počas po-
znávacej časti zájazdu budú poskytnuté balíčky na 
cestu). Obed s pastiermi počas výletu v Orgosolo.

OSTATNÉ: služby sprievodcu a delegáta CK, počas 
okruhu doprava autobusom, lodný trajekt na Kor-
ziku,  loď na súostrovie La Maddalena a k jaskymi 
Nettuno, program zájazdu (bez individuálnych po-
platkov za vstupy, prípadne občerstvenie), DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 r. 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste. 

PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./
deň) Bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu + 71 € na izbu a noc 
pobytu. 

POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových poznávacích zájazdov s pobytom pri mori

Kód zájazdu 3503 3523

Dátum odletu 24.06. 02.09.

Dátum príletu 01.07. 09.09.

Počet nocí 7 7

Osoba na základnom lôžku 990 990

 SUPER FIRST MINUTE 940 940

Dospelá osoba na prístelke 890 890

KRÁSY SARDÍNIE

8-DŇOVÝ POBYTOVO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD

získajte až

5%
zľavu

Orgosolo

Alghero

Jaskyňa Nettuno

Bonifácio

La Maddalena
Porto Cervo

Olbia
Baia Sardinia

Santa Teresa 
Gallura
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1. deň: odlet z Bratislavy do Lamezia Terme. 
Ubytovanie v 4* hot. komplexe Nicotera Beach pria-
mo pri mori (bližšie informácie na str. 98-99),večera.  

2. deň: po raňajkách návšteva mestečka Pizzo 
presláveného výrobou zmrzliny Tartuffo. Jaskynný 
kostol Piedigrotta so sochami vytesanými z kame-
ňa vás úplne očarí. Popoludní návšteva mestečka 
Tropea. Možnosť kúpania sa na najkrajšej pláži celej 
Kalábrie. Návrat do hotela, večera.  

3. deň: po raňajkách prehliadka mestečka Capo 
Vaticano s najkrajším zálivom celej oblasti. Program 
pokračuje návštevou dedinky Spilinga s ochutnávkou 
kalabrijskej špeciality „nduja“. Popoludní návšteva im-
pozantných kartuziánskych kláštorov Serra San Bruno. 
Návrat do hotela, večera.

4. deň: po raňajkách celodenný výlet loďou na 
Liparské ostrovy (pamiatka UNESCO). Prehliadka his-
torického mestečka Lipari. Presun na ostrov Vulcano 
s možnosťou kúpania sa v sírnych prameňoch. Ná-
vrat do hotela, večera.  

5. deň: po raňajkách návšteva naj-

väčšieho mesta Kalábrie – Reggio di Calabria, ktoré sa 
nachádza na špičke talianskej čižmy. Bronzová socha 
Riaca, Dóm alebo kaštieľ vás úplne uchvátia. Po nád-
hernej jazde najkrajšou časťou talianskej riviéry Costa 
Viola známej najmä vďaka romantickým zálivom, vás 
očarí kúpeľné mestečko Scilla so stredovekým hra-
dom postaveným na skale. Návrat do hotela večera. 

6. deň: po raňajkách celodenný výlet  na ostrov 
Sicília s návštevou bájnej Taorminy. Tá patrí k najna-
vštevovanejším mestám Sicílie vďaka nezameniteľnej 
atmosfére ukrývajúcej sa v starobylých kamenných 
uličkách a jej historických pamiatkach. Prehliadka gréc-
keho divadla z 3 str. pred n.l. s nezabudnuteľným vý-
hľadom na dymiacu sopku Etnu. Návrat do hotelového 
komplexu Nicotera Beach, večera.

7. deň: pobyt pri mori, popoludní„shopping“ v per-
le Kalábrie – romantickej Tropei.

8. deň: raňajky, transfer na letisko do Lamezia 
Terme, odlet do Bratislavy.

V cene je zahrnuté:

LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava-Lamezia Terme- Bra-
tislava.

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v hotelovom komplexe 
Nicotera Beach 4* priamo pri mori.

STRAVOVANIE: 7x formou all inclusive v 4* hoteli Ni-
cotera Beach (počas poznávacej časti zájazdu budú 
poskytnuté balíčky na cestu). 

OSTATNÉ: doprava autobusom počas programu, 
plavba trajektom na Sicíliu a Liparské ostrovy, služby 
sprievodcu a delegáta CK, (program zájazdu bez po-
platkov za vstupy, príp. občerstvenie), DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 rokov 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste.

PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 €/os./deň zájazdu) alebo PLUS (3,70€/os./
deň zájazdu) Bližšie informácie o poistení nájdete na 
str. 417). Ak si klient nezakúpi poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. Za jednolôžko-
vú izbu + 58 € na izbu a noc zájazdu.

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových poznávacích leteckých zájazdov s pobytom pri mori

Kód zájazdu 3702 3703 3713 3714

Dátum odletu 19.06. 26.06. 04.09. 11.09.

Dátum príletu 26.06. 03.07. 11.09. 18.09.

Počet nocí 7 7 7 7

Osoba na základnom lôžku 790 790 790 790

 SUPER FIRST MINUTE 750 750 750 750

Dospelá osoba na prístelke 690 690 690 690

PIKANTNÁ KALÁBRIA 

8-DŇOVÝ POBYTOVO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD

získajte až

5%
zľavu

Lamezia Terme

Liparské Ostrovy

Sicília

Pizzo
Serra 
san Bruno

Tropea
Capo Vaticano

Spilinga

Reggio Calabria

Taormina

Scilla
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1. deň: v popoludňajších hodinách odchod autobu-
su zo Slovenska do Čiernej Hory. 

2. deň: príchod do Č. Hory, ubytovanie. Presun do 
Podgorice. Prehliadka černohorského hlavného mesta, 
plavba loďou po Skadarskom Jazere s obedom, sú-
kromná pláž dostupná len loďou. Transfer do hotela, 
večera, nocľah.

3. deň: raňajky, autobusom sa prepravíme k 
ostrovu Ada Bojana, obed v rybej reštaurácii, plavba 
loďou k albánskym hraniciam, relax na pláži, zastávka 
pri Starej Masline (2243 rokov stará olivav Mirovici), 
prehliadka mesta Stari Bar s tureckou štvrťou. Návrat 
do hotela, večera, nocľah.

4. deň: raňajky, výlet do najväčšieho fjordu Jad-
ranského mora Boka Kotorska, ktorý preniká 27 km 
do vnútrozemia. Návšteva najznámejšieho stredo-
vekého mesta Kotor (UNESCO), plavba loďou okolo 
ostrovov Sv. Djorde s Benediktínskym kláštorom a 
Gospa od Škrpjela (umelo vytvorený ostrov Panny 
Márie), prehliadka historického mestečka Perast, kde 
je dnes cca 350 obyvateľov,  16 kostolov a 17 palácov. 
Návrat do hotela, večera, nocľah.

5. deň: raňajky, výlet do susedného Albánska, 
prehliadka historického mesta Skadar a jeho mešity 

Ebu Beker, katedrály Sv. Štefana, kostola Alexandra 
Nevského, tržnice. Obed vo vychýrenej miestnej 
reštaurácii. Návrat do hotela, večera, nocľah.

6. deň: raňajky, výlet do Bosny do mesta Tre-
binje známeho bielym vínom so známym mostom 
Arslanagica Cuprija. Obed v typickej miestnej reštau-
rácii. Prehliadka najslnečnejšieho mesta Európy s 
vôňou orientu Mostar (UNESCO) na rieke Neretva s 
jeho známou uličkou Kujunďžiluk. Návrat do hotela, 
večera, nocľah.

7. deň: raňajky, cesta do Njeguši - rodiska zná-
meho vladára Petara II. Návšteva najväčšej údiarne 
(delikatesa Njegušský pršut), obed. Prehliadka býva-
lého hlavného mesta Černohorského kráľovstva Ce-
tinje, založeného v 15 st. (1. tlačiareň v krajine). Návrat 
do hotela, večera, nocľah.

8. deň: raňajky, voľný program, večera. Výlet do 
nočnej Budvy, prehliadka historického mesta, disko-
téka v najznámejľom klube v meste Top Hill, návrat 
do hotela, nocľah.

9. deň: raňajky, voľný program, v závislosti od 
letových časov transfer na letisko, odlet do Bratislavy

V cene je zahrnuté:
KOMBINOVANÁ DOPRAVA:  autobus-lietadlo (prílet do 
Bratislavy termín 2101), resp. lietadlo (odle z Bratislavy 
- termín 2111)- autobus.

UBYTOVANIE: 7 x v 2-lôžkových izbách s vlastným 
príslušenstvom v 4* hoteli v Sutomore.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere for-
mou bufetových stolov vrátane nealko nápoja).

OSTATNÉ: transfery a doprava podľa programu kli-
matizovaným autobusom, služby slovensky/česky 
hovoriaceho miestneho sprievodcu, program podľa 
popisu bez vstupom, obedov a lodných výletov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace s 
vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej des-
tinácii) na os. od 2 r. 85 € »  pobytová taxa na os. od 12 
r.  vo výške 2 € na os.a noc pobytu » servisný poplatok 
na os. od 2 r. vo výške 1 € na os.a noc pobytu

PRÍPLATKY: za 1/1: 190 €. Balíček vstupov vrátane 
lodných výletov 70 €/os., 6 x obedy podľa progra-
mu vrátane vody a nealko nápoja 90€ / osoba.

POZNÁMKA: v prípade termínu 2111 je program zá-
jazdu posunutý o 1 deň, t.j. 1. deň začiatok príletom do 
Podgorice, 8. deň odchod autobusu z Č. Hory na Slo-

vensko, 9. deň príchod na Slovensko. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 9-dňových kombinovaných zájazdov – PERLY BALKÁNU

Kód zájazdu 2101 2111

Dátum odchodu/odletu 26.06. 05.09.

Dátum príchodu/príletu 04.07. 13.09.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 649 649

PERLY BALKÁNU

9-DŇOVÝ ZÁJAZD KOMBINOVANE

získajte až

5%
zľavu
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1. deň: odlet z Bratislavy, resp. Viedne pria-
mym letom na letisko v Marakéši, ktoré je kráľov-
ským sídelným mestom. V jeho uličkách ožívajú 
rozprávky a jeho podmanivému kúzlu podľahnete 
rovnako ako mnohí návštevníci pred vami. Transfer 
z letiska do hotela, ubytovanie, večera. Po krátkom 
oddychu prehliadka námestia Djemaa el Fna (za-
písané na zozname UNESCO). Zámerne bolo po-
stavené tak, aby sa sem zmestili pravidelné trhy, 
ktoré sa tu poriadajú už 1000 rokov. Čaká na vás 
jedinečné divadlo, ktorého hlavnými aktérmi sú za-
klínači hadov, astrológovia, predavači zázračných 
odvarov či brušné tanečnice. Osviežiť sa môžete 
šťavou z čerstvých pomarančov alebo citronádou, 
ktoré nájdete v pouličných kaviarňach. Nikde inde 
nebude chutiť tak výnimočne, ako práve tu. Na ná-
mestí sa nachádzajú aj stánky so skvelými miest-
nymi špecialitami. Nocľah. 

2. deň: raňajky, návšteva trhov v starej medine. 
Nájdete tu naozaj všetko, na čo si len pomyslíte – 
nádherné ručne vypracované berberské šperky, šaty 
ako z rozprávok Tisíc a jednej noci, topánky, luxusné 
kožené kabelky, ručne pletené košíky, tepané lampy, 
či tradičné berberské koberce. Pamätajte na to, že 
pri každej kúpe sa treba o cenu zjednávať. 

Nasleduje prestávka na obed v medine (nie je za-
hrnutý v cene zájazdu), kde môžete ochutnať zna-
menitý miestny street food. Návšteva paláca Bahia 
z 19. storočia, ktorý počas 14 rokov stavali tí najlepší 
marockí remeselníci. Obdivovať tu budete precíznu 
mozaikovú výzdobu - zellige, vyrezávané moucha-
rabie, štukovú výzdobu takú jemnú a dokonalú, že 
pripomína krajku. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

3. deň: po raňajkách presun do štvrte Guéli-
ze, kde si užijete nákupy v obchodoch a butikoch 
za stanovené, pevné ceny. Na obed (nie je zahrnutý 
v cene zájazdu) môžete ochutnať kuskus a národné 
jedlo tajine. Po obede prehliadka ikonických záhrad 
Jardin Majorelle. Tie sú darom Yves Saint Laurenta 
mestu, ktoré ho prijalo s otvorenou náručou. Obdivo-
vať tu budete až 300 rastlinných druhov zo všetkých 
piatich kontinentov. Návrat do hotela, večera, nocľah.

4. deň: raňajky, v dopoludňajších hodinách 
návšteva Musee du Parfum. Je to očarujúce múze-
um prírodných parfémov a vonných esencií, ktoré sú 
veľmi úzko späté s kúzlom Maroka. Popoludní mož-
nosť návštevy hammamu (nie je zahrnuté v cene 
zájazdu). Návrat do hotela, večera, nocľah.

5. deň: transfer na letisko, odlet priamym letom 
z mesta Marakéš do Bratislavy, resp. do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - Marakéš - Bratisla-
va, resp. Viedeň - Marakéš - Viedeň.

UBYTOVANIE: 4 x v 1/2 izbách v 4* hoteli v Marakéši.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia, 1 x večera. 

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, doprava klimati-
zovaným autokarom podľa programu zájazdu bez 
vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY:  servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácii) vo výške 210 € na osobu od 2 rokov, palivo-
vý príplatok, miestna pobytová daň hradená priamo 
na recepcii hotela, obslužné 20 €/os. (platí sa priamo 
v Maroku) 

PRÍPLATKY: za 1/1 + 80 €, balíček vstupov 20 €/os .

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov - MAROKO - MARAKÉŠ "SHOPPING"

Kód zájazdu 9191 9192

Dátum odletu 02.05. 03.10.

Dátum príletu 06.05. 07.10.

Počet nocí 4 4

Osoba na základnom lôžku 610 590

 SUPER FIRST MINUTE 580 560

MAROKO 
MARAKÉŠ "SHOPPING"

5-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

získajte až

5%
zľavu

Rabat

Marakéš
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1. deň: odlet z Bratislavy priamym letom na medzi-
národné letisko Ibn Batouta v Tangieri. Letisko je pome-
nované po berberskom učencovi, právnikovi  a sudcovi, 
ktorý sa však preslávil ako cestovateľ, geograf a spiso-
vateľ. Počas 30 rokov precestoval takmer celý dovtedy 
poznaný svet. Presun na hotel, ubytovanie, nocľah.  

2. deň: po raňajkách sa presúvame do Marakéšu, 
kráľovského sídelného mesta rozprestierajúceho sa 
na úpätí pohoria Atlas. Cestou sa zastavíme v Rabate, 
kráľovskom a zároveň hlavnom meste Maroka. Pre-
hliadka nedokončenej mešity Hassana II. a kráľovské-
ho mauzólea Mohammeda V., prechádzka starobylou 
pevnosťou Kasbah Udaya pri ústí rieky Bou Regreg a 
priľahlé Andalúzske záhrady - miestna oáza pokoja 
a exotickej zelene. Príchod do Marakéša, kde v jeho 
uličkách ožívajú rozprávky Tisíc a jednej noci a pod-
manivému kúzlu, farbám a vôňam podľahnete rov-
nako ako mnohí návštevníci pred vami. Pamätajte na 
to, že sa očakáva, že budeme o ceny zjednávať. Uby-
tovanie, večera, voľný program. Čaká na vás večerné 
námestie Djemaa el Fna (zapísané na zozname UNE-
SCO), kde zažijete jedinečné divadlo, ktorého hlavný-
mi aktérmi sú zaklínači hadov, astrológovia, mágovia, 
predavači zázračných odvarov či brušné tanečnice.  
Návrat na hotel, nocľah.

3. deň: raňajky, odchod na majestátne vodopády 
Vysokého Atlasu v údolí Ourika. Po iba hodinu a pol 
trvajúcej ceste z Marakéša sa pred vami otvorí úplne 
iný svet. Údolie, ktoré je na jar plné rozkvitnutých če-
rešní a mandľovníkov na pozadí stále zasnežených 
vrcholkov vysokého Atlasu, vám ponúkne nádherné 
výhľady a oddych tela a duše aj na jeseň. Návšteva 
berberského múzea. Po obede zastávka na mieste s 
tými najkrajšími šperkami a doplnkami v strednom 
Maroku. Návrat na hotel, voľný program, možnosť 
návštevy paláca Bahia z 19. storočia, ktorý počas 14 
rokov stavali tí najlepší marockí remeselníci. Večera, 
nocľah.

4. deň: po raňajkách vyrážame autobusom do 
Jardin BioAromatique d´Ourika. Záhrada, v ktorej sa 
nachádza viac ako 60 miestnych berberských liečivých 
rastlín, vám priblíži voňavý svet aromaterapie, esenci-
álnych olejov a fytoterapie. Vysvetlíme si, ako sa lisuje 
arganový olej, pomaľujete sa henou a upečiete si svoj 
vlastný arabský chlieb. Po obede a mätovom čaji si na-
miešate afrodiziakálny olejový parfém ako z rozprávok 
1000 a 1 noci. Nádherný deň plný zážitkov, chutí a vôní. 
Návrat na hotel, večera.

5. deň: transfer na letisko, odlet priamym letom z 
Marakéša do Bratislavy, príp. Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA:  tam Bratislava - Tangier,  späť Ma-
rakéš - Bratislava, príp. Viedeň.

UBYTOVANIE: 4 x v 4* hoteli (1/2 izby -sprcha a WC).

STRAVOVANIE: 3x polpenzia,  1x obed.

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, doprava klimatizova-
ným autokarom podľa programu zájazdu ( celodenný 
výlet na vodopády Sti Fadma, prednáška, maľovanie 
hennou, joga, prednáška o arganovom oleji)  

POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvi-
siace s vykonaním leteckej dopravy a transfery v 
cieľovej destinácii) vo výške 210 € na osobu od 2 
rokov,  palivový príplatok, miestna pobytová daň 
hradená priamo na recepcii hotela, obslužné 20 €/
os. (platí sa priamo v Maroku). 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 80€, balíček vstupov 100 €/os

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termín a ceny 5-dňového leteckého zájazdu - MAROKO ŠPECIÁL

Kód zájazdu 9193

Dátum odletu 15.09.

Dátum príletu 19.09.

Počet nocí 4

Osoba na základnom lôžku 650

 SUPER FIRST MINUTE 618

MAROKO ŠPECIÁL 
AROMATERAPIA - JÓGA - RELAX
5-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

získajte až

5%
zľavu

Rabat

Marakéš

Larache

Tangier



308

Úroveň ubyto-
vanie strava

transfery 
letisko 

hotel-letisko

transfery  
počas 

programu

slovenský 
sprievodca

zahraničný 
sprievodca vstupy

KLASIK raňajky

+PLUS+ raňajky

DELUXE polpenzia balíček 
vstupov

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE 
Pre poznávacie a pútnické zájazdy odporúčame komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT (2,70 €/os/deň) alebo PLUS (3,70 €/os./deň) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie informácie o poistení str. 417 a v pobočkách CK). 
UPOZORNENIE: Zmena programu zájazdu v prípade zmien časov le-
tov, nepriaznivého počasia, nezjazdnosti ciest, ako i zmena poradia 
dní programu podľa aktuálnej situácie, sú vyhradené. 

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.

Poznávacie  zájazdy le tecky

Iba do 31. 1. 2019 získate na všetky poznávacie zájazdy

SUPER FIRST MINUTE zľavu 5%

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

ISTANBUL

4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

PARÍŽ

4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – PARÍŽ

Kód zájazdu 9101 9102

Dátum odletu 17.05. 11.10.

Dátum príletu 20.05. 14.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 450 450

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – ISTANBUL

Kód zájazdu 9181 9182

Dátum odletu 26.04. 04.10.

Dátum príletu 29.04. 07.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 399 399

1. deň: odlet do Paríža, transfer do hotela, pešia prehliadka centra, výstup na Ei-
ffelovku, prechádzka po nábreží Seiny, návrat do hotela, ubytovanie a nocľah.

2. deň: raňajky, odchod v ranných hodinách na prehliadku zámku a záhrad vo 
Versailles, návšteva galérie Louvre, voľný program, večer návrat do hotela a nocľah.

3. deň: raňajky, pešia prehliadka:  Námestie Svornosti, Latinská štvrť, Bazilika 
Notre Dame, centrum G. Pompidou, uličky umelcov na Montmartre, Bazilika Sacre 
Coeur, námestie Place du Tertre a Pigalle so slávnym kabaretom Moulin Rouge. 
V prípade záujmu, možnosť večernej plavby po Seine, návrat do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka centra: radnica, najstarší most Pont Neuf a väznica 
Conciergerie s celou Márie Antoinetty. Možnosť návštevy Invalidovne s Vojenským 
múzeom (hrobka Napoleona I. Bonaparte), voľno, transfer na letisko, odlet.

V cene je zahrnuté
LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Paríž a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s príslušenstvom v 3* hoteli v širšom centre Paríža.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne raňajky. 

OSTATNÉ: transfer autobusom v Paríži letisko - hotel a späť, služby sprievodcu 
CK, program podľa popisu bez vstupov a lístkov na metro, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., 
City tax v Paríži 2 €/os./noc.  

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 150 €, vstupy cca 35 €/os., večerná plavba po Seine 
cca 14 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

POZNÁMKA:  prehliadky sú peši alebo mestskou dopravou za poplatok.

1. deň:  odlet z Viedne resp. Košíc. Transfer autobusom do centra, ubytovanie 
v hoteli, večera, večerná vychádzka po centre Istanbulu, návrat do hotela, nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka najvýznamnejších pamiatok: Modrá mešita so 6 
minaretmi, Hippodrom, Egyptský obelisk), byzantský chrám Aghia Sophia (Chrám 
Svätej Múdrosti), plavba loďou z Európy do Ázie cez Bospor, na najvyššom bode 
Istanbulu (Camlica) ochutnáte šálku pravého tureckého čaju. Návrat cez známy Bos-
porus Bridge späť do hotela v európskej časti mesta. Večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, pokračovanie prehliadky mesta - sultánsky palácový kom-
plex Topkapi, podzemná vodná nádrž Yerebatanská cisterna, panoramatická jazda 
popri Zlatom rohu so zastávkou pri akvadukte rímskeho cisára Valensa, múzeum 
v bývalom kláštore Chora s najkrajšími  byzantskými mozaikami na svete a palác 
Dolmabahce. Návrat do hotela, večera. 

4. deň: raňajky, návšteva Veľkého a Egyptského bazára (ručne tkané koberce, 
kožené výrobky, šperky, hodváb...). Transfer na letisko a odlet do Viedne, resp. Košíc.

V cene je zahrnuté
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Istanbul a späť, resp. Košice - Istanbul a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Istanbulu.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: doprava autobusom po Istanbule, prehliadky s miestnym sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu, program bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 50 €/os., BTS-VIE a späť 20 €/os.

KLASIK DE
LUXE

získajte až

5%
zľavu
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1. deň: odlet z Viedne, resp. Bratislavy do Atén, transfer autobusom do 
centra, ubytovanie, nocľah.

2. deň: raňajky, poldenný výlet, prehliadka Akropoly s výkladom. Uvidí-
me tu vstupnú bránu Propylaje, Chrám bohyne Atény Parthenon, Erechteion s 
nádhernými karyatídami, najstaršie zachované divadlo na svete - Dionýzovo di-
vadlo a stále využívaný amfiteáter - Odeion Herodota Attika. Prehliadka Nového 
múzea v Akropole, ktorého unikátnou súčasťou sú aj vykopávky, ktoré môžete 
obdivovať pod sklenými dlážkami. Poobede individuálny program v centre Atén.

3. deň: raňajky, poldenný výlet, navštívime štadión Panathenaic, tiež zná-
my ako Kallimarmaro – v preklade "z krásneho mramoru", kde sa v roku 1896 
konali prvé olympijské hry. Pozrieme si atraktívnu výmenu stráží pred budovou 
parlamentu, sídlo predsedu vlády, Chrám boha Dia Olympského, Hadrianov ob-
lúk, pamätník neznámeho vojaka či námestie Syntagma. Nasleduje návšteva 
Národného archeologického múzea, kde budete môcť obdivovať zbierky z doby 
mykénskej či klasickej. Poobede individuálny program v centre Atén.

4. deň: po raňajkách sa vydáme na úžasné grécke ostrovy Aegina, Poros 
a Hydra a strávime oddychový deň na mori so sprievodcom. Na ostrove Aegina 
sa nachádza Katedrála sv. Nektária, dórsky Chrám bohyne Afaia, ktorý pochá-
dza z 5. storočia pred n.l. Malebný ostrov Poros je miesto pokoja, romantiky 
a bezstarostnosti. Je zaplavený píniovými borovicami, ktoré siahajú až k jeho 
piesočnatým plážam. Poslednou zastávkou bude ostrov Hydra, ktorý bol kedysi 
útočiskom pirátov. Na Hydre sú autá zakázané, dopravným prostriedkom sú 
jedine osly a skútre. Z prístavu budete môcť obdivovať špeciálnu architektúru 
ostrova s tradičnými kamennými domčekmi, ktoré sú nemými svedkami jeho 
turbulentnej histórie. Celodenný lodný výlet zahŕňa obed.

5. deň: raňajky, voľný program, resp. transfer na letisko.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Atény – Bratislava, alebo Bratislava – Atény – 
Viedeň, resp. Bratislava

UBYTOVANIE: 4 x v izbách v 3* hoteli v širšom centre Atén. 

STRAVOVANIE: 4 x raňajky formou švédskych stolov, obed na lodi (4. deň)

OSTATNÉ: transfery a doprava po Aténach klimatizovaným busom, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom spolu so sprievodcom našej CK, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os., 
city tax v hoteloch v Aténach 2 €/os./noc.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 120 €, transfer z Bratislavy na letiska Viedeň 10 €/os., 
resp. cesta späť. Balíček vstupov 40 €/os.

1. deň: odlet do Thessaloník - druhého najväčšieho mesta Grécka, transfer do 
hotela, prechádzka po pestrofarebnej štvrti Ladadika. Tu si v taverne vychutnáte 
úžasnú grécku večeru. Návrat do hotela a nocľah.

2. deň: raňajky, panoramatická prehliadka centra mesta počas ktorej na úvod  
navštívime najznámejšiu pamiatku mesta -  Bielu vežu. Uvidíme Galériov oblúk a 
rotundu, staré mesto s mestskými hradbami odkiaľ budete mať nádherný výhľad 
na celé Thessaloniki. Počas prehliadky absolvujeme aj krátku zastávku v kostole 
Agios Dimitrios, ktorý je najdôležitejším kostolom v Thessalonikách. Budeme mať 
príležitosť navštíviť archeologické múzeum, ktoré sa pýši vzácnymi zbierkami z cen-
trálneho Macedónska a Chalkidík, pokrývajúcimi časové obdobie od doby ľadovej 
až po neskorú rímsku dobu. Po prehliadke máte zabezpečený obed v tradičnej 
gréckej taverne. Posilnení chutnými gréckymi špecialitami sa vyberieme k Chrámu 
Agia Sophia. Ďalej prejdeme cez autentický miestny trh na Aristotelove námestie, 
kde si môžete vychutnať kávičku s výhľadom na more. Neskôr sa presunieme do 
typickej gréckej reštaurácie, kde bude podávaná večera za zvukov tradičnej gréckej 
hudby. Presun do hotela, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenný výlet aurokarom do nádhernej prírodnej oblas-
ti bizarných skalných útvarov a kláštorov Meteora (v preklade "vznášajúci sa vo 
vzduchu"). Kláštory akoby sa vznášali medzi nebom a zemou, ale v skutočnosti sa 
hrdo týčia na vrcholkoch skál. Navštívime dva kláštory (UNESCO) z celkového počtu 
šiestich, ktoré sú prístupné verejnosti. Budeme obdivovať nádherný panoramatic-
ký výhľad a následne si vychutnáme obed v meste Kalampaka, resp. v dedinke 
Kastraki priamo s výhľadom na impozantné prírodné scenérie a kláštory. Návrat na 
ubytovanie, večera v gréckej reštaurácii, odchod do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, transfer autokarom na letisko a odlet z Thessaloník do Bra-
tislavy.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Bratislava - Thessaloniki a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne raňajky v hoteli, 2 x obed, 3 x večera v tradič-
ných gréckych reštauráciách.

OSTATNÉ: transfery z letiska Thessaloniki do hotela a späť, doprava podľa 
programu klimatizovaným autokarom, prehliadka Thessaloník s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostná a servusné poplatky 199 €/os., 
City tax (aktuálne 1,5 €/izba/noc - platí sa na mieste).

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 60 €. Balíček vstupov 35 €/os.

UPOZORNENIE: CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

THESSALONIKI 
A KLÁŠTORY METEORA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

ATÉNY A OSTROVY

5-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov – ATÉNY A OSTROVY

Kód zájazdu 9171 9172

Dátum odletu 14.06. 10.09.

Dátum príletu 18.06. 14.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 470 470

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov –  
THESSALONIKI A IMPOZANTNÉ METEORY

Kód zájazdu 9161 9162

Dátum odletu 10.05. 04.10.

Dátum príletu 13.05. 07.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do Tel Avivu. Transfer auto-
busom na sever Izraela do oblasti Galilea, ubytovanie v 
hoteli, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, navštívime bývalé rímske hlavné 
mesto provincie Beit Shean, ktoré bolo v 1.st.  jedným z 
miest Dekapolisu. Dnes je ťažiskom archeologický ná-
rodný park, kde dostaneme obraz, ako vyzeralo rímske 
mesto pre 30 – 40 tisíc obyvateľov. Najkrajším objektom 
je rímsky amfiteáter v Beit Shean (kandidát UNESCO), 
ktorý slúži i v súčasnosti. Budeme pokračovať údolím 
rieky Jordán ku Genezaretskému jazeru až na Golanské 
výšiny. Navštívime kibuc a pozrieme si vinárstvo na Go-
lanských výšinách, kde ochutnáme miestne víno. Uvidí-
me i historické miesta Kafarnaum a Tabgha na brehoch 
Galilejského mora. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, program začneme prehliadkou 
Nazareta a Baziliky Zvestovania. Pokračujeme k hore 
Carmel, okolo drúzskych dediniek do prístavného mes-
ta Haifa na pobreží Stredozemného mora. Očarí vás vý-
hľad na prístav a záhrady Báhai (UNESCO). Navštívime 
aj staroveké prístavné mesto Acre (UNESCO) a cestou 
okolo hory Tabor sa vrátime do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, pozrieme si pravdepodobné 
miesto krstu Ježiša Krista – Yardenit a navštívime prí-
rodný park Gan Hashlosha (Sachne). 

Najväčšou atrakciou parku sú prírodné bazény, ktoré 
sú napájané prameňmi so stálou teplotou vody 28 
stupňov C. Neskôr sa presunieme malebným údolím 
rieky Jordán do Jericha, ktoré drží dve svetové prven-
stvá: je najnižšie  ležiacim mestom sveta a zároveň je aj 
najstarším trvalo obývaným mestom sveta. Nasledovať 
bude zastávka na kúpanie v Mŕtvom mori a transfer do 
hotela v Betleheme, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, prehliadka začne na Olivovej hore 
a v Getsemanskej záhrade. Odtiaľ prejdeme do Starého 
mesta (UNESCO), ktoré je obohnané hradbami a má 4 
štvrte:  židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménsku. 
Pre židov je posvätným miestom Múr nárekov, kde sa 
i my môžeme pridať k tým, ktorí doňho vkladajú svoje 
prosby. Pre moslimov je to mešita Al-Aksa na Chrámo-
vej hore. Pre kresťanov je to Boží hrob v Bazilike Božie-
ho Hrobu na Golgote, kam vystúpime po trase Ježišovej 
krížovej cesty - Via Dolorosa. Plní úchvatných dojmov 
sa vrátime do hotela v Betleheme, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, prehliadka moderného Jeruzale-
ma, kde uvidíme sídlo parlamentu Knesset, Menoru, 
Izraelské múzeum (exponáty vrátane zvitkov od Mŕt-
veho mora), model druhého jeruzalemského chrámu a 
pamätník holokaustu Yad Vashem. Odchod do Betle-
hema, na prehliadku Baziliky Narodenia Ježiša Krista a 
Polí pastierov, návrat do hotela, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, prvou zastávkou bude nálezisko 
historických zvitkov v Qumrane pri Mŕtvom mori. Po 
jeho pobreží sa dostaneme ku pevnosti Massada (UNE-
SCO), na ktorú vystúpime lanovkou. Massada je symbo-
lom odporu židovského ľudu proti rímskej nadvláde. Po 
zostupe z Massady sa okúpeme v Mŕtvom mori. Návrat 
do hotela v Betleheme, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, transfer na letisko, odlet do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v 3* hoteli v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha, WC).

STRAVOVANIE: 7  x polpenzia (švédske stoly).

OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimatizovaným autobu-
som, služby miestneho slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 90 €/os., palivový príplatok 
120 €/os., v Izraeli sa platí obslužné 40 USD/os., 
vstupy 150 USD/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 240 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň – Schwechat a späť 20€/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A MŔTVE MORE

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 10.05. 09.11.

Dátum príletu 17.05. 16.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 790 790

IZRAEL A MŔTVE MORE

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do Tel Avivu.

2. deň: prílet do Tel Avivu krátko po polnoci, 
transfer do Betlehema, ubytovanie, nocľah. Po ne-
skorých raňajkách nasleduje prehliadka Betlehema, 
počas ktorej navštívime Baziliku narodenia Ježiša 
Krista, Jaskyňu Mlieka a Polia pastierov. Popoludní sa 
vyberieme k Mŕtvemu moru na kúpanie. Vzhľadom 
na vysoký obsah minerálov v Mŕtvom mori nežijú 
žiadne živočíchy. Ani vy si v ňom nezaplávate, ale na 
vlastnej koži pocítite jeho slanosť a hustotu. V pod-
večer návrat do Betlehema, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - posvät-
ného mesta troch náboženstiev – kresťanstva, judaiz-
mu a islamu. V jeho srdci leží hradbami obohnané Sta-
ré mesto (UNESCO) a jeho 4 štvrte – židová, moslimská, 
kresťanská a arménska. Počas pešej prehliadky nav-
štívime Getsemanskú záhradu, Olivovú horu i Múr ná-
rekov. Prejdeme po trase Ježišovej krížovej cesty - Via 
Dolorosa na Kalváriu. Tu navštívime Baziliku Božieho 
Hrobu. Návrat do Betlehema, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, odchod z Betlehema na pevnosť 
Massada (UNESCO). Bola postavená Herodesom Veľ-
kým v 1.st. pr. Kr. a počas prvej židovskej vojny sa stala 
symbolom hrdinského odporu Židov proti Rimanom. 
Na Massadu sa vyvezieme lanovkou, z ktorej je krás-

ny výhľad na pevnosť i Mŕtve more. Následne si  po-
zrieme továreň na výrobu kozmetiky Ahava (možnosť 
nákupu) a urobíme krátku zastávku v obľúbenom le-
tovisku Eilat pri Červenom mori. Tu prekročíme hranice 
Jordánska a pokračujeme v ceste do Petry. Ubytovanie 
v hoteli v Petre, večera, nocľah. 

5. deň: raňajky, prehliadka Petry s miestnym 
sprievodcom. Petra bola hlavným mestom Nabatej-
ského kráľovstva a kvôli farbe skál je nazývaná aj 
ružovo-červeným mestom. Prístup do Petry je cez 
1,2 km dlhú roklinu Siq, vedúcu k známej klenotnici 
Al-Khazneh. Tá bola postavená ako mauzóleum krá-
ľa  Aretasa IV. v 1. st. a od roku 2007 je jedným z no-
vých 7 divov sveta. Návrat do hotela, večera, nocľah.

6. deň: raňajky, odchod z Petry cez Madabu 
(známu byzantskými chrámami a mozaikou mapy 
Jeruzalema) k vrchu Nebo, odkiaľ Mojžiš po prvýkrát 
uvidel Zasľúbenú zem. Na tomto mieste je pravde-
podobne pochovaný. Cez hraničný prechod Allenby 
Bridge sa vrátime do Izraela. Zastávka v Jerichu - naj-
nižšie ležiacom meste na Zemi s najstarším osídlením. 
Transfer do Betlehema, ubytovanie, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, prehliadka nového Jeruzalema 
(parlament Knesset, Menora, múzeum holokaustu Yad 
Vashem, 

Izraelské múzeum), popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. 
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, odchod z Betlehema na pano-
ramatickú prehliadku Tel Avivu a starobylého prístavu 
Jaffa. Transfer na letisko a odlet do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere) for-
mou švédskych stolov.

OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimatizovaným au-
tobusom, služby slovensky / česky hovoriaceho 
miestneho sprievodcu, program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 90 €/os., palivový príplatok 120 €/os., 
v Izraeli sa platí: obslužné 50 USD/os., vstupy Izrael 
50 USD/os., vstup do Petry, víza vstupné a výstup-
né hraničné poplatky 150 USD/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 190 €, transfer Bratislava - 
Viedeň späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A PETRA

Kód zájazdu 9401 9402

Dátum odletu 03.05. 02.11.

Dátum príletu 10.05. 09.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 870 870

IZRAEL A PETRA

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
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Jeruzalem
Tel Aviv Jericho
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1. deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer z letiska do hotela, prehliadku 
pamätihodností v centre začnete na Španielskom námestí so známymi Špa-
nielskymi schodmi vedúcimi k neskororenesančnému kostolu Trinitá dei Monti. 
Uvidíte malebnú Fontanu di Trevi a prejdete sa po námestiach Piazza di Colon-
na a Piazza do Popolo. Večer návrat do hotela, nocľah.

2. deň: raňajky, odchod do Vatikánu na prehliadku skvostnej Baziliky svä-
tého Petra stojacej na mieste kde bol pochovaný tento učeník Ježiša Krista, 
prvý pápež a rímsky biskup. V bazilike sa nachádzajú aj hrobky ďalších pá-
pežov. Popoludní navštívite Vatikánske múzeá (jeden z najväčších komplexov 
umeleckých zbierok na svete) a jedinečnú Sixtínsku kaplnku s úchvatnými 
freskami z ktorých najznámejšie sú „Posledný súd“ a „Stvorenie Adama“ od 
Michelangela. Kaplnka svojimi rozmermi pripomína Šalamúnov chrám v Jeru-
zaleme a je aj miestom voľby nového pápeža počas konkláve. Následne si 
pozriete nádherné rímske fontány a večer sa vrátite do hotela, nocľah.

3. deň: raňajky, pokračovanie v prehliadke centra Ríma, počas ktorej uvi-
díte Anjelský hrad a most s nádhernými sochami, Justičný palác, Piazza Navo-
na, Pantheon, Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II. Popolud-
ní sa ponoríte do antického Ríma a prezriete si Koloseum a Forum Romanum 
s Kapitolom. Deň zavŕšite návštevou Baziliky sv. Petra v okovách a pápežskej 
baziliky Santa Maria Maggiore, návrat do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, individuálne voľno a v závislosti od letových časov do-
poludnia dokončenie prehliadky centra a transfer autobusom na letisko, odlet 
z Ríma do Viedne. 

Poznámka: Prehliadky v rámci programu sú uskutočňované peši, ale-
bo mestskou dopravou za poplatok.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Rím a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* 
hoteli v širšom centre Ríma.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne raňajky.

OSTATNÉ: transfer autobusom z letiska v Ríme do hotela a späť, služby 
slovenského sprievodcu počas celého zájazdu, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., 
City tax v Ríme 4-6 € za osobu a noc (výška taxy závisí od hotela, platí sa 
priamo v hoteli).

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 105 €, Balíček vstupov 55 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

1. deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobusom na panorama-
tickú prehliadku pamätihodností v centre mesta počas ktorej navštívite 
dve najvýznamnejšie patriarchálne baziliky: Baziliku Santa Maria Maggiore  
(najväčší katolícky mariánsky chrám) a Lateránsku Baziliku sv. Jána. Trans-
fer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, transfer autobusom do Vatikánu na prehliadku nád-
hernej Baziliky sv. Petra a námestia, následne absolvujete panoramatický 
okruh po Ríme (centrum Ríma, Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov ví-
ťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane, atď...). 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, transfer autobusom na prehliadku známych kata-
komb svätého Kalixta, ležiacich pozdĺž Via Appia (sú pozoruhodné hrobmi 
pápežov z 2.-4. stor.). Popoludní návšteva skvostných Vatikánskych múzeí 
a nádhernej Sixtínskej kaplnky, transfer do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, transfer autobusom na prehliadku Baziliky sv. Kle-
menta v ktorej sú uložené relikvie sv. Cyrila. Pešia prehliadka centra Ríma 
s miestnym sprievodcom kde navštívite najvýznamnejšie pamiatky anti-
ckého Ríma Koloseum a Forum Romanum. Prejdete sa na Benátske ná-
mestie, uvidíte Pantheon a údajne najkrajšiu rímsku fontánu Fontana di 
Trevi. Neobídete ani obľúbené Španielske schody a populárne námestie 
Piazza Navona). v závislosti od letových časov individuálne voľno v cen-
tre. Transfer autobusom na letisko, odlet z Ríma do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Rím a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* 
hoteli v širšom centre Ríma.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: transfery v Ríme letisko - hotel - letisko a doprava po Ríme 
klimatizovaným autobusom, prehliadky so slovensky alebo česky hovo-
riacim miestnym sprievodcom, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., 
City tax v Ríme 4-6 € za osobu a noc (výška taxy závisí od hotela, platí sa 
priamo v hoteli).

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstupov 80 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: V tomto type zájazdu DE LUXE poskytujeme 
klientom maximálny komfort, presuny po Ríme (vrátane centra) sú za-
bezpečené talianskym autobusom. Prehliadky s miestnym talianskym 
sprievodcom a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.

RÍM DELUXE

4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

RÍM KLASIK

4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – RÍM KLASIK

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 10.05. 04.10. 15.11.

Dátum príletu 13.05. 07.10. 18.11.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 450 450 450

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – RÍM DELUXE

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 23.05. 14.06. 11.10.

Dátum príletu 26.05. 17.06. 14.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 660 660 660

KLASIK DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do Florencie, resp. Pisy alebo do Bologne. 
Presun autokarom do mesta Lucca (rodné mesto G. Pucciniho), kde uvidíte 
jeho rodný dom, Kostol sv. Jána a pozoruhodný Dóm sv. Martina. Transfer 
a ubytovanie v hoteli v okolí Florencie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenný výlet autokarom do prekrásnej Sieny. 
Prehliadka skvostov centra mesta s miestnym sprievodcom vrátane je-
dinečnej gotickej katedrály Duomo Siena s unikátnymi dielami Donatella, 
Berniniho a Michelangela. Individuálne voľno v Siene a následne exkur-
zia do vinárstva spojená s ochutnávkou vína a typických toskánskych 
produktov. Napokon navštívime malebné toskánske stredoveké mestečko 
San Gimignano. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, odchod vlakom do Florencie (cca 1 hod.), celodenná 
prehliadka pamätihodností Florencie (označovanej za najkrajšie múzeum 
pod šírym nebom) s miestnym sprievodcom. Navštívite Katedrálu Santa 
Maria del Fiore, Giottovu zvonicu a Baptistérium sv. Jána Krstiteľa. Ďalej 
uvidíte radnicu Palazzo Vecchio a preslávený most Ponte Vecchio posta-
vený v roku 1218 a do súčasnej podoby prestavaný v roku 1345. Nasleduje 
prehliadka Galérie Uffizi s jedinečnými dielami najznámejších majstrov 
svetového umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizi-
ano Vecelli, Raffaello, Giotto, Caravaggio a ďalší). Návrat vlakom z Florencie 
do miesta ubytovania, večera v hoteli a nocľah. 

4. deň: raňajky, poldenný výlet autokarom do Pisy, prehliadka centra 
mesta s miestnym sprievodcom vrátane katedrály Santa Maria Maggiore 
(Duomo Pisa), Baptistéria sv. Jána, Šikmej veže a Námestia zázrakov (UNE-
SCO). Transfer autokarom na letisko, odlet do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Florencia a späť, príp. Viedeň - Pisa a späť 
alebo Viedeň - Bologna a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* 
hoteli v okolí Florencie.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, cesta vlakom z mies-
ta ubytovania do Florencie a späť, prehliadky s miestnym talianskym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK počas celého zájazdu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky vo 
výške 165 €/os., City tax v hoteloch v Toskánsku 3 €/os./noc.

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 90 €, Balíček vstupov 75 €/os., trans-
fer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

1. deň:  odlet z Viedne do Neapola, následne presun do centra mesta, 
kde uvidíte Castel Nuovo, kráľovský palác a Chrám sv. Francesco di Paola.
Transfer autokarom do hotela v okolí Neapola, ubytovanie a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenný výlet do lokality Pompeje (pamiatka UNESCO), 
je to jedno z 3 starovekých miest, ktoré boli zničené výbuchom sopky Vezuv 
v roku 79. Silná vrstva popola pokryla mesto a zakonzervovala jeho krásu, 
ktorá je ukážkou vyspelosti antickej civilizácie v oblasti Neapolského zálivu. 
Archeologické práce odkryli pôvodné ulice lemované obchodmi a kúpeľmi, 
divadlá, chrámy, fóra, domy bežných i bohatých obyvateľov. Prehliadka s 
miestnym sprievodcom bude úchvatným zážitkom. Následne transfer auto-
karom na sopku Vezuv (výška 1281 m), výstup až takmer ku kráteru. Popo-
ludní cesta po pobreží cez mestečko Positano (známe nádhernými farebnými 
domami nad zálivom) do malebného Amalfi, ktoré bolo v 9.-10. stor. bohatou 
námornou republikou. Tu si pozriete Dóm sv. Ondreja z 9. stor., v ktorom sú 
uložené relikvie svätca. Večer návrat autokarom do hotela a nocľah.

3. deň: raňajky, celodenný výlet na ostrov Capri, transfer do prístavu, 
plavba loďou na Capri s výstupom k cisárskej Tiberiovej vile, kde sa na-
chádzajú vykopávky palácového komplexu na terasách Monte Tiberio s pa-
noramatickým výhľadom na Neapolský záliv. Prehliadka Capri minibusom, 
individuálne voľno. V prípade záujmu možnosť plavby na malých lodiach 
do jaskyne Grotta Azzurra. Návrat loďou na pevninu, transfer autokarom do 
hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, v závislosti od letových časov možnosť individuálneho 
voľna. Transfer autokarom na letisko, odlet z Neapola do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Neapol a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteli v okolí  Neapola.

STRAVOVANIE: 3 x kontinentálne raňajky.

OSTATNÉ: transfery z letiska Neapol a späť, doprava podľa programu kli-
matizovaným autokarom, prehliadka Pompejí s miestnym sprievodcom, 
plavba loďou zo Sorrenta na Capri a späť, minibus na Capri, služby slo-
venského sprievodcu počas celého zájazdu, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/
os., City tax v hoteloch v Kampánii 3 € za osobu a noc.

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 90 €, Balíček vstupov 35 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

CAPRI 
A ČAROVNÁ KAMPÁNIA
4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

TOSKÁNSKO

4-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – TOSKÁNSKO

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 19.05. 10.10.

Dátum príletu 22.05. 13.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 630 630

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov –  
CAPRI A ČAROVNÁ KAMPÁNIA

Kód zájazdu 9331 9332

Dátum odletu 24.05. 27.09.

Dátum príletu 27.05. 30.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

DE
LUXE PLUS



314

1. deň: dopoludnia priamy let do Petrohra-
du, druhého najväčšieho ruského mesta, ležia-
ceho na 40 ostrovoch a spája ho až 300 mostov. 
Po prílete transfer do hotela, večera a nocľah.

2. deň: raňajky. celodenná prehliadka met-
ropoly s miestnym sprievodcom. Pozriete si vý-
nimočnú galériu Ermitáž, ktorá eviduje viac ako 
3 milióny artefaktov svetového kultúrneho de-
dičstva. V 400 sálach budete obdivovať unikátne 
umelecké diela, ktorých pôvod siaha od praveku 
až po súčasnosť. V susedstve Ermitáže, na brehu 
rieky Neva, navštívite pamätný Zimný palác. Ten 
bol niekdajším sídlom ruských cárov, vo februári 
1917 ruskej dočasnej vlády a tiež symbolom VOSR. 
Zaujímavou je Kazaňská katedrála postavená v r. 
1801 - 1811 a inšpirovaná rímskou Bazilikou sv. Pet-
ra. Počas plavby po rieke Neva uvidíte majestátne 
paláce, záhrady a monumenty mesta. Navštívite 
aj Kostol preliatej krvi, kde bol zavraždený cár 
Alexander II. Nasleduje návrat do hotela a večera. 
Deň ukončíte jedinečným polnočným výletom spo-
jeným s prechádzkou po nábrežiach, počas kto-
rej uvidíte známe otváranie mostov (umožňujúce 
vplávanie veľkých lodí), návrat do hotela, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka s miest-
nym sprievodcom, transfer autobusom do mes-
tečka Puškin, kde navštívime bývalú 

letnú rezidenciu ruských cárov Carskoje selo. Je to 
prenádherný a unikátny architektonicko - parko-
vý komplex palácov, záhrad, jazier, fontán, sôch 
a iných pamätihodností. Návšteva jedinečného 
Paláca Kataríny I. so skvostnou Jantárovou kom-
natou Petra I. zanechá vo vás nezabudnuteľné 
dojmy. Nasleduje návrat do Petrohradu a pre-
hliadka Katedrály sv. Izáka s pozlátenou kupolou 
a nádherným výhľadom na mesto. Panoramatická 
prehliadka centra s miestnym sprievodcom. po-
kračuje návštevou unikátnej Petropavlovskej 
pevnosti (ležiacej na Zajačom ostrove v ústí rie-
ky Neva) a katedrály s hrobkami cárskej rodiny 
Romanovcov Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, transfer autobusom do Pet-
rodvorca, alebo „Petropaláca“, ktorý si pozriete s 
miestnym sprievodcom. Mnohí ho nazývajú „rus-
kým Versailles“. Ide o úchvatný palácový a par-
kový komplex. V minulosti bol letnou reziden-
ciou Petra Veľkého. Pozriete si Veľký palác, ktorý 
štýlom reprezentuje baroko i nádherný park 
s fontánami. Najobdivovanejšou je Veľká kaská-
da, ktorú.tvorí 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch.  
Víťazstvo Petra I. nad Švédmi v roku 1709 v bitke 
pri Poltave, ktorým získalo Rusko vzácny prístup 
k Baltskému moru, pripomína súsošie Samso-
na, ktorý zabíja leva. Sám imperátor Peter I. sa 

spolupodieľal na projektoch Petrodvorca a do-
hliadal na práce na svojej rezidencii. Návrat do 
hotela, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z 
Petrohradu (priamy let),  prílet do Viedne dopoludnia.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň – Petrohrad a späť.

UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom 
centre Petrohradu.

STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere s 
nápoimi - minerálka, káva/čaj).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu,  
prehliadky s miestnym ruským sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 165 €/os. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 160 €. Balíček vstupov 
120 €/os. Vstupné víza do Ruskej federácie 70 €/
os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.), transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

UPOZORNENIE: Počas termínu označeného * máte 
jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele noci.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov – PETROHRAD

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 31.05. 13.09.

Dátum príletu 04.06. 17.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 890 790

PETROHRAD

5-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet do Moskvy, transfer do prístavu k 5* 
lodi MS Mstislav Rostopovich (známy ruský violonče-
lista), ktorá bude týždeň vašim domovom. Nalodenie, 
ubytovanie v kajute. Následne zoznamovacie stretnutie 
a bezpečnostné inštrukcie, večera na lodi a nocľah.

2. deň: raňajky, autobusová prehliadka Moskvy 
s návštevou 1 katedrály, obed v meste. Po vyplávaní 
uvítací koktail, večera na lodi a nocľah. Plavba medzi 
jednotlivými miestami prebieha vo večerných a noč-
ných hodinách, niekedy zasahuje i do dňa v závislosti 
na lodnej premávke a stave hladiny vody. 

3. deň: raňajky, dnes kotvíte v meste Uglich na Vol-
ge. Počas pešej prehliadky navštívite uglichský Kremeľ. 
Uvidíte Chrám Dmitrija cároviča – martýra, Katedrálu 
Premenenia s vyrezávaným ikonostasom a nástenný-
mi maľbami. Návrat na loď, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, po vylodení v Goritsy vás auto-
bus dopraví do 8 km vzdialeného mestečka Kirillov. Tu 
navštívite Kláštor sv. Cyrila na Bielom jazere so známym 
múzeom ikon. Návrat na loď, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, v republike Karelia vás čaká náv-
števa ostrova Kizhi (UNESCO). Tento súbor obsahuje 
viac než 70 sakrálnych stavieb, najznámejšou je Kostol 
Premenenia z roku 1714. Návrat na loď, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, ďalšou zastávkou je dedinka Man-
drogui vytvorená miestnymi umelcami ako atrakcia. V 
prípade priaznivého počasia bude obed formou barbe-
cue (šašlik). Návrat na loď, večera a nocľah.

7. deň: raňajkovaž už budete v Petrohrade. Počas 
autobusovej prehliadky mesta navštívite Petropavlov-
skú pevnosť. Obed bude podávaný v miestnej reštau-
rácii. Popoludní si prezriete svetoznámu Ermitáž. Návrat 
na loď, rozlúčková večera s kapitánom lode a nocľah.

8. deň: raňajky, vylodenie a transfer na letisko Pet-
rohrad – Pulkovo. V dopoludňajších hodinách odlet do 
Viedne (priamy let).

V cene je zahrnuté:

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Moskva a Petrohrad – 
Viedeň (oba priame lety).

UBYTOVANIE: 7 x v dvojlôžkovej kajute podľa výberu. 
Všetky kajuty majú vlastné príslušenstvo (sprcha a 
WC), klimatizáciu, TV, chladničku, rádio, telefón, sušič 
na vlasy a trezor. Kajuty vyššej kategórie majú balkón. 

STRAVOVANIE: 7 x plná penzia, stravovanie začína 
večerou v deň nalodenia a končí raňajkami v deň 
vylodenia. Raňajky a obedy sú formou švédskych 

stolov (obed  v Mandrogui formou barbecue). Večere 
sú servírované a počas pobytu v Moskve a Petrohra-
de je večernú menu pevne stanovené. Počas plavby 
je každý deň možný výber hlavného jedla a dezertu 
na nasledujúci večer. Nápoje: k obedom i večeriam je 
podávaná voda v džbánoch, čaj a káva. K večeriam 
navyše jeden pohár červeného alebo bieleho vína. 
Nápoje počas dňa: „kávový pult“ (06:00 - 19:00) s 
ponukou kávy, mlieka, kakaa, čaju a cookies). Počas 
plavby sú organizované aj alšie akcie, koktaily, ruská 
čajová slávnosť s ochutnávkou ruských koláčov, vod-
ka show s ochutnávkou blín, atď.  

OSTATNÉ: transfery z letiska v Moskve do prístavu a 
v Petrohrade z prístavu na letisko, služby slovensky 
alebo česky hovoriaceho sprievodcu pri počte 25 
účastníkov na lodi i počas výletov (pri menšom poč-
te účastníkov sú na lodi k dispozícii rusky a anglicky 
hovoriaci sprievodcovia lodnej spoločnosti), program 
podľa popisu, DPH.  

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 165 €/os., sprepitné a obslužné vo výš-
ke 10 €/os./deň, tzn. spolu 80 €/os. (platí sa na lodi).

PRÍPLATKY: vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expres-
né vybavenie 105 €/os.), transfer Bratislava - Viedeň 
a späť 20 €/os. 

UPOZORNENIE: Počas termínu označeného * máte 
jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele noci.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – PETROHRAD A MOSKVA  
                                                                              5* PLAVBA PO VOLGE A JAZERÁCH

Kód zájazdu 9221* 9222

Dátum odletu 29.06. 28.09.

Dátum príletu 06.07. 05.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 2190 2190

PETROHRAD A MOSKVA 
5* PLAVBA PO VOLGE A JAZERÁCH

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY
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1. deň: odlet z Viedne do Moskvy, autobuso-
vá panoramatická prehliadka mesta, kde uvidíte 
Park víťazstva s pamätníkom venovaný víťazstvu 
Červenej armády v  II. svetovej vojne. Jeden z naj-
krajších pohľadov na Moskvu sa vám naskytne z 
vyhliadky Vorobjove Gory (Vrabčie hory), odkiaľ 
uvidíte nielen štadión Lužniky, ale aj šesť zo sied-
mych „Stalinových sestier" ako prezývajú mra-
kodrapy postavené Stalinom. Siedmou sestrou, 
ktorá bude priamo za vami, je Lomonosovova 
univerzita. Samozrejme, neobídete Červené ná-
mestie a obchodný dom GUM, pozriete si Katedrá-
lu Krista Spasiteľa a Katedrálu Vasilija Blaženého 
a prejdete sa po prospekte Arbat. Transfer do ho-
tela autobusom, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
unikátneho moskovského Kremľa (palácový 
a chrámový komplex, Uspensky sobor, Blago-
veščenskij sobor, Katedrála sv. Archanjela Mi-
chala s hrobkami cárskych rodín), najznámejšie 
delo  (Car Puška) či 200 tonový zvon (Car Kolo-
kol), navštívite aj Zbrojnicu s cárskymi poklad-
mi. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, prehliadka svetoznámej 
Treťjakovskej galérie. Popoludní návrat do hotela 
metrom kde si pozriete najkrajšie stanice a obdi-
vovať ich výzdobu. Večera v hoteli, 

transfer autobusom na vlakovú stanicu a cesta 
nočným vlakom do Petrohradu.

4. deň: ráno príchod do Petrohradu, ra-
ňajky v kaviarni, panoramatická autokarová 
prehliadka a ďalej navštívite Petropavlovskú 
pevnosť a katedrálu s hrobkami cárskej rodi-
ny Romanovcov, Katedrálu sv. Izáka, Ermitáž 
a Zimný palác. Plavba po rieke Neva bude ne-
zabudnuteľným zážitkom a uvidíte nádherné 
pamiatky mesta z inej perspektívy. Transfer 
do hotela, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, prehliadka bývalej reziden-
cie ruských imperátorov v Petrodvorci (barokový 
Veľký Palác) a nádherný park s fontánami (celkom 
134). Najobdivovanejšou je Veľká kaskáda, ktorú 
tvorí 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch s ústred-
ným súsoším Samsona zabíjajúceho leva. Ďalej 
navštívite Oranienbaum (Čínsky palác a park) a 
opevnené mesto Kronštadt, ktoré sa nachádza 
na ostrove vo Fínskom zálive. Návrat do hotela 
a večera. Nočný výlet s predchádzkou po nábre-
žiach, kde uvidíte atraktívne otváranie mostov.

6. deň: raňajky, prehliadka Pavlovho paláca 
a parku v Pavlovsku, návšteva Paláca Kataríny 
I. s Jantárovou 

komnatou v Puškine (Carskoje selo). Popoludní 
transfer na letisko a odlet do Viedne (priamy let).

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Moskva a Petro-
hrad - Viedeň (oba priame lety).

UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom 
centre mesta, z toho 2 noci v  Moskve a 2 noci 
v Petrohrade, 1 noc vo vlaku (lôžko v štvorlôž-
kovom kupé 2. tr.) na trase Moskva–Petrohrad.  

STRAVOVANIE: 5 x polpenzia (raňajky a večere). 

OSTATNÉ: doprava autobusom počas zájazdu, 
plavba po rieke Neva, nočné otváranie mostov, 
prehliadky s miestnym ruským sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 165 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 200 €, Balíček vstupov 
145 €/os., vstupné víza do Ruska 70 €/os., (ex-
presné víza 105 €/os.), transfer z Bratislavy do 
Viedne a späť 20 €/os. Na vyžiadanie dvojlôžko-
vé kupé 1. triedy v nočnom vlaku (cca 65 €/os.).

UPOZORNENIE: Počas termínu označeného * za-
žijete v Petrohrade legendárne Biele noci.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov – MOSKVA A PETROHRAD

Kód zájazdu 9231* 9232

Dátum odletu 12.06. 18.09.

Dátum príletu 17.06. 23.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1290 1190

MOSKVA  
A PETROHRAD

6-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do Irkutska, vstupnej brá-
ny ku Bajkalu (najstaršie a najhlbšie jazero sveta v 
ktorom sa sústreďuje 1/5 celosvetových povrchových 
zásob sladkej vody). 

2. deň: prílet do Irkutska, transfer do mesta na 
prehliadku centra s miestnym sprievodcom (vrátane 
obeda), kde uvidíte Múzem Decembristov (o účastní-
koch proticárskej revolty z roku 1825 a ich živote v 
sibírskom exile), ruský ortodoxný kláštor Znamenskij, 
Námestie Kirova a ulice Lenina a Marxa s typickou si-
bírskou architektúrou. Ubytovanie v hoteli a nocľah. 

3. deň: raňajky, odchod do dediny Listvyanka, 
návšteva Múzea Bajkalského jazera s exponátmi 
miestnej flóry a fauny a akváriom s bajkalskými tu-
leňmi (nerpa). Obed v miestnej reštaurácii, návšteva 
etnografického múzea Taltsy s ukážkami architektúry, 
histórie a kultúry obyvateľov Pribajkalia. Cesta lanov-
kou na výhliadku „Kamen Cherskogo“, kde vyteká 
rieka Angara z Bajkalu. Pešia prechádzka po dedine 
Krestovka s návštevou Kostola sv. Mikuláša, dedinský 
trh so suvenírmi, miestnymi produktami a veľmi chut-
nými údenými rybami. Návrat do Irkutska a nocľah. 

4. deň: raňajky, celodenný fascinujúci výlet vla-
kom na trase Okružnobajkalskej železnice (obed for-
mou balíčka vo vlaku) po pobreží jazera. Tento úsek 

v dĺžke 89 km bol pôvodne časťou Transsibírskej 
magistrály a je skvostom inžinierskych konštrukcií a  
stavebného umenia. Na trase je 38 tunelov, 18 galérií, 
248 mostov a viaduktov a 268 oporných stavieb a 
múrov. Ide skutočne o svetový unikát na brehu Baj-
kalu. Večer návrat do Irkutska a nocľah.

5. deň: raňajky, cesta miestnym autobusom cez  
sibírsku tajgu a step, krátka plavba na ostrov Olkhon 
(najväčší z 26 ostrovov Bajkalu a historické, geografic-
ké i sakrálne centrum jazera). Krátky výlet na šaman-
ský polostrov Burkhan. Ubytovanie, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, celodenný výlet terénnym vo-
zidlom na najsevernejší cíp ostrova, na najširšom 
mieste jazera objavíte krásy Malého mora a jeho 
ostrovčekov. Krátka túra na mys Khoboy s úchvat-
ným výhľadom.  Obed formou pikniku v prírode a 
návrat na ubytovanie (možnosť využiť „ruskú baňu“). 
Večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, transfer autobusom a loďou na 
pevninu, presun do Ust-Orda obývaného Burjatmi kde 
sa zachoval tradičný šamanizmus. Po prehliadke mú-
zea s exponátmi z histórie, tradícií, viery a zvykov Bur-
jatov sa stretnete so skutočným šamanom a zúčastní-
te sa krátkeho šamanského rituálu očisty. Ľahký obed 
v miestnej kaviarni s tradičnými burjatskými špeciali-

tami a čajom. Návrat do Irkutska, ubytovanie a nocľah. 

8. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z Ir-
kutska do Viedne (prestup v Moskve). 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Irkutsk (prestup v 
Moskve) a späť.

UBYTOVANIE: 6 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v hoteloch, penziónoch a turis-
tických bázach po trase zájazdu. 

STRAVOVANIE: 6 x polpenzia (6 x raňajky, 4 x obed, 
2 x večera).

OSTATNÉ: doprava autobusom, resp. terénnym vo-
zidlom podľa programu, cesta vlakom po Okružno-
bajkalskej železnici, trajekty na ostrov Olkhon a späť, 
prehliadky s miestnym rusky/anglicky hovoriacim 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK (pri 
počte minimálne 14 účastníkov), všetky vstupy podľa 
programu v cene, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 165 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 zbu 330 €, vstupné víza do 
Ruska 70 €/os. (expresné víza 105 €/os.), trans-

fer z Bratislavy na letisko Viedeň 
- Schwechat a späť 20 €/os.  

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – BAJKAL PRE OBJAVITEĽOV

Kód zájazdu 9241 9242

Dátum odletu 30.06. 08.09.

Dátum príletu 07.07. 15.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1750 1650

BAJKAL PRE OBJAVITEĽOV

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE

Irkutsk

Listvyanka

Ust-orda

Olhkon
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1. deň: odlet z Viedne do Atén (priamy let), transfer 
autobusom do oblasti Marathonas a prehliadka miesta 
legendárnej bitky Grékov proti Peržanom v roku 490 
pr. Kr. Následne navštívite mesto Téby - symbol boja 
za slobodu mestských štátov. Pokračovanie cesty na 
ubytovanie v hoteli v okolí mesta Delfy, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality 
Delfy (UNESCO), miesta slávnej panhelénskej svätyne s 
najvýznamnejšou veštiarňou v starovekom Grécku a 
miesto konania Pýthijských hier. Prechod na polostrov 
Peloponéz cez architektonicky skvostný mostný kom-
plex Antirio – Rio s krátkou zastávkou v meste Patras. 
Ubytovanie v okolí Olympie, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality 
v Olympii (UNESCO), kde okrem iného uvidíte miesto ko-
nania prvých olympijských hier a múzeum. Popoludní 
prejdete do Pylosu na prehliadku Nestorovho paláca, 
ktorý je najzachovalejším palácom z mykénskeho ob-
dobia na Peloponéze a je opísaný aj v známych Homé-
rových eposoch Ilias a Odyssea. Výhľad na nádherné 
pobrežie Costa Navarino. Transfer na ubytovanie v okolí  
významného mesta oblasti Kalamata, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, dopoludnia navštívite archeolo-
gický areál v Messene (UNESCO) s mnohými nádherne 
zachovanými stavbami veľkého klasic-

kého mestského štátu. Popoludní nasleduje krátka pre-
hliadka Kalamaty známej produkciou najkvalitnejších 
olív a olivového oleja. Cesta na juhovýchod cez ma-
lebné letoviská Kardamyli a Stoupa do oblasti Limeni/
Aeropoli, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, návšteva prímorskej jaskyne Diros 
vrátane plavby člnom po podzemnej riečke vlievajúcej 
sa do mora. Popoludní cesta cez Gythion do mesta Mo-
nemvasia (grécky Gibraltar), kde vás očarí stredoveké 
historické centrum a jediný nepretržite obývaný hrad v 
Európe, postavený na skalnom masíve v mori, prístup-
ný jediným mostom z pevniny. Následne transfer na 
ubytovanie v oblasti Mystras/Sparta, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, prehliadka archeologickej lokality 
Mystras (UNESCO), ktoré je vynikajúcou ukážkou opev-
neného byzantského mesta z 13.st. Pokračovanie cesty 
do neďalekej Sparty (bývalý mestský štát antického 
Grécka známy vojenskom výchovou), kde si prezriete 
zvyšky historického náleziska a hrob spartského kráľa 
Leonidasa. Popoludní budete pokračovať do prvého 
hlavného mesta moderného Grécka, Nafplia, ubytova-
nie v oblasti Nafplio/Tolo, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, dopoludnia navštívite unikátny 
amfiteáter v Epidaure (UNESCO) a centrum gréckej civili-
zácie v rokoch 1600 

– 1100 pr. Kr. svetoznáme Mykény (UNESCO). Popoludní 
budete nasledovať apoštola sv. Pavla do antického Ko-
rintu a cez Korintský prieplav sa dostanete do hlavného 
mesta Atény. Ubytovanie, večera, večerná prechádzka 
po historickej štvrti Plaka a nocľah v hoteli. 

8. deň: raňajky, ráno panoramatická prehliadka 
Atén, transfer na letisko a odlet do Viedne (priamy let). 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Atény a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu. 

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky, večere o 3 
chodoch v hoteloch alebo tavernách vrátane vody 
a miestneho vína v karafe).

OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autokarom 
podľa programu, diaľničné poplatky, poplatok za 
prejazd mostom Antirio – Rio, služby slovensky 
alebo česky hovoriaceho miestneho sprievodcu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.  

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 165 €/os., City tax 2 €/os. a noc. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 140 €. Balíček vstupov 
100 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň 
a späť 20 €/os. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – MÝTICKÝ PELOPONÉZ

Kód zájazdu 9361 9362

Dátum odletu 06.05. 30.09.

Dátum príletu 13.05. 07.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 830 830

MÝTICKÝ PELOPONÉZ

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE

Atény

Delfy

Messenne

Olympia

Sparta

Epidavros

Pylos

Monemvasia
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1. deň: vo večerných hodinách odlet v závislosti od  
termínu: z Prahy, za príplatok z Košíc, v termíne ozna-
čenom* odlet z Viedne. Prílet do Keflaviku v nočných 
hodinách. Transfer na ubytovanie a nocľah. 

2. deň: raňajky, výlet na vulkanické Vestmannské 
ostrovy - 12 km od Islandu - centrum rybolovu. Návrat 
na ubytovanie, nocľah. Zájazdy od 27.8., 12.9. a 19.9. ne-
majú tento deň v programe, sú o 1 deň kratšie. 

3. deň: raňajky, uvidíme zasnežený vrchol sopky 
Hekla a spravíme si krátku vychádzku pozdĺž kaskády 
vodopádov na rieke Skógá, v blízkosti 60 metrového 
vodopádu Skógafoss, čaká nás skalná brána a pri mes-
tečku Vík čierna sopečná pláž s čadičovou jaskyňou. Pri 
ceste späť splaz ľadovca Sólheimajökull a pod sopkou 
Eyjafjallajökull vodopád Seljalandsfoss. V tiesňave uvidí-
me vodopád Gljúfrafoss. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

4. deň: raňajky, atraktívna geotermálna oblasť 
Landmannalaugar - „dúhové hory“. Unikátom je mož-
nosť kúpeľa v prírodnej lagúne s termálnou vodou na 
sútoku horúcej a chladnejšej riečky. V prípade nezjazd-
nosti ciest alebo zlého počasia navštívime podobne fa-
rebnú oblasť pri Hveragerði vrátane možnosti kúpania 

v teplej riečke. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

5. deň: raňajky, vrchol islandského putovania - tzv. 
„zlatý trojuholník“. Navštívime sídlo biskupstva v Skál-
holt, oblasť Geysiru s gejzírom Strokkur, impozantný 
vodopád Gullfoss na rieke Hvítá. Zastavíme sa v národ-
nom parku Þingvellir, kde sa rozostupuje európska a 
americká litosférická doska, návrat na ubytovanie. 

6. deň: raňajky, môžete sa zúčastniť plavby za po-
zorovaním veľrýb, navštíviť expozície vulkanológie a ar-
chitektonický skvost Islandu – kultúrny dom Harþa. Po-
poludní prehliadka hlavného mesta – Reykjavik: radnica 
„pri rybníku“, parlament, moderný kostol Hallgrímskirkja 
a vodojem Perlan. Večer kúpanie v unikátnych termál-
nych kúpeľoch Modrá lagúna (vstup je nutné objednať 
pri prihlásení) alebo v miestnom bazéne s termálnymi 
sedacími bazénmi (cca 8 €/os., platba na mieste). Trans-
fer na letisko, okolo polnoci je plánovaný odlet do Prahy, 
za príplatok do Košíc, alebo v termíne * do Viedne.

7. deň:  v  ranných hodinách prílet podľa termínov 
do Prahy, Košíc, alebo v termíne * do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Praha - Keflavik a späť, za prípla-
tok odlet z Košíc (prestupy v Prahe v oboch smeroch), 
v termíne 27.8.-1.9.2019 Viedeň - Keflavik a späť. 

UBYTOVANIE: 5 x (4 x v termínoch 27.8., 12.9. a 19.9.)  v 
izbách s vlastným príslušenstvom v chatkách, v pen-
zióne alebo v hoteli (podľa termínu). 

STRAVOVANIE: 5 x raňajky (4 x od 27.8., 12.9. a 19.9.), 
večere (2 chody) - 4 x v termíne od 22.7. a 3 x v termí-
noch od 12.9. a 19.9 2019.  

OSTATNÉ: program a doprava autobusom na Islande, 
trajekt na Vestmannské ostrovy a späť (okrem termí-
nov 27.8., 12.9. a 19.9.), služby sprievodcu CK, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY: vstupné cca 12000 ISK/os. (asi 100 €) 
vrátane „veľrybieho safari“, Modrá lagúna 75 €/os. 
(v cene uterák, 1 nápoj), 4 x večera o 2 chodoch 150 
€/os (termín* 115 €/os). Termín * transfer Bratislava 
- Viedeň a späť 20€/os.

Termíny a ceny 7/6-dňových leteckých zájazdov – SEDEM DIVOV ISLANDU

Kód zájazdu 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287* 9288 9289

Dátum odletu 15.06. 22.06. 29.06. 22.07. 27.07. 10.08. 27.08. 12.09. 19.09.

Dátum príletu 21.06. 28.06. 05.07. 28.07. 02.08. 16.08. 01.09. 17.09. 24.09.

Počet nocí 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Cena na osobu 1170 1170 1170 1370 1170 1170 1140 1320 1320

Ubytovanie chatky penzión penzión hotel chatky chatky chatky hotel hotel

Stravovanie raňajky raňajky raňajky polpen. raňajky raňajky raňajky polpen. polpen.

SEDEM DIVOV ISLANDU

7/6-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY
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1. deň: popoludní odlet z Prahy (s prestupom) do 
druhého najväčšieho nórskeho mesta - Bergen. Prílet 
do jedného z najkrajších miest sveta, ktoré leží v oblasti 
nedotknutých ľadovcov, priezračných jazier, hlbokých 
fjordov, malebného pobrežia, množstva ostrovov a 
ostrovčekov. Transfer na ubytovanie, nocľah.

2. deň: raňajky, program začneme plavbou tra-
jektom cez 2. najdlhší fjord sveta Sognefjorden. Dosta-
neme sa na dosah ľadovcového splazu Nigardsbreen, 
ktorý je jedným z najatraktívnejších ľadovcov na svete. 
Cestu na ubytovanie nám skráti najdlhší cestný tunel 
sveta Lærdalstunnelen (dĺžka 24,5 km). Večera a nocľah.  

3. deň: raňajky, okolo poludnia sa vrátime do 
Bergenu a prejdeme sa jeho turistickým centrom a 
uličkami s unikátnymi farebnými hanzovnými domami 
na nábreží Bryggen (UNESCO). Za návštevu stojí aj sta-
rodávna pevnosť Bergenhus, ktorá je umiestnená pri 
vstupe do prístavu a jej vznik je datovaný do roku 1240. 
Mariánsky kostol, pozemná lanovka Fløyen, prípadne 
akvárium a skanzen, alebo čarovné uličky s drevenými 
domčekmi. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet na Is-
land, prílet do Keflaviku. Našim autobusom sa prepra-
víme do hlavného mesta Islandu – Reykjavík. Prejazd 
do mesta Selfoss na ubytovanie (3 noci) 

v dobre vybavených dvojlôžkových chatkách, alebo v 
penzióne.  Večera a nocľah.

5. deň: raňajky, cestou po južnom pobreží možno 
uvidíme sopku Hekla a pod svetoznámou sopkou Ey-
jafjallajökull sa prejdeme pri vodopáde Seljalandsfoss. 
V tiesňave uvidíme vodopád Gljúfrafoss a do tretice 
urobíme krátku vychádzku pozdĺž kaskády vodopádov 
na rieke Skóga neďaleko monumentálneho vodopádu 
Skógafoss. Na najjužnejšom myse Islandu Dyrhólaey, 
pri mestečku Vík navštívime čiernu sopečnú pláž a za-
stavíme sa pri splaze ľadovca Sólheimajökull. Návrat na 
ubytovanie, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, dnes nás čaká tzv. zlatý trojuhol-
ník. Navštívime biskupstvo v osade Skálholt. Ďalej pôj-
deme do oblasti Geysir s aktívnym gejzírom Strokkur, 
ktorý každých 5-10 minút vyvrhuje vodu až do výšky 
20 m. Uvidíme vodopád Gullfoss na rieke Hvítá a za-
stavíme v národnom parku Þingvellir (UNESCO). V tejto 
oblasti sa rozostupuje európska a americká litosférická 
doska a tu bol v 10. st. založený najstarší parlament 
sveta – Alþing. Návrat na ubytovanie, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, dopoludnia absolvujeme vychádz-
ku na sopečnom polostrove Reykjanes, uvidíme geo-
termálne pole Krísuvík, útesy pri majáku Reykjanesvíti 
a horúce pramene 

Gunnuhver. Na záver sa môžete vykúpať v svetozná-
mych termálnych kúpeľoch Modrá lagúna (vstup je 
nutné objednať už pri prihlásení na zájazd), alebo v 
miestnom kúpalisku s termálnymi sedacími bazénmi. 
cca 8 €/os.) Po polnoci odlet priamym letom do Prahy.  

8. deň:  v ranných hodinách prílet do Prahy.

V cene je zahrnuté:

LETECKÁ DOPRAVA:  Praha – Bergen – Keflavik – 
Praha.

UBYTOVANIE: 6  x v dvojlôžkových izbách s vlast-
ným príslušenstvom  (sprcha a WC), z toho 3 x v 
turistických hoteloch v Nórsku a 3 x na Islande v 
chatkách (jún) a penzióne (august).

STRAVOVANIE: 6 x raňajky a 5 x večere (jeden až 
dva chody bez nápojov). 

OSTATNÉ:doprava autobusom (alebo mikrobusom) 
podľa programu, miestne trajekty, služby česky ale-
bo slovensky hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 340 €, vstup do Modrej la-
gúny 75 € /os. (vrátane uteráku a 1 nápoja), vstupné 
v Nórsku minimálne, vstupné na Islande cca 3000 
ISK/os. (cca 25 €/os.).

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – KLENOTY NÓRSKA A ISLANDU

Kód zájazdu 9491 9492 9493

Dátum odletu 07.06. 16.08. 23.08.

Dátum príletu 14.06. 23.08. 30.08.

Počet nocí 6 6 6

Cena na osobu 1450 1450 1500

KLENOTY NÓRSKA A ISLANDU

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

Reykjavík

Skálholt Gullfoss
Strokkur

Hekla

Selfoss

Keflavik

Reykjanes

Eyjafjallajökull

Oslo
Bergen

Sognefjorden

Nigardsbreen
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1. deň: odlet z Viedne do Osla. V závislosti od 
času príletu zahájenie prehliadky, ubytovanie v ho-
teli, nocľah. 

2. deň: raňajky, prehliadka Osla: svetoznáma rad-
nica a architektonický skvost – budova Opery, polár-
na loď Fram, na ktorej se plavili dobyvatelia Nansen, 
Amundsen a Sverdrup k severnému a južnému pólu. 
Môžeme si prezrieť plť Kon Tiki a papyrusovú loď Ra 
II. cestovateľa Thora Heyerdahla. Prejdeme sa v parku 
Frogner, kde je 212 sôch Gustava Vigelanda. Z legen-
dárneho športoviska Hollmenkollen s novým skokan-
ským mostíkom uvidíme mesto a vody Oslofjordu. 
Odchod autobusom na ubytovanie mimo Osla, večera, 
nocľah. 

3. deň: raňajky, po prejazde okrajom najväč-
šej európskej náhornej plošiny Hardangervidda sa 
zastavíme pri vodopádoch Voringfossen. Zídeme k 
malebnému fjordu Hardangerfjorden. Cieľom cesty je 
2. najväčšie mesto Nórska - Bergen. Prehliadka cen-
tra, ktorého neopakovateľnú atmosféru tvorí rybí trh, 
hanzovné domy na nábreží Bryggen (UNESCO) a stará 
štvrť drevených domov Gamle Bergen. Vydáme sa na 
vyhliadku Fløyen, kam je možné vystúpiť peši alebo sa 
vyviezť lanovkou. Odchod na ubytovanie mimo Ber-
gen, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, trajektom preplávame druhý 
najdlhší fjord sveta Sognefjorden. Pokračujeme ma-
lebnými scenériami nórskej prírody, pozdĺž fjordov, 
údoliami i cez hory. Cestou urobíme zastávku, pri 
ktorej si dôjdeme za nádhernými pohľadmi na jeden 
zo splazov najväčšieho ľadovca európskej pevniny 
Jostedalsbreen. V podvečer vyplávame na fjord Ge-
irangerfjord (UNESCO) a okrem iného uvidíme vodo-
pády Sedem sestier.  Ubytovanie v hoteli, večera a 
nocľah. 

5. deň: raňajky, dnes ešte raz využijeme trajekt 
cez fjord a následne sa vydáme údolím plným jaho-
dových a malinových plantáží. Vystúpime na vrchol 
Trolej cesty. kde sa prejdeme po vyhliadkach na údolie 
Isterdalen a hory Biskup, Kráľ a Kráľovná. Úchvatné zá-
žitky nás čakajú pri klesaní 11 zákrutami po preslávenej 
ceste Trollstigen (Trolí rebrík). z nadmorskej výšky 900 
m takmer na nulu. Od najvyššej kolmej steny Európy 
– Trollveggen (Trolia stena) sa vydáme pozdĺž perejí 
a vodopádov divokej rieky Rauma. Večer prídeme do 
olympijského mesta Lillehammer. Od skokanských 
mostíkov Holmenkollen je krásny pohľad na mesto a 
vody Oslofjordu. Ubytovanie, večera, nocľah. 

6. deň: raňajky, v závislosti od letových časov in-
dividuálne voľno v Osle. Transfer na letisko, odkiaľ 

dopoludnia (termín od 03.07.) resp. popoludní (termíny 
od 23.07. a 28.08.) odletíme na priamom lete do Viedne. 

Upozornenie: Zájazd v termíne * 23.07.-
29.07.2019  je dlhší o 1 noc a 1 deň, je poskytnuté  
1 ubytovanie s polpenziou naviac. Program je nezme-
nený, ale je organizovaný vo voľnejšom tempe. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Oslo a späť (priame 
lety).

UBYTOVANIE: 5 x (6 x v termíne *) v izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha, WC) v turistických hote-
loch po trase zájazdu.

STRAVOVANIE: 5 x (6 x v termíne *) raňajky a 4 x (5 x 
v termíne *) večere (jeden až dva chody bez nápojov). 

OSTATNÉ: doprava autobusom alebo mikrobusom 
podľa programu, vnútroštátne trajekty, vyhliadková 
plavba po fjorde Geirangerfjord, slovenský alebo čes-
ký sprievodca CK, program podľa popisu bez vstu-
pov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY: 1/1 izba 210 € (* 260 €), vstupy cca 500 
NOK/os. (asi 60 €/os.), transfer z Brati-
slavy do Viedne a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 6/*7-dňových leteckých zájazdov – NAJKRAJŠIE MIESTA A FJORDY NÓRSKA

Kód zájazdu 9481 9482* 9483

Dátum odletu 03.07. 23.07. 28.08.

Dátum príletu 08.07. 29.07. 02.09.

Počet nocí 5 6 5

Cena na osobu 999 1050 999

NAJKRAJŠIE MIESTA 
A FJORDY NÓRSKA 

6/*7-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY
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1. deň: odlet z Viedne do Lisabonu (s prestupom), 
prehliadka začne v Zona de Belém, uvidíme Mosteiro 
dos Jerónimos (UNESCO -19. stor.) s hrobkami kráľov, 
spisovateľov a aj známym moreplavcom Vasco de 
Gama. Navštívime vežu Torre de Belém (UNESCO) - sú-
časť obranného opevnenia mesta. Padrão dos Des-
cobrimentos, venovaný portugalským objaviteľom na 
čele s Henrichom Moreplavcom. Následne sa necháme 
unášať vnútornou výzdobou Kostola Sv. Hieronyma. 
Transfer do hotela, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, presunieme sa do mestečka Sin-
tra (UNESCO) s jeho prekrásnym palácom Palácio da 
Pena (UNESCO) - v súčasnosti využívaný vládou na 
oficiálne štátne záležitosti. Pokračujeme do mestečka 
Óbidos známeho tradičným višňovým likérom Ginjin-
ha. V prímorskom Nazaré nás očarí výhľad z útesov 
na Atlantik. Pokračujeme prehliadkou gotického kláš-
tora Batalha (UNESCO) zo 14. st. a následne transfer do 
pútnickej Fatimy, známej zjavením Panny Márie. Indivi-
duálne voľno, možnosť účasti na večernom nábožen-
skom programe. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, pozrieme si areál Sanktuária vo 
Fatime a obe baziliky, presun do mesta Coimbra. Nav-
štívime svetoznámu Univerzitu Coimbra – a v prípade 
možnosti aj knižnicu Biblioteca Joanina, kde je 250.000 
vzácnych exemplárov. Mesto robia zau-

jímavým i dve  katedrály - Sé Velha (12.stor.) a Sé Nova. 
Deň ukončíme v meste Aveiro (Portugalské Benátky) 
plavbou po kanáloch a ochutnávkou tradičného pe-
čiva Ovos Moles. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, celodenný výlet do kolísky štát-
nosti - mesta Guimarães (tu bola podpísaná nezá-
vislosť Portugalska), pozrieme si historické centrum 
(UNESCO) a krásny hrad v Guimarães. Presun do ma-
jestátnej Bragy s nádhernou Katedrálou Bom Jesus 
do Monte. Ubytovanie v hoteli v okolí Porta, večera a 
nocľah.

5. deň: raňajky, deň venujeme druhému najväč-
šiemu portugalskému mestu - Porto. Počas panora-
matickej  prehliadky centra mesta (UNESCO) uvidíme 
mestskú radnicu, železničnú stanicu São Bento (zná-
ma modrými kachličkami s historickými udalosťami 
mesta). Katedrála Sé do Porto (12.stor.), nádherná zvo-
nica Torre dos Clérigos, barokový Kostol Sv. Františka 
- jeho celé vnútro je zdobené pravým zlatom. Zážit-
kom bude plavba loďou medzi 6 mostami po rieke 
Douro, ktorú zavŕšime návštevou portskej pivnice. Tu 
sa dozvieme o histórii a výrobe vína a na záver bude 
pripravená ochutnávka dvoch druhov. Rozlúčková ve-
čera servírovaná za spevu fada a melódií portugalskej 

gitary. Vo večerných hodinách transfer na letisko.

6. deň: po polnoci odlet z Porta (s prestupom). 
Prílet do Viedne v ranných hodinách. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň-Lisabon a Porto-Viedeň.

UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov) a 1 x rozlúčková večera s Fado show (s ná-
pojmi). 

OSTATNÉ: doprava autobusom podľa programu, plav-
ba po rieke Douro, vstup do portskej pivnice s ochut-
návkou 2 vín, ochutnávky Ginjinha a Ovos Moles, vstup 
do univerzity v Coimbre, prehliadky s miestnym sprie-
vodcom, služby slovenského sprievodcu CK, program 
podľa popisu bez ďalších vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpeč. a servisné 
poplatky 199 €/os., City tax v Portugalsku 3 €/os./noc. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 150 €, Balíček vstupov 80 €/
os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 
€/os. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov – PORTUGALSKO

Kód zájazdu 9391 9392

Dátum odletu 03.07. 21.10.

Dátum príletu 08.07. 26.10.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 850 850

PORTUGALSKO

6-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do egyptského hlavného 
mesta Káhira (s prestupom), transfer autobusom do 
hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, celodenný výlet s miestnym 
sprievodcom počas ktorého navštívite pyramído-
vý komplex v Gize (zapísaný v zozname kultúrne-
ho dedičstva UNESCO), ktorý zahŕňa tri pyramídové 
monumenty postavené rôznymi vládcami. Najimpo-
zantnejšou stavbou v Gize je Cheopsova pyramída, 
ktorá ako jediná zo siedmich divov antického sveta 
ešte stojí. Menšou je Chefrenova pyramída, najmen-
šou Menkaurova pyramída a unikátom je do vápenca 
vytesaná Veľká Sfinga. Nasleduje obed a po ňom si 
pozriete najstaršiu stojacu pyramídu v Sakkare (Stup-
ňovitá) ako i bývalé hlavné mesto Dolného Egypta - 
Memphis. Návrat do hotela v Káhire, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka Káhiry  s 
návštevou Egyptského múzeuma (sekcie Tutancha-
mon a kráľovské múmie  - Ramesse II., Seti I. a kráľov-
nej Hatšepsut). Obed v miestnej reštaurácii, popoludní 
návšteva centra historickej Káhiry (UNESCO), kde vás 
očarí Citadela Salah El Din, Alabastrová mešita, kostol 
Koptskej kresťanskej cirkvi, synagóga Ben Ezra a ba-
zár Khan El Khalili. Návrat do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, odchod autobusom do El Ala-

mein (cintorín a múzeum zbraní z najznámejšej seve-
roafrickej tankovej bitky z 2. svetovej vojny). Transfer 
a ubytovanie v hoteli Carols Beau Rivage v letovisku 
Marsa Matrouh na jednej z najkrajších piesočnatých 
pláží Stredozemného mora, večera, nocľah.

5. - 8. deň: pobyt pri mori so službami soft 
(nealko) all inclusive. Možnosť fakultatívnych výletov 
podľa aktuálnej miestnej ponuky. Veľmi atraktívny je 
výlet do najkrajšej západosaharskej oázy Siwa zná-
mej svojimi prameňmi, jazerami, saharskými piesoč-
nými dunami, palmovými a olivovými hájmi a  zau-
jímavými pamiatkami. Miestnu veštiareň (Oraculum) 
navštívil Alexander Veľký a aj kráľovná Kleopatra.

9. deň: raňajky, odchod hotela na celodennú 
prehliadku Alexandrie, kde si pozriete citadelu Qait-
bay a katakomby Kom El-Shouqafa (jeden zo sied-
mich divov stredoveku), popoludní uvidíte Pompejský 
stĺp (postavený na počesť cisára Diokleciána), Mon-
tazah park (letná rezidencia egyptských vladárov a 
prezidentov) a spomeniete si ďalší zo siedmich divov 
antického sveta - maják na ostrove Pharos. Večera 
v miestnej reštaurácii, transfer do hotela, ubytovanie 
a nocľah.

10. deň: raňajky, transfer autobusom do Káhiry 
a odlet (s prestupom) do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Káhira a späť.

UBYTOVANIE: 9 x v izbách s klimatizáciou a vlast-
ným príslušenstvom (sprcha a WC), z toho 3 x v 4* 
hoteli v Káhire, 5 x v hoteli Carols Beau Rivage (www.
carolsbeaurivage.com) na nádhernej piesočnatej 
pláži egyptského stredomorského letoviska Marsa 
Matrouh a 1 x v 4* hoteli v Alexandrii.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov) v Káhire a 2 x obed (bez nápojov) počas 
výletov v Káhire, soft (nealko) all inclusive počas po-
bytu v Marsa Matrouh (k večeri 1 miestne pivo alebo 
1 pohár miestneho vína), 1 x polpenzia (raňajky a ve-
čera bez nápojov v Alexandrii. 

OSTATNÉ: doprava po Egypte klimatizovaným au-
tokarom podľa programu, vstupy podľa programu, 
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby sloven-
sky alebo česky hovoriaceho sprievodcu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 199 €/os.,  v Egypte sa platí: víza 
30 USD/os., obslužné 30 USD/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 320 €, transfer z Bratislavy do 
Viedne a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 10-dňových leteckých zájazdov – EGYPT NEPOZNANÝ S POBYTOM PRI MORI

Kód zájazdu 9421 9422

Dátum odletu 14.06. 20.09.

Dátum príletu 23.06. 29.09.

Počet nocí 9 9

Cena na osobu 1190 1190

EGYPT NEPOZNANÝ  
S POBYTOM PRI MORI

10-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY
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1. deň: odlet z Viedne do Taškentu, ktorý píše svoju 
históriu už takmer 2000 rokov. 

2. deň: prílet v nočných hodinách, transfer do 
hotela, ubytovanie, oddych, neskoré raňajky. Prehliad-
ka Taškentu - snúbi sa tu čaro orientu a súčasnosť - 
komplex na námestí Khast Imam, madrasa Barak Khan, 
múzeum islamskej literatúry s najstarším Koránom 
na svete, madrasa Muyi Mubarak, kde je uložená časť 
vlasov proroka Mohameda, mauzóleum Kaffal Shashi - 
jeden z prvých imámov, učiteľ islamu. Metrom do novej 
časti mesta a tu mešita Minor z r. 2014 s kapacitou 2400 
osôb najväčšia v Strednej Ázii. Prejdete sa po Námes-
tí nezávislosti, uvidíte pamätník zemetrasenia z roku 
1967. Večera v reštaurácii, návrat do hotela, nocľah. 

3. deň: raňajky, transfer z hotela na letisko, odlet 
do mesta Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti rozde-
lenej do 3 oblastí: citadela Kunya Ark, predmestie Dis-
han Kala a vnútorné mesto Ichan Kala. Pešia prehliadka 
komplexu pamiatok, mešít, minaretov, madras a palá-
cov. Ichan Kala je múzeum pod otvoreným nebom, kde 
aj dnes žije 300 rodín. Je tu viac než 60 monumentov 
- najznámejšie sú madrasa Kelte Minar a Muhammad 
Amin Khan, mešita Juma (s unikátnou akustikou s 212 
stĺpmi), palác Tash Khauli (bývalý hárem), mešita a mi-
naret Islam Khodja, mauzóleum Pakhlavan Makhmud. 
Návrat do hotela, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, cesta autobusom po trase Veľkej 
hodvábnej cesty, ktorá spájala Khivu a Bucharu cez 
púšť Kyzyl Kum. Zastávka na brehu rieky Amu Darya 
- oddeľuje Kyzyl Kum od púšte Kara Kum na území 
Turkmenistanu. Obed - piknik. Príchod do Buchary, 
ubytovanie, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, prehliadka Buchary - plnej histo-
rických skvostov. Najpôvabnejší je komplex Poi Kalyan 
s mešitou Kalyan, madrasa Kukeldash, mauzóleum 
Ismaila Samaního, bazár Tok-i-Zargaron, pevnosť Ark. 
Večera v miestnej rodine. Návrat do hotela, nocľah. 

6. deň: raňajky, cesta autobusom do mesta 
Shakhrisabz - rodisko dobyvateľa Timura. Pozrieme 
si palác Ak Saray, Dorut Tillavat komplex, mešitu Kok 
Gumbaz. Pokračujeme do Samarkandu, Večera v 
reštaurácii, ubytovanie, nocľah.  

7. deň: raňajky, prehliadka Samarkandu - „raja 
Orientu": námestie Registan - vraj najkrajšiie na svete 
s 3 madrasami, observatórium Timurovho astronóma 
mauzóleum Timurovych synov, nekropolis kráľov a 
vládcov Shakhi Zinda s pomyselným hrobom Kusam 
ibn Abbása (bratranca proroka Mohameda). Je málo 
miest, kde sa spolu modlia židia, moslimovia a kres-

ťania a jedným z nich je hrob starozákonného proroka 
Daniela v Samarkande. Večera, návrat do hotela, nocľah.

8. deň: skoré ľahké raňajky, transfer na letisko a 
odlet do Viedne (s prestupom).

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Taškent, Taškent - 
Urgench a Samarkand - Viedeň.

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x veče-
re a 1 x obed formou pikniku). 

OSTATNÉ: doprava autobusom podľa progra-
mu, všetky vstupy podľa programu, prehliadky 
s miestnym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os, vstupné víza do Uzbekis-
tanu 90 €/os., obslužné 40€/os (platí sa priamo v 
Uzbekistane).

PRÍPLATKY:  1/1 zba 150 €, transfer Bratislava - letis-
ko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – UZBEKISTAN

Kód zájazdu 9441 9442

Dátum odletu 21.05. 04.10.

Dátum príletu 28.05. 11.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1290 1290

UZBEKISTAN

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. a 2. deň: popoludní odlet z Viedne do Bejrú-
tu (s prestupom), po polnoci prílet do hlavného mesta 
Libanonu, transfer do hotela, nocľah. Po neskorých 
raňajkách  prehliadka centra Bejrútu: námestie Nejme, 
kde leží budova parlamentu i ikonická hodinová veža 
z r. 1930. Malebný je pohľad na dve skalné formácie 
v mori nazývané „holubie skaly“. Uvidíte Libanonské 
národné múzeum, novopostavenú mešitu Mohamad 
Al-Amin aj Katedrálu sv. Juraja (1894), ktorej stavba je 
inšpirovaná rímskou Bazilikou Santa Maria Maggiore.  
Prejdeme sa po promenáde pri zálive Zaytouna, jeho 
modernej obchodno – prístavnej a oddychovej zóne. 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, začneme prehliadkou nádhernej 
krasovej jaskyne Jeita (dĺžka 2,2 km), ktorá bola fina-
listom pri voľbe 7 prírodných divov sveta. Z mesta 
Jounieh sa vyvezieme lanovkou do dedinky Harissa k 
soche Panny Márie – patrónky Libanonu. Je tu úžasný 
výhľad na Jounieh a Stredozemné more. Navštívime 
jedno z najstarších obývaných miest sveta – Byblos 
(UNESCO). Pred 5000 rokmi bolo centrom obchodu s 
papyrusom, jeho slávu pripomínajú zvyšky chrámov, 
kráľovské hrobky, mestské hradby. Pokračujeme do 
Annanya - „Lurd Blízkeho východu“ ku hrobu sv. 
Charbela. Návrat do hotela, večera, nocľah 

4. deň: raňajky, v bývalom centre ummájov-

ských kalifov - Anjar (UNESCO) uvidíme pozostatky 
palácového mesta z 8.st. Prejdeme údolím Bekaa a 
navštívime najzachovalejší rímsky antický chrámový 
komplex v Baalbeku (UNESCO). Po ochutnávke vína 
v oblasti Ksara sa vrátime do hotela. Večera, nocľah. 

5. deň: raňajky, prejdeme cez údolie Kadisha (UNE-
SCO). Sú tu jedny z najstarších kresťanských kláštorov 
na svete. Nádherné cédrové lesy, ktorých drevo bolo 
použité na stavbu jeruzalemských chrámov, budeme 
obdivovať pri Bshare (UNESCO). Navštívime rodnú de-
dinku sv. Charbela - Bekaa Kafra i kláštor maronitov sv. 
Antona z Kozhaya. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

6. deň: raňajky, navštívime prírodnú oblasť 
Chouf, ktorú nezasiahol stavebný rozmach, uchová-

va libanonskú prírodu v plnej kráse. Rastie tu 20 % z 
celkového počtu cédrov v krajine, z ktorých mnohé 
majú  až 2000 rokov. V Beiteddine uvidíme palác z 18. 
st. emira Bashira II., ktorý sa stal letnou prezidentskou 
rezidenciou. Pokračujeme do Deir al-Qamar, mesteč-
ka s horským šarmom. Je symbolom náboženskej 
diverzity Libanonu. Mešita, kresťanský chrám i syna-
góga  ležia neďaleko seba. Návrat do hotela, nocľah. 

7. deň: raňajky, objavíme dva starobylé fénické 
prístavy a perly histórie kraji-

ny: Tretie najväčšie libanonské mesto Sidon (kandi-
dát UNESCO) známe morským križiackym hradom. 
Navštívime Tyre. Okrem hipodromu zaradeného do 
zoznamu UNESCO, je známe z mytológie ako rodisko 
Európy, fénickej ženy, ktorú uniesol Zeus v podobe 
bieleho býka.  Zastavíme sa v Maghdouche pri veži 
Panny Márie z Mantary. Tu čakala na Ježiša, keď učil v 
Sidone a Tyre. Návrat do hotela, večera. 

8. deň: po polnoci transfer na letisko a odlet z 
Bejrútu (s pretupom) do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Bejrút a späť..

UBYTOVANIE: 6 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 6 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, všet-
ky vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os., obslužné 50 €/os. (platí sa 
sprievodcovi v Libanone). 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 250 €, transfer 
z Bratislavy do Viedne a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – LIBANON - ŠVAJČIARSKO BLÍZKEHO VÝCHODU

Kód zájazdu 9271 9272

Dátum odletu 13.05. 14.10.

Dátum príletu 20.05. 21.10.

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1190 1190

LIBANON - ŠVAJČIARSKO  
BLÍZKEHO VÝCHODU

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1.-2. deň: odlet z Viedne, po polnoci prílet do 
Baku, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Po nesko-
rých raňajkách sa vypravíme pozdĺž Kaspického mora 
do Gobustanu, kde je 6000 skalných kresieb a rytín z 
mladšej doby kamennej a medenej (UNESCO). Pozrie-
me si prírodný fenomén „bahenné vulkány“. Nasleduje 
prehliadka Baku: park Upland s nádhernou panorámou 
vrátane 3 mrakodrapov v tvare plameňa Flame Towers, 
palácový komplex Shirvanshakhs, Dievčenská veža a 
Kervansaray. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

3. deň: raňajky, cesta do vinárskej oblasti Sha-
makhi, zastávka pri mauzóleu šejka Diri Baba, dedin-
ka Kish - chrám kaukazsko-albánskej cirkvi z 1.stor. Na 
pohrebisku uvidíte zvyšky kostier nezvyčajne vyso-
kých ľudí (2 – 2,2 m). Ubytovanie v Sheki pod zasneže-
nými vrcholmi Veľkého Kaukazu, večera, nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka Sheki (mesto na Hod-
vábnej ceste) - palác Shaki Khans s nádhernou fasá-
dou. Pokračujeme do Gruzínska, kde navštívime Kindz-
marauli Corporation (výrobca vína). Tu si pochutíte na 
večeri a víne. Transfer na ubytovanie v Kvareli, nocľah. 

5. deň: raňajky, návšteva vinárskeho regiónu Tsi-
nandali, kde je aj panstvo kráľovskej rodiny Chavchava-
dze, mystický Kláštor sv. Nino v Bodbe, mesto hudby, 
umenia a lásky – Signaghi s nádherným 

výhľadom na údolie Alazani. Osvieži vás ochutnávka 
vína v Okro´s, pochutíte si na autentickej večeri v gru-
zínskej rodine, v dedinke Badiauri ochutnáte čerstvý 
chlieb z pece a syr. Ubytovanie v hoteli v Tbilisi a nocľah. 

6. deň: raňajky, prehliadka kláštora Jvari (UNESCO) 
na útese nad sútokom riek s úchvatnou panorámou, 
návšteva zámku Chateau Mukhrani s ochutnávkou 
vína a ukážkou prípravy tradičného gruzínskeho jed-
la „khinkali“. Cesta k prehistorickému skalnému mestu 
Uplistsikhe (UNESCO), návrat do minulosti v múzeu J.V. 
Stalina v Gori. Pozrieme si mesto Mtskheta s katedrálou 
Svetitskhoveli (UNESCO) s hrobmi významných osob-
ností. Večera v reštaurácii, návrat do Tbilisi, nocľah. 

7. deň: raňajky, absolvujeme horskú etapu k vod-
nému rezervoáru Jinvali a na jeho brehoch stojacej 
pevnosti Ananuri, prejdeme cez lyžiarske stredisko 
Gudauri a po vojenskej ceste k Oblúku priateľstva. 
Cieľom cesty je Chrám Svätej Trojice v Gergeti (2170 m 
n.m. - kam sa privezieme na off-road vozidlách) pod 
majestátnou horou Kazbegi (5047 m). Návrat do Tbilisi, 
večera v miestnej reštaurácii a nocľah. 

8. deň: raňajky, pešia prehliadka Tbilisi - kated-
rála Sameba, chrám Metekhi, lanovkou na pevnosť 
Narikala, historická štvrť Abanotuban, Most mieru, 
obchodná tep-

na Rustaveli avenue s luxusnými hotelmi, divadlami, 
múzeami... Deň končí slávnostnou večerou s folklór-
nou show v reštaurácii. Návrat do hotela, nocľah.

9. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z Tbilisi.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Baku a Tbilisi - Viedeň.

UBYTOVANIE: 8 x ubytovanie v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha, WC) v 3* hoteloch po trase.

STRAVOVANIE: 8 x raňajky a  7 x večere vrátane vody. 

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, 
program podľa popisu vrátane všetkých vstupov, 
ochutnávky vína v Kindzmarauli Corporation, vo vinár-
stve Okro´s wines a Chateau Mukhrani, ukážka prípravy 
„khinkhali“, ochutnávka chleba a syra v Badiauri, 0,5 l 
vody/os./deň, prehliadky s miestnym sprievodcom, 
služby slovensky resp. česky hovoriaceho sprievodcu 
CK, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os. 

PRÍPLATKY:  1/1 zba 220 €, víza do Azerbajdžanu 30 
€/os., transfer Bratislava - Viedeň a späť 20 €/os. 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 9-dňových leteckých zájazdov – AZERBAJDŽAN A GRUZÍNSKO

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 04.05. 05.10.

Dátum príletu 12.05. 13.10.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 1090 1090

AZERBAJDŽAN 
A GRUZÍNSKO

9-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet z Viedne do najväčšieho mesta Gru-
zínska – Tbilisi (v preklade „horúci prameň). 

2. deň: v nočných hodinách prílet, transfer do 
hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliadka Tbilisi - 
mesta na historickej „hodvábnej ceste“ - kostol Metechi 
so sochou  Vakhtanga Gorgasali, pevnosť Narikala, sta-
rá štvrť Abanotubani, tradičná ulica Sharden, synagóga 
a Katedrála Najsvätejšej Trojice (jeden z najväčších orto-
doxných chrámov sveta), pamiatky na Shota Rustaveli 
Avenue. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

3. deň: raňajky, jedno z najstarších miest Gruzín-
ska - Mtskheta s Katedrálou Svetitskhoveli (11.stor.) a 
kláštor Jvari (6. stor.). Pokračujeme do rodného mesta 
J.V. Stalina Gori, kde si prezrieme jeho múzeum a ďalej k 
prehistorickému jaskynnému a skalnému mestu Uplist-
sikhe. Ubytovanie v hoteli v Kutaisi, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Kutaisi (2. najväčšie 
mesto Gruzínska), ďalej dve najkrajšie pamiatky zo 
zoznamu UNESCO v západnom Gruzínsku: Katedrála 
Bagrati nad mestom a riekou Rioni, ako aj akadémia 
a kláštor Gelati založený kráľom Davidom IV. v 12. stor. 
Návrat na ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, čaká vás horská etapa: prehliadka 
hradu Ananuri, cesta do Kazbegi cez horský priesmyk 

Jvari (2379 m n.m.), na terénnych vozidlách na prehliad-
ku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti (2170 m) pod horou 
Kazbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi, večera, nocľah. 

6. deň: raňajky, prechod do Arménska, návšteva 
nádherných ukážok stredovekej architektúry - kláštora 
Haghpat i tajomného kláštora Haghartsin. Pokračujeme 
k jazeru Sevan (jedno z najväčších jazier Euroázie) kde 
vás očaria krásne scenérie na polostrove Akhtamar. 
Ubytovanie v Jerevane, večera, nocľah. 

7. deň: raňajky, prehliadka centra mesta: Námestie 
republiky, univerzita, pamätník Matka Armenia, parla-
ment a prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy 
v roku 1915 a úchvatný Matenadaran (depozitár staro-
vekých manuskriptov). Navštívime komplex Cascade 
(centrum moderného umenia) so sochami, fontánami 
a nádherným výhľadom na Jerevan a horu Ararat. Deň 
končí návštevou destilérky známeho arménskeho 
brandy (degustácia dvoch druhov) a možnosťou náku-
pu. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

8. deň: raňajky, poklady arménskej histórie – Ka-
tedrála Etchmiadzin, kde je uložená kopija, ktorou bol 
prebodnutý ukrižovaný Kristus, kostol sv. Hripsima  a 
pozostatky „chrámu nebeských anjelov“ Zvartnots., 
jediný pohanský chrám v Arménsku zasvätený bohu 
Slnka v Garni. Po fotozastávke pri 

oblúku Charents s výhľadom na Ararat úžasný kaňon 
Garni a unikátny skalný chrám sv. Gegharda. Obed v 
typickej dedine, kde budeme sledovať pečenie tradičné-
ho arménskeho chleba „lavaš“, posilníme sa autentic-
kým arménskym jedlom a ochutnáme domácu ovocnú 
vodku a víno. Večera v miestnej reštaurácii s folklórnym 
programom. Návrat do hotela, nocľah.

9. deň: skoré raňajky formou balíčka, transfer na 
letisko a odlet z Jerevanu do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Tbilisi a Jerevan - 
Viedeň.

UBYTOVANIE: 8 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 8 x polpenzia (8 x raňajky, 7 x ve-
čera a 1 x obed).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, všet-
ky vstupy podľa programu, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 9-dňových leteckých zájazdov – GRUZÍNSKO A ARMÉNSKO

Kód zájazdu 9461 9462

Dátum odletu 01.06. 15.09.

Dátum príletu 09.06. 23.09.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 980 980

GRUZÍNSKO A ARMÉNSKO

9-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet do hlavného mesta Gruzínska - Tbilisi 
(v termíne * aj z Košíc), transfer do hotela, ubytovanie, 
večera v miestnej reštaurácii, návrat do hotela a nocľah. 

2. deň: praňajky, výlet do vinárskeho regiónu Ka-
kheti. Zastávka v dedinke Badiauri, kde ochutnáte skvelý 
gruzínsky chlieb z pece a syr. Pokračovať budete pre-
hliadkou Kláštora svätej Nino v Bodbe. Očarí vás úžasný 
výhľad na údolie Alazani a cyprusové lesy. Klenotom pre 
zaľúbených je mestečko Signaghi, kde je možné uzav-
rieť sobáš v ktorýkoľvek deň a čas. Návšteva vinárstva 
Kindzmarauli s ochutnávkou vína a ukážkou prípravy 
typického gruzínskeho jedla „khachapuri“. Prehliadka 
kráľovskej citadely v Gremi. Návrat do Tbilisi, večera v 
reštaurácii, návrat do hotela a nocľah.

3. deň: raňajky, výlet za krásami severného Gru-
zínska a Kaukazu začneme prehliadkou kláštora Jvari 
(UNESCO). Pozrieme si okolie vodného rezervoáru Jinvali 
a pevnosť Ananuri, prejdeme cez lyžiarske stredisko 
Gudauri a urobíme fotozastávku pri Oblúku priateľstva 
vo výške viac než 2300 m. Vrcholom cesty bude náv-
števa Chrámu Svätej Trojice v Gergeti ležiacom vo výške 
2170 m (jazda na vozidlách 4x4) pod majestátnou horou 
Kazbegi (5047 m), kde bol podľa gruzínskej povesti pri-
kovaný Prometheus. Návrat po ceste spájajúcej Rusko 
s Arménskom a Iránom do Tbilisi, večera v miestnej 
reštaurácii, návrat do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, návšteva múzea gruzínskeho 
rodáka J.V. Stalina v Gori. Prehliadka jaskynného mesta 
Uplistsikhe (UNESCO) a cesta do druhého najväčšieho 
mesta Kutaisi, kde navštívite stredoveký kláštorný kom-
plex Gelati (UNESCO). Ubytovanie v hoteli v kúpeľnom 
mestečku Tskaltubo, večera v hoteli a nocľah. 

5. deň: raňajky, návšteva Prometheovej jaskyne,  
cesta cez krásne vnútrozemie na prehliadku zrenovo-
vaného hradného komplexu Rabati (pôdovne z 9. st.) 
pri Akhaltsikhe. Ubytovanie v hoteli v obľúbenom lyžiar-
skom stredisku Bakuriani, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, návšteva mestečka Borjomi a 
ochutnávka známej minerálnej vody. Pozveme vás 
do Chateau Mukhrani, Prehliadka s ochutnávkou 
vína a ukážkou prípravy jedla „khinkali“ a sladkej 
pochúťky „churchkhela“. Deň zakončíme v bývalom 
hlavnom mesta Mtskcheta a katedrále Svetitskhoveli 
(UNESCO), večera v miestnej reštaurácii a nocľah. 

7. deň: raňajky, prehliadka Tbilisi , katedrála Sameba 
a chrám Metekhi, vyvezieme sa lanovkou na starobylú 
pevnosť Narikala, prejdeme sa po historickej štvrti Aba-
notubani. Nebude chýbať návšteva továrne a ochutnáv-
ka brandy značky Sarajishvili, návšteva miestneho trhu, 

večera  s folklórnou show. Návrat do hotela a nocľah..

8. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet do Vied-
ne, alebo do Bratislavy (v termíne * aj do Košíc).

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tbilisi a späť (s prestu-
pom), alebo Bratislava – Tbilisi a späť. V termíne *  aj 
Košice - Tbilisi a späť (s prestupom)..

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere, voda).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, 
program podľa popisu vrátane všetkých vstupov, 
ochutnávky vín v Kindzmarauli Corporation a Chateau 
Mukhrani, ochutnávka brandy Sarajishvili, ukážky prí-
pravy 3 tradičných špecialít, ochutnávka chleba z pece 
a syra v Badiauri, 0,5 l vody na osobu a deň, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom, služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os .

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

             
Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – GRUZÍNSKO VŠETKÝMI ZMYSLAMI

Kód zájazdu 9451* 9452

Dátum odletu 18.06. 24.09.

Dátum príletu 25.06. 01.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 870 870

GRUZÍNSKO                           
VŠETKÝMI ZMYSLAMI

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet do hlavného mesta Arménska – Jere-
vanu, transfer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, navštívime Chrám nebeských an-
jelov Zvartnots (UNESCO) zo 7. st. a krásne zachovaný 
pohanský chrám v Garni. Na obed sa posilníme armén-
skym jedlom v dedinke Garni, kde môžeme sledovať 
prípravu tradičného arménskeho chleba lavaš. Zastávka 
pri oblúku Charents s výhľadom na Ararat, návšteva uni-
kátneho skalného chrámu sv. Gegharda (UNESCO) zalo-
ženého sv. Gregorom. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, vyrazíme do horského strediska 
Dilijan, do oblasti nazývanej vďaka lesom aj arménskym 
Švajčiarskom. Po krátkej prechádzke uličkami prehliad-
ka kláštorného komplexu Haghartsin (11.-13.st.), ktorý sa 
vynorí náhle z hlbokých lesov. Pokračujeme k jednému 
z najväčších vysokohorských jazier Eurázie – Sevan a 
navštívime kláštor Sevanavank. Deň zakončíme v oblasti 
Artsakh, v hlavnom meste Náhorného Karabachu – Ste-
panakert. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Stepanakertu, ktoré je 
dnes moderným mestom obklopeným horami. Symbo-
lom mesta je monument Papik – Tatik (dedko a babka), 
ktorý stvárňuje vieru v tradičné rodinné hodnoty. Pri 
prechádzke centrom uvidíte prezidentský palác, budovu 
parlamentu, vlády, kamenný most Mazi zo 17.st. a miest-

ny trh. Popoludní navštívime oblasť Gandzasar (Hora 
pokladov) v centre Karabachu s kláštorom z 13.st., za-
stávka pri Levej jaskyni a návšteva jedného z bývalých 
hlavných miest starovekého Arménska – Tigranakert. 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, dnes nás budú sprevádzať úžas-
né prírodné scenérie, navštívime Karahunj - Zorats Ka-
rer – arménsky Stonehenge. Popri prírodnom zázraku 
Diablov most v kaňone rieky Vorotan sa dostaneme do 
výšky 2100 m ku legendárnemu kláštoru Tatev (9.-13. st.), 
ktorý bol v minulosti intelektuálnym centrom Arménska. 
Ku kláštoru sa vyvezieme najdlhšou lanovkou sveta (5,7 
km), ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, deň začneme prehliadkou kláštora 
Noravank (13.st.), nasleduje ochutnávka vína vo vinár-
stve v Areni, kde sú nálezy produkcie vína staré 6100 ro-
kov. Plní očakávania vyrazíme k biblickej hore Ararat. Pri 
jej úpätí navštívime chrám Khor Virap – miesto väznenia 
sv. Gregora Osvietiteľa. Cestou popri Ararate prídeme k 
najväčšiemu náboženskému centru Arménska – Kated-
rále Etchmiadzin (UNESCO s mnohými relikviami. Po prí-
chode do Jerevanu ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, celodenná prehliadka metropoly 
Jerevan. Prejdeme sa po Námestí republiky, uvidíme 
štátnu univerzitu, pamätník Matka 

Armenia, parlament a prezidentský palác. Navštívime 
pamätník postavený obetiam genocídy v roku 1915 a de-
pozitár starovekých manuskriptov a múzeum Matena-
daran. Popoludní navštívime komplex Cascade (Cafesjan 
múzeum moderného umenia) s nádherným výhľadom 
na Jerevan a biblickú horu Ararat. Deň zakončíme náv-
števou destilérky známeho arménskeho brandy Ararat 
(degustácia dvoch druhov) s možnosťou nákupu. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, v závislosti  od letových časov 
transfer na letisko a odlet z Jerevanu do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Jerevan  a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, 
všetky vstupy podľa programu, prehliadky s 
miestnym sprievodcom, služby slovenského sprie-
vodcu CK, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 180 €, transfer 
z Bratislavy do Viedne a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – ARMÉNSKO V CELEJ SVOJEJ NÁDHERE

Kód zájazdu 9431 9432

Dátum odletu 10.06. 06.09.

Dátum príletu 17.06. 13.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 930 930

ARMÉNSKO V CELEJ 
SVOJEJ NÁDHERE

8-DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

DE
LUXE
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1. deň: odlet v popoludňajších hodinách z Viedne do Bari, panorama-
tická autobusová prehliadka centra Bari (Duomo of San Sabino, Bazilika Sv. 
Mikuláša, v ktorej je od roku 1087 svätcov hrob). Popoludní transfer do mes-
tečka San Giovanni Rotondo - pôsobiska sv. pátra Pia, slovenská svätá omša. 
Ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka areálu, kde pôsobil v rokoch 1916 - 1968 
sv. páter Pio – charizmatický kapucínsky kňaz, ktorý mal vyše 50 rokov na 
svojom tele ustavične krvácajúce rany – stigmy. Celodenný náboženský 
program v San Giovanni Rotondo, počas ktorého uvidíte miesta spojené so 
životom a pôsobením sv. pátra Pia (prehliadka bazilík Santa Maria delle Gra-
zie a sv. Pia, návšteva hrobu sv. pátra Pia). V Bazilike sv. pátra Pia bude náš 
kňaz celebrovať slovenskú svätú omšu a vo vonkajšom areáli absolvujete 
Krížovú cestu. V podvečer návrat do hotela, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, dopoludnie strávite v San Giovanni Rotondo kde bude 
čas na osobné rozjímanie. Popoludní výlet autobusom do Monte Sant´Ange-
lo (pamiatka UNESCO). Slovenská svätá omša v jaskyni, kde sa v rokoch 490, 
492, a 1656 zjavil archanjel Michal. Toto miesto bolo v minulosti navštívené 
tiež viacerými pápežmi a svätcami. Transfer autobusom späť do hotela v San 
Giovanni Rotondo, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, slovenská svätá omša v San Giovanni Rotondo, v závis-
losti od letových časov transfer na letisko v Bari a odlet do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Bari a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* 
hoteli v oblasti San Giovanni Rotondo.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky formou švédskych stolov a večere – 
servírované trojchodové menu).

OSTATNÉ: doprava podľa programu klimatizovaným autobusom, nábožen-
ský program podľa popisu, panoramatická autobusová prehliadka Bari, 
návšteva Monte Sant´Angelo, služby slovenského sprievodcu/kňaza počas 
zájazdu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os.

PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 120 €, transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

AKCIA DO 28.02.2019 !

PRI KÚPE DO 28.02.2019 TRANSFER NA LETISKO VO VIEDNI ZDARMA.

1. a 2. deň: popoludní odlet z Viedne (s prestupom), po polnoci prílet do 
Bejrútu. Transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Po raňajkách návšteva krasovej jas-
kyne Jeita, potom pútnické miesto Harisa, kde si uctíme Pannu Máriu – patrónku 
Libanonu - pri jej soche nad mestom Jounieh pri Stredozemnom mori. Zastavíme 
sa v jednom z najstarších miest sveta – Byblos (UNESCO). Pokračujeme do Annanya 
- Lurd Blízkeho východu - ku hrobu sv. Charbela. Návrat do hotela, večera, nocľah.

3. deň: raňajky, začneme v Anjare (UNESCO), kde uvidíme príklad mestského 
plánovania v 8.st. Prejdeme údolím Bekaa a navštívime najzachovalejší rímsky 
antický chrámový komplex v Baalbeku (UNESCO) z 1.-3.st. Zastavíme sa vo vinár-
skej oblasti Ksara a po ochutnávke vína sa vrátime do hotela. Večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prejdeme cez údolie Kadisha s množstvom kláštorov k nád-
herným cédrovým lesom (oboje sú pamiatkami UNESCO) pri Bshare až do rodnej 
dedinky sv. Charbela - Bekaa Kafra. Uvidíme tiež kláštor maronitov sv. Antona z 
Kozhaya. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, dnes si pozrieme starobylé fénické prístavy Sidon (s jedi-
nečným morským križiackym hradom) a Tyre, kde vás zaujme antický hipodrom 
(UNESCO). Na Pannu Máriu si spomenieme v Mantare, kde čakala na Ježiša, keď 
učil v Sidone. Návrat do hotela, večera

6. deň: po polnoci transfer na letisko, odlet (s prestupom) do Viedne. 

INFORMÁCIA: Youssef Antoun Makhlouf sa narodil 8.5.1828 v Bekaa Kafra. Vstúpil 
do maronitského rádu, prijal meno Charbel, žil 16 rokov ako rehoľník a 23 rokov 
ako pustovník v modlitbách a tichu. Zomrel 24.12. 1898 a je pochovaný na cintorí-
ne kláštora v Annanya. Ľudia sa k sv. Charbelovi utiekajú s prosbami o uzdrave-
nie tela i duše. Je preukázaných niekoľko zázrakov na jeho príhovor.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA:  Viedeň - Bejrút a späť.

UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* 
hoteloch.

STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov).

OSTATNÉ: transfery autobusom podľa programu, program podľa popisu 
vrátane všetkých vstupov, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
sprievodcu / doprovod kňaza, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky  
199 €/os., obslužné 50 € za (platí sa sprievodcovi priamo v Libanone).

PRÍPLATKY:  za jednolôžkovú izbu 120 €., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY

PO STOPÁCH SV. PÁTRA PIA

4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

SV. CHARBEL A LIBANON

6-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – PO STOPÁCH SV. PÁTRA PIA 

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 26.05. 13.10.

Dátum príletu 29.05. 16.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 480 480

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov – SV. CHARBEL  
                                                                              A LIBANON

Kód zájazdu 9881 9882

Dátum odletu 27.05. 21.10.

Dátum príletu 01.06. 26.10.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 730 730
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1. deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer do hotela, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka Nazaretu (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Joze-
fa), návšteva miesta prvého zázraku (premenenie vody na víno na svadbe) v 
Káne Galilejskej. Popoludní návšteva Kafarnaumu – dom sv. Petra, Hora Blaho-
slavenstiev, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto 
primátu svätého Petra, návrat do hotela, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia 
Pána a návšteva miesta krstu Yardenit na rieke Jordán (možné obnovenie krst-
ných sľubov). Popoludní transfer autobusom do Betlehema s krátkou zastáv-
kou v Jerichu (najstaršie trvalo obývané a najnižšie položené mesto sveta). 
Ubytovanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika narodenia Ježiša Krista, 
Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a Ain Karem 
(narodenie Jána Krstiteľa a Navštívenie Panny Márie u Alžbety). Večera a nocľah.

5. deň: raňajky, odchod na prehliadku Jeruzalema (Olivová hora, kostol 
Pater Noster, návšteva Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu 
Panny Márie,  Múr nárekov a Večeradlo). Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou 
púšťou, návšteva Mŕtveho mora (kúpanie). Popoludní možnosť fakultatívneho 
výletu na Massadu a do Qumranu. Večera a nocľah.

7. deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema (Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazili-
ka Božieho hrobu). Popoludní kúpanie v Mŕtvom mori. Večera a nocľah.

8. deň: raňajky, transfer na letisko a odlet z Tel Avivu do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel Aviv a späť.

UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha/WC) v 3* 
hoteli.

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov).

OSTATNÉ: doprava počas programu po Izraeli klimatizovaným autobusom, 
služby  sprievodcu - kňaza, program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 90 €/os., 
palivový príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platia vstupy 40 USD/os. a obslužné 
40 USD/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 200 €, transfer z Bratislavy do Viedne a späť 20 €/os.

Letecké púte do Lúrd organizujeme už 25 rokov (od 1993 ako prví z „východného 
bloku“) a v spolupráci s nadáciou Lurdský prameň sme zabezpečili návštevu tohto 
krásneho mariánskeho pútnického miesta už tisícom pútnikov zo Slovenska i Čiech.

1. deň: odlet z Viedne v ranných hodinách do Toulouse, transfer autobusom do 
Lúrd, ubytovanie v hoteli, orientačná prehliadka areálu (baziliky, podzemná bazilika, 
kaplnky a Jaskyňa Zjavenia), účasť na náboženskom programe v Lurdách, večera v 
hoteli, ružencová pobožnosť a sviečkový mariánsky sprievod, nocľah.

2. deň: slovenská svätá omša, raňajky, možnosť návštevy bazénov s lurdskou 
vodou. Premietanie o živote sv. Bernadety, ktorá sa narodila v Lurdách v roku 1844 a 
ako 14 ročná zažila 18 zjavení Panny Márie. Keď sa zvesť o zjaveniach rozšírila, začali 
do Lúrd prichádzať pútnici a boli zaznamenané prvé zázračné uzdravenia. Popo-
ludní slovenská pobožnosť Krížovej cesty (umiestnená nad areálom s nádhernými 
výjavmi a sochami v nadživotnej veľkosti). Eucharistická procesia s požehnaním, 
večera, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah. 

3. deň: ranná slovenská svätá omša, raňajky, možnosť účasti na medziná-
rodnej svätej omši v podzemnej Bazilike Pia X. Pešia prechádzka po stopách sv. 
Bernadety na miesta spojené s jej životom. Možnosť návštevy bazénov s lurdskou 
vodou alebo hradu týčiaceho sa nad mestom. Eucharistická procesia s požehnaním 
chorých, večera, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah. 

4. deň: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, raňajky, individuálne voľno, 
transfer letisko. Odlet z Toulouse do Viedne v popoludňajších hodinách.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Toulouse a späť.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v centre Lúrd.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, transfery autobusom z 
letiska Toulouse do Lúrd a späť, náboženský program podľa popisu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os., 
City tax v hoteloch v Lurdách 1,50 €/os./noc.

PRÍPLATOK: za 1/1 izbu 75 €, transfer Bratislava - letisko Viedeň a späť 20 €/os.

UPOZORNENIE: Leteckej púte do Lúrd sa môžu zúčastniť aj telesne postih-
nutí pútnici na vozíčku, ale vždy v doprovode minimálne jednej zdravej 
osoby. Počet vozíčkárov je obmedzený leteckými predpismi.

INFORMÁCIA: Ďalšie termíny pútí do Lúrd vám radi poskytneme v CK.       
Na vyžiadanie zabezpečíme ubytovanie aj v 4* hoteli.

AKCIA DO 28.02.2019 !

PRI KÚPE DO 28.02.2019 TRANSFER NA LETISKO VO VIEDNI ZDARMA.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY

LURDY

4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

IZRAEL A MŔTVE MORE

8-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – LURDY

Kód zájazdu 9711 9712 9713 9714

Dátum odletu 03.05. 14.06. 09.08. 27.09.

Dátum príletu 06.05. 17.06. 12.08. 30.09.

Počet nocí 3 3 3 3

Cena na os. 420 420 420 420

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A MŔTVE MORE

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514

Dátum odletu 08.05. 15.06. 27.09. 16.11.

Dátum príletu 15.05. 22.06. 04.10. 23.11.

Počet nocí 7 7 7 7

Cena na osobu 620 620 620 620
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1. deň: odlet z Viedne (resp. z Košíc) do Istanbulu – najväčšieho turecké-
ho mesta dvoch kontinentov, ktoré spája Európu a Áziu. Transfer autokarom z 
letiska do centra mesta, ubytovanie v hoteli, večera, večerná pešia vychádzka 
k ruinám fóra cisára Konštantína, kde si pozriete Konštantínov stĺp (podľa tra-
dície sú v ňom zamurované zvyšky chlebov, ktorými Ježiš nasýtil zástupy v 
Tabghe). Pešo návrat do hotela a nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka najvýznamnejších pamiatok Istanbulu s 
miestnym sprievodcom (Modrá mešita so 6 minaretmi, Hippodrom a  Egyptský 
obelisk). Očarí Vás návšteva byzantského chrámu Aghia Sophia (Chrám Svä-
tej Múdrosti) postaveného byzantským cisárom Justiniánom a vysväteného v 
roku 537. Deň zakončíte plavbou loďou (premáva ako MHD) z Európy do Ázie 
cez úžinu Bospor a z najvyššieho bodu Istanbulu (Camlica) sa budete kochať 
úžasným výhľadom na mesto. Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, prehliadku mesta s miestnym sprievodcom začnete 
návštevou sultánskeho palácového komplexu Topkapi. Na nádvorí vás za-
ujme najautentickejši byzantský chrám v Istanbule Aghia Eirene. Budete 
pokračovať návštevou najposvätnejšej časti komplexu, kde sa nachádza 
relikviár s časťou ruky sv. Jána Krstiteľa, Mojžišova palica a meč kráľa Dá-
vida. Uvidíte Yerabatanskú cisternu (6. st.) a zastavíte sa pri akvadukte 
rímskeho cisára Valensa. Návštívite múzeum v bývalom kláštore Chora 
a byzantský kláštor Pammakaristos, ktoré ukrývajú najkrajšie byzantské 
mozaiky na svete. V podvečer návrat do hotela, večera.

4. deň: raňajky, transfer do štvrte Galata a Beyoglu, návšteva katolíc-
keho kostola sv. Antona Paduánskeho a zastávka pri Zlatom rohu, kde je 
sídlo konštantínopolského patriarchu. Nakoniec návštívime Veľký bazár s 
množstvom obchodíkov (koberce, kožené výrobky, šperky, cukrovinky, ko-
renie, atď.). Popoludní transfer na letisko a odlet do Viedne (resp. do Košíc).

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Istanbul a späť, alebo Košice – Istanbul a späť.

UBYTOVANIE: : 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 
3* hoteli v širšom centre Istanbulu.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).

OSTATNÉ: autokarová doprava po Istanbule podľa programu, prehliad-
ky s miestnym tureckým sprievodcom, služby slovenského sprievodcu/
doprovod kňaza, program podľa popisu bez vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os. 

PRÍPLATKY:  za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 50 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os

1. deň: odlet z Viedne do chorvátskeho Dubrovnika, následne transfer 
autobusom do Medžugoria v Bosne a Hercegovine, prehliadka areálu a Kos-
tola sv. Jakuba. Ubytovanie v hoteli a večera. Večerný náboženský program 
v Kostole sv. Jakuba s poklonou Svätému krížu. Návrat do hotela a nocľah. 

2. deň: raňajky, slovenská svätá omša. Výstup na vrch zjavenia 
Podbrdo, kde sa šiestim deťom v júni 1981 zjavila Panna Mária. Vďaka 
týmto zjaveniam sa z malej dedinky Medžugorie stalo jedno z najväčších 
modlitebných mariánskych centier v Európe. Nespočetné množstvo ľudí 
práve na tomto mieste našli svoju vieru a získali pokoj do svojho života. 
Popoludní návšteva miestnej komunity Cenacolo, kde pokračujú v diele 
pomoci závislým a strateným mladým ľuďom, ktoré začala rehoľná sestra 
Elvira Petrozzi v talianskom Saluzze. V prípade  prítomnosti nektorého z 
vizionárov v Medžugorí, pokúsime sa zabezpečiť stretnutie s ním. Návrat 
do hotela a večera. Večerný náboženský program, ružencová pobožnosť, 
požehnanie, adorácia pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Návrat do 
hotela a nocľah. 

3. deň: raňajky, v ranných hodinách výstup na vrch Križevac, kde už v 
roku 1934 miestni farníci postavili kríž. Slovenská Krížová cesta, návrat do 
Medžugoria a slovenská svätá omša. Popoludní návšteva mesta Mostar 
(pamiatky UNESCO), ktoré je piatym najväčším mestom Bosny a Hercego-
viny a svoje meno dostalo po „mostaroch“ - strážcoch mosta (Stari most) 
cez rieku Neretva. Návrat autokarom do Medžugoria, večera v hoteli, ná-
boženský program v Kostole sv. Jakuba, nocľah. 

4. deň: raňajky, individuálne voľno v Medžugorí, slovenská svätá 
omša, dopoludnia transfer autobusom do Dubrovnika a odlet do Viedne. 
Pri zájazde 9852 transfer do Splitu so zastávkou pri lurdskej jaskyni vo 
Veprici neďaleko Makarskej. Odlet zo Splitu do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Dubrovnik a späť, pri zájazde 9852 Viedeň 
- Dubrovnik a Split - Viedeň.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 
2*/3* hoteli v Medžugorí.

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere s vínom, vodou, kávou a čajom).

OSTATNÉ: transfery a autobusová doprava podľa programu, nábožen-
ský program organizovaný v Medžugorí, služby slovenského sprievodcu/
sprievod kňaza počas zájazdu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 50 €, transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwe-
chat a späť 20 €/os.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY

PÚŤ 
DO KONŠTANTÍNOPOLU (ISTANBUL)

4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

MEDŽUGORIE

4-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov –  
PÚŤ DO KONŠTANTÍNOPOLU (ISTANBUL)

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 31.05. 18.10.

Dátum príletu 03.06. 21.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 370 370

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov – MEDŽUGORIE

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 18.05. 05.10.

Dátum príletu 21.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 350 350
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1. - 2. deň: odlet z Viedne do metropoly Gruzínska – Tbilisi, v noci prílet a 
transfer do hotela, ubytovanie a nocľah. Raňajky, celodenná prehliadka Tbilisi, pri 
prechádzke starým mestom uvidíme Chrám Metechi, pevnosť Narikala, starú štvrť 
Abanotubani, synagógu, Katedrálu Najsvätejšej Trojice (jeden z najväčších ortodox-
ných chrámov sveta) a Shota Rustaveli Avenue. Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, navštívime jedno z najstarších miest Mtskheta, uvidíme Ka-
tedrálu Svetitskhoveli (11.stor.) a kláštor Jvari (6. stor.). Pokračujeme do Gori (rodné 
mesto  Stalina), kde si prezrieme múzeum a ďalej k prehistorickému jaskynnému a 
skalnému mestu Uplistsikhe. Ubytovanie v Kutaisi, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Kutaisi a ďalej navštívime dve najkrajšie sakrálne 
pamiatky v západnom Gruzínsku: Katedrálu Bagrati z 11. stor a kláštor Gelati zalo-
žený kráľom Davidom IV. Návrat na ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, prehliadka hradného komplexu Ananuri na rieke Aragvi., cesta  
cez horský priesmyk Jvari (2379 m) do Kazbegi a na terénnych vozidlách sa do-
staneme ku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti ležiaceho vo výške 2170 m pod horou 
Kazbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi, večera a nocľah.

6. - 7. deň: raňajky, prechod do Arménska a návšteva nádherných ukážok 
stredovekej architektúry - kláštorov Haghpat a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan 
s krásnymi scenériami na polostrove Akhtamar. Ubytovanie v Jerevane, večera a 
nocľah. Raňajky, prehliadka centra Jerevanu: Námestie republiky, univerzita, pamät-
ník Matka Armenia, parlament, prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v 
roku 1915, komplex Cascade s výhľadom na biblický vrch Ararat. Návšteva destilérky 
známeho arménskeho brandy s degustáciou. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

8. - 9. deň: raňajky, dnes uvidíme arménske poklady – Katedrálu Etch-
miadzin (uchováva kopiju, ktorou bol prebodnutý ukrižovaný Kristus), kostol sv. 
Hripsima, "chrám nebeských anjelov“ Zvartnots. Obed v typickej dedine (autentické 
arménske jedlo a "lavaš", ovocná vodka a víno. Zastávka s výhľadom na Ararat a 
návšteva Chrámu sv. Gegharda (4. stor.) Večera s folklórnou show. Návrat do hotela, 
nocľah. Skoré raňajky (balíček), transfer na letisko a odlet z Jerevanu do Viedne. 

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Tbilisi a Jerevan - Viedeň.

UBYTOVANIE: 8 x v izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteloch.

STRAVOVANIE: 8 x polpenzia (8 x raňajky, 7 x večera a 1 x obed).

OSTATNÉ: doprava podľa programu, všetky vstupy podľa programu, prehliadky 
s miestnym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, doprovod kňaza, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.

1. deň: odlet z Viedne do Santiago de Compostela (s prestupom), panorama-
tická prehliadka mesta vrátane Katedrály s hrobom sv. apoštola Jakuba, transfer do 
hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, poldenná prehliadka centra Santiaga (s miestnym sprievod-
com), na poludnie účasť na medzinárodnej pútnickej svätej omši v Katedrále sv. 
Jakuba. Popoludní presun do Bragy, návšteva nádhernej Katedrály a Chrámu Bom 
Jesus do Monte. Príchod do Porta, panoramatická prehliadka mesta zakončená náv-
števou portskej pivnice s ochutnávkou portského vína. Transfer na ubytovanie v 
hoteli v okolí Porta, večera a nocľah. 

3. deň: odchod na prehliadku najkrajšieho barokového monumentu Portu-
galska - kláštora Batalha (UNESCO) s hrobkami   kráľov. Presun na ubytovanie 
vo Fatime. Prehliadka areálu Sanktuária a dvoch dominánt (Bazilika Ružencovej 
Panny Márie a podzemná Bazilika Najsvätejšej Trojice). Slovenská svätá omša, 
večera, účasť na večernom náboženskom programe a nocľah. 

4. deň: ranná slovenská svätá omša v Kaplnke Zjavenia, raňajky. Počas pre-
chádzky do Valinhos sa pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty v prírode. Na záver 
navštívime aj rodnú dedinku a domy vizionárov v Aljustrel. Pokračujeme do Santa-
rém na prehliadku Kostola Eucharistického zázraku. Ďalej náš čaká Lisabon a jeho 
najkrajšie pamiatky v Zone Belém, Mosteiro de Jerónimos, Torre de Belém, Padrao 
dos Descobrimentos. Navštívime aj Kostol sv. Antona Paduánskeho postavený nad 
rodným domom svätca. Krátke voľno a večer transfer do reštaurácie, kde bude ser-
vírovaná slávnostná rozlúčková večera za spevu fada a melódií portugalskej gitary. 
Okolo polnoci transfer autobusom na letisko. 

5. deň: v nočných hodinách odlet z Lisabonu, prílet do Viedne v ranných 
hodinách

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Santiago de Compostela a Lisabon – Viedeň.

UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlast. príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch

STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov) a 1 x slávnostná 
rozlúčková večera v Lisabone s Fado show (nápoje v cene).

OSTATNÉ: doprava autobusom podľa programu, transfery a náboženský 
program podľa popisu bez vstupov, prehliadky so slovensky alebo česky 
hovoriacim miestnym sprievodcom, doprovod kňaza,DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 199 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstupov 25 €/os., transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY

FATIMA 
 A SANTIAGO DE COMPOSTELA

5-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

GRUZÍNSKO A ARMÉNSKO       
KOLÍSKY KRESŤANSTVA

9-DŇOVÝ PÚTNICKÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 9-dňových leteckých zájazdov –  
GRUZÍNSKO A ARMÉNSKO - KOLÍSKY KRESŤANSTVA

Kód zájazdu 9861 9862

Dátum odletu 09.06. 06.10.

Dátum príletu 17.06. 14.10.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 950 950

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov –  
FATIMA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Kód zájazdu 9731 9732

Dátum odletu 29.06. 10.11.

Dátum príletu 03.07. 14.11.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 590 590
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Akt ívna 
dovolenka

Mediterano Cup:  03.07. - 07.07. 2019  

- medzinárodný tenisový turnaj amatérov (muži + ženy)

- cvičenie jogy s charizmatickým Fredym Ayisim 

- plávanie detičiek s inštruktorkami plávania Mobik aqua

- cykloturistika pre sviatočných i náročnejších cyklistov

Jadran Cup:  28.08. - 01.09. 2019

- tenisový turnaj mužov v kategórii 30+, 

- fitcamp cvičenia s atraktívnou Luciou Medekovou 

- beachvolejbalový turnaj miešaných družstiev 

- bootcamp - cvičenia pre náročných s TAM 

- babybalance skupinové cvičenia rodičov a detí od 3 mes. 

Dovolenka - jednoduché slovo, za ktorým sa skrývajú najkrajšie 
a najvzácnejšie dni v roku. Tešíme sa na ňu, prežívame ju na no-
vých alebo už obľúbených miestach, leňošením či aktívne, s pria-
teľmi alebo rodinou. No a práve pre tých z vás, ktorí na dovolenke 
neobsedia, alebo nevydržia celé dni ležať na pláži a chcú urobiť aj 
niečo pre svoje zdravie a pritom zároveň prežiť príjemné chvíle v 
kruhu podobne aktívnych dovolenkárov, sú pripravené programy 
s označením AKTÍVNA DOVOLENKA. Pozývame vás na pobyty s 
množstvom športových aktivít na Istriu do slovinského letoviska 
Portorož. Pre fanúšikov cyklistiky sme pripravili zaujímavý pobyt v 
nádhernej Čiernej Hore. Pre milovníkov Talianska máme lahôdku - 
leňošenie pri mori a spojené s objavovaním nádherných pamiatok 
Ríma a Florencie. Cestovateľskou lahôdkou je unikátna symbióza 
poznávania najatraktívnejších pamätihodností Izraela a oddychu 
na nádhernej piesočnatej pláži letoviska Netanya na pobreží 
Stredozemného mora.

Vyberte si a teda nech sa vám nelení...

AKTÍVNA DOVOLENKA

Pozývame vás do slovinského letoviska Portorož na aktívne predĺžené 
víkendové pobyty s možnosťou účasti na viacerých športových akciách. 
Záujem o účasť na športových aktivitách oznámte, prosíme, už pri kúpe.

1. deň: individuálny príchod do slovinského letoviska Portorož, ubytovanie 
v hoteli (www.bernardingroup.si). Tenisový turnaj sa hrá podľa kategórií (dvoj-
hra, štvorhra, zmiešaná štvorhra) vo vekových pásmach do 50 rokov a 50+. 
Bližšie informácie o turnaji dostanete cca 10 dní pred odchodom. Informačné 
stretnutie o programom ďalších aktivít (cvičenie jogy, plávanie detičiek, cyklo-
turistika, fitcamp, bootcamp, babybalance). Večera v hoteli, nocľah.

2. deň: raňajky, otvorenie tenisového turnaja, zápasy v skupinách, ostatní 
individuálne voľno pri mori. Možnosť návštevy vodného parku Laguna v ho-
teli Histrion s vyhrievanými bazénmi s morskou vodou, alebo prechádzky do 
starobylého mestečka Piran. Prípadne účasť na programe ďalších športových 
aktivít. Večera v hoteli, nocľah.

3. deň: raňajky, pokračovanie tenisového turnaja, individuálne voľno pri 
mori, možnosť výletu do talianskeho Terstu (25 km), alebo prechádzka do cen-
tra Portoroža prezývaného aj Monte Carlo východu. Prípadne účasť na progra-
me ďalších športových aktivít. Večera v hoteli a nocľah.

4. deň: raňajky, ukončenie tenisového turnaja a vyhlásenie výsledkov. 
Pre nešportujúcich možnosť výletu loďou do Benátok (cena cca 75 €). Prípadne 
účasť na programe ďalších športových aktivít. Večera v hoteli, nocľah.

5. deň: raňajky, uvoľnenie izieb a individuálne odchod z Portoroža.

V cene je zahrnuté
UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v hoteli 
Ville Park*** alebo v hoteli Histrion**** alebo v hoteli  Bernardin*****.

STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere formou švédskych stolov).

OSTATNÉ: celodenný vstup do wellness centra SPA Laguna v hoteli Histrion 
(vyhrievané bazény s morskou vodou, vírivky, pre deti kĺzačky a tobogán),  
WiFi v hoteli i na izbách, animácie pre deti, bezplatné parkovanie, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: City tax v hoteloch v meste Portorož 2,50 €/os./noc, 
ubytovací poplatok 1 €/os./pobyt (platia sa priamo v hoteli).

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu v hoteli Ville Park 90 €, v Histrione a Bernardine 110 
€. Štartovné (platia len osoby zúčastňujúce sa aktivít): tenis 35 €/os., cviče-
nie jogy s Fredym Ayisim 70 €/os, plávanie detičiek 88 €/dieťa, cykloturis-
tika 49 €/os., fitcamp cvičenia s Luciou Medekovou 70 €/os., beachvolejbal 
5 €/os., bootcamp s Tréningovou akadémiou Miletička zdarma.

PORTOROŽ - PREDĹŽENÝ  
ŠPORTOVÝ VÍKEND

5-DŇOVÝ AKTÍVNY ŠPORTOVÝ POBYT

Termíny a ceny 5-dňových zájazdov individuálne 
PORTOROŽ - PREDĹŽENÝ ŠPORTOVÝ VÍKEND

Kód zájazdu 9061 9062

Dátum príchodu 03.07. 28.08.

Dátum odchodu 07.07. 01.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu Ville Park 3* 259 259

Cena na osobu Histrion 4* 319 319

Cena na osobu Bernardin 5* 419 419

hotel Histrion
hotel Ville Park
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1. deň: odlet do Tel Avivu, transfer autokarom do Betlehema. Prehliadka 
pamiatok v Betleheme, ktorú začnete v Bazilike Narodenia Ježiša Krista, budete 
pokračovať v Jaskyni Mlieka a uvidíte Pole pastierov. Ubytovanie v hoteli v 
Betleheme, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenný výlet k Mŕtvemu moru, počas ktorého sa vy-
veziete lanovkou na prehliadku pevnosti Massada (symbol hrdinského odporu 
Židov voči Rimanom). Popoludní navštívite továreň na výrobu kozmetiky znač-
ky Ahava a okúpete sa v Mŕtvom mori. Návrat do Betlehema, večera, nocľah.

3. deň: raňajky, transfer na pešiu prehliadku Jeruzalema (staré mesto, Múr 
nárekov, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho Hrobu na Kalvárii – Gol-
gote a Olivová hora). Návrat autokarom do Betlehema, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, odchod z Betlehema k Mŕtvemu moru (krátke kúpanie),  
návšteva Jericha (najnižšie ležiace a najdlhšie trvalo osídlené miesto na zemi), 
panoramatická prehliadka nového Jeruzalema (Knesset a Menora). Prehliadka 
pamätníka holokaustu Yad Vashem. Transfer do letoviska Netanya, ubytovanie 
v hoteli Residence, večera a nocľah.

5.- 7. deň: pobyt v letovisku Netanya v hoteli Residence – ide o kvalitný 
hotel kategórie 3* ležiaci priamo v srdci Netanye pri pobrežnej promenáde a v 
bezprostrednej blízkosti nádhernej pozvoľne sa zvažujúcej piesočnatej pláže 
( viac informácií o hoteli na www.zyvotel.com/residence-netanya).

8. deň: raňajky, transfer na letisko v Tel Avive a odlet do Viedne. 

Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu. 

V cene je zahrnuté
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel Aviv a späť (priame lety).

UBYTOVANIE: 3 x v Betleheme v hoteli kategórie 3* v izbách s vlastným 
príslušenstvom, 4 x v hoteli Residence kategórie 3* v letovisku Netanya..

STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov).

OSTATNÉ: transfery a program počas prvých 4 dní podľa popisu, transfer 
z hotela v Netanyi na letisko v Tel Avive, služby slovensky/česky hovoriace-
ho sprievodcu počas prvých 4 dní, počas pobytu v Netanyi asistencia slo-
vensky/česky hovoriaceho sprievodcu, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 90 €/os., 
palivový príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platí: obslužné 40 USD/os., vstupy 
40 USD/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 300 €, transfer Bratislava - Viedeň a späť 20€/os.

1. deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobusom do hotela na pobreží Mare 
di Roma, ktoré obľubujú najmä Rimania, kedže je vzdialené od talianskej metropoly 
len niekoľko desiatok kilometrov. Rímske pláže tvorí 70 km dlhý pruh pobrežia, kde 
nájdete perfektný plážový servis a služby. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, pobyt pri mori, večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, výlet autobusom do Ríma s miestnym sprievodcom. Pre-
hliadku začneme vo Vatikáne, kde vás nadchne majestátna pápežská Bazilika 
sv. Petra, postavená nad apoštolovým hrobom. Bazilika je spoločne so Sväto-
peterským námestím ukážkou geniality talianskeho architekta Berniniho. Krát-
kou prechádzkou sa dostaneme k Anjelskému hradu, monumentálnej kruhovej 
stavbe pôvodne postavenej cisárom Hadriánom ako mauzóleum. V stredoveku 
slúžil hrad ako kasárne a väznica, kde bol väznený aj Giordano Bruno. Prejdeme 
k mostu Ponte Sant´Angelo s nádhernými Berniniho sochami anjelov, ktorí nesú 
symboly Kristovho utrpenia. Navštívime najznámejšie pamiatky antického Ríma 
Koloseum a Forum Romanum. Po prehliadkach vás príjemne naladí ochutnávka 
vína a osvieži zmrzlina v gelaterii. Návrat autobusom do hotela, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, pobyt pri mori, večera a nocľah. 

5. deň: raňajky, výlet autobusom do jedného z najkrajších talianskych miest 
– Florencie. Prezriete si jedinečné architektonické skvosty na Piazza Duomo, a to 
najmä Katedrálu Santa Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána, Giottovu zvonicu, 
Kryptu sv. Reparaty a v prípade možnosti a dobrej kondície aj kupolu katedrály (463 
schodov). Na vychutnanie čarovnej toskánskej atmosféry bude v centre individuál-
ne voľno. Návrat autobusom do hotela na pobreží Mare di Roma, večera a nocľah. 

6. deň: raňajky, podľa letových časov transfer na letisko a odlet do Viedne.

V cene je zahrnuté:
LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Rím a späť (priame lety).

UBYTOVANIE: 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v oblasti Mare di Roma (konkrétny hotel bude špecifikovaný dodatočne pri kúpe 
zájazdu - lokalita Santa Severa).

STRAVOVANIE: 5 x polpenzia (raňajky a večere bez nápojov).

OSTATNÉ: transfery autobusom podľa programu, prehliadky Ríma a Florencie 
so slovensky/česky hovoriacim miestnym sprievodcom, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 165 €/os, City 
tax v oblasti Mare di Roma vo výške 3 €/os./noc.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 150 €, Balíček vstupov 50 €/os., transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

RÍM - LETO S VÝLETMI

6-DŇOVÝ ZÁJAZD LETECKY

IZRAEL A NETANYA

8-DŇOVÝ ZÁJAZD LETECKY

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov – IZRAEL A NETANYA

Kód zájazdu 9051 9052

Dátum odletu 01.07. 17.09.

Dátum príletu 08.07. 24.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 820 820

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov – RÍM - LETO S VÝLETMI

Kód zájazdu 9041 9042

Dátum odletu 01.07. 26.08.

Dátum príletu 06.07. 31.08.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 730 730
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1. deň: v popoludňajšáích hodinách odchod auto-
busu zo Slovenska do Čiernej Hory. 

2. deň: v ranných hodinách príchod do Sutomo-
re. Rozvičkou na bicykli bude trasa Čanj na pláž, kde 
nás čaká leňošenie pri mori. Popoludní sa na bicykloch 
vrátime do hotela. Po večeri si autobusom pôjdeme 
pozrieť Ulčinj s možnosťou nočného kúpania sa na prí-
mestskej pláži. Návrat do hotela, nocľah.(2x7 km, stúpa-
nie 90m, klesanie 150m)

3. deň: po raňajkách na bicykli, trasa Sutomore - 
Bar - Tudemili - Markova Kafana - Virpazar. Z Virpazaru 
sa autobusom presunieme do prístavu, vyhliadkovou 
loďou sa budeme plaviť po neskutočne krásnych zá-
kutiach Skadarského jazera. Počas plavby ochutnáme 
domáce černohorské špeciality. Návrat do hotela, ve-
čera, voľný program, nocľah. (37 km, stúpanie 840 m, 
klesanie 900m)

4. deň: raňajky, po raňajkách presun autobusom 
do mesta Cetinje. Na bicykloch absolvujeme trasu 
Cetinje - Lovčen - Lovčenský národný park - Kotor - 
Tivat. Naložíme bicykle do autobusu a osviežime sa 
v mori. Presun autobusom do Sutomore, večera, voľ-
ný program, nocľah. (65 km, stúpanie 980m, klesanie 
1630m)

5. deň: po raňajkách opäť na bicykel, dnes tra-
sou Sutomore - Ulcinj - Velika Plaža - ostrov Bojana. 
Voľný program na piesočnatej pláži. Podvečer presun 
autobusom do hotela, večera, nocľah. /50 km, stúpanie 
500m, klesanie 560m)

6. deň: voľný deň s vlastným programom, alebo 
za príplatok Rafting na rieke Tara. . 

7. deň:po raňajkách odchod autobusu do Tivatu. 
Na bicykloch sa dopravíme do mestečka Žanjice. Po-
budneme na pláži, Okúpeme sa v mori a na malých 
vyhliadkových  lodiach sa vplavíme do jaskyne Plava 
Špilja. Na bicykloch sa vrátime do Tivatu. Presun auto-
busom do hotela,  večera, voľný program, nocľah.(2 x 
20 km, stúpanie 370 m, klesanie 370 m).

8. deň: po raňajkách odchádzame do Chorvátska. 
V dopoludňajších hodinách sa zastavíme okúpať na 
neskutočne nádhernej pláži, následne sa presunieme 
do "perly Jadranu" - Dubrovníka, voľný program po-
poludní. Vo večerných hodinách odchod autobusu na 
Slovensko. 

9. deň: príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté:
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: Bratislava - Sutomore a 
späť klimatizovaným autobusom s prívesom pre bi-
cykle.

UBYTOVANIE: 6 x v 2-lôžkových izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha, WC) v 4* hoteli v Sutomore. 

STRAVOVANIE: 6 x polpenzia (raňajky a večere for-
mou bufetu vrátane nealko nápoja). 

OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autobusom pod-
ľa programu, služby miestneho slovensky / čestky 
hovoriaceho sprievodcu, program podľa popisu bez 
vstupov a lodných výletov, DPH..

POVINNÉ PRÍPLATKY: »  pobytová taxa na os. od 12 r.  
vo výške 2 € na os.a noc pobytu » servisný poplatok 
na os. od 2 r. vo výške 1 € na os.a noc pobytu

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 170 €, Vstupy (platba na mies-
te) 20-95 €/os. (podľa zvoleného programu - vstup do 
národných parkov, Kotor, Cetinje, plavby loďou, Raf-
ting na rieke Tara,...) .

POZNÁMKA: Účastníci zájazdu nie sú povinní zúčast-
ňovať sa naplánovaného programu (okrem prepravy 
do Sutomore a späť na Slovensko) 

AKTÍVNA DOVOLENKA

Termíny a ceny 9-dňových zájazdov ČIERNA HORA NA BICYKLI

Kód zájazdu 9071 9072

Dátum odchodu 01.05. 01.09.

Dátum príchodu 09.05. 09.09.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 499 499

ČIERNA HORA NA BICYKLI

9-DŇOVÝ ZÁJAZD AUTOBUSOM

získajte až

5%
zľavu
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PEYMAR ***+  
» strana 139

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SEASUN SIURELL***+ » strana 140-141

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SERAMAR SUNNA PARK ****+ » strana 138

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

MALORKA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A PROGRAMY ZÁJAZDOV

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké pobytové 
zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), resp. 
Viedne (VIE) na letisko Palma de Mallorca (PMI).

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 €, na osobu od 2 
rokov 199 € » palivový príplatok » ekologická daň 
hradená na mieste pobytu vo výške od 2,20 € do 

3,30 € na osobu a deň zájazdu v závislosti od ofici-
álnej triedy ubytovania. Deti do 16 rokov môžu byť 
od dane oslobodené. CK nemôže ovplyvniť výšku 
alebo zmenu poplatku. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK (bližšie info o poistenií nájdete na str. 417). V prí-
pade, že si zákazník nezakúpi poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého pobytového zájazdu na ostrov Malorka 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

Stredisko » S' Illot, Sa Coma a Paguera

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 650 710 770 790

390 403 423 462 501 514

dospelá osoba na prístelke 530 550 570 630 680 700

dieťa do 13 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na prístelke 450 460 480 540 580 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +18 € za izbu a noc pobytu, za izbu s priamym výhľadom na more +24 € za izbu a 
noc pobytu. * obmedzený počet izieb

2 dospelí - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 983 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 790 830 890 950 990

456 474 498 534 570 594

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 690 740 790 820

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 500 520 550 590 630 660

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

2 dospelí - 40% zľava a dieťa do 7 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1015 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 860 920 990 1030

474 492 516 552 594 618

dospelá osoba na 1. prístelke 650 680 710 760 820 850

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7-13r., resp. 2. dieťa do 7r. na príst. 520 540 570 610 650 680

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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BULHARSKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

 Letecká doprava

  Autobusová a individuálna doprava

Autobusová  
doprava len 91 €

Letecká  
doprava len 120 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

Strediská » Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas a Elenite

PONÚKAME VÁM » 8, alebo 15-dňové pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou a 10, alebo 17 
dňové pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimatizo-
vanými autobusmi z vybraných nástupných miest, 
autobusová doprava aj priamo z východného Slo-
venska. Trasa cesty vedie cez Maďarsko a Srbsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK » pobytová taxa a servisný 
poplatok vo výške 2,50 € na osobu od 2 rokov 
a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK (bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo do Bulharska 
- stredísk Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, 
Sveti Vlas a Elenite diaľkovým klimatizovaným au-
tobusom s odchodom z Bratislavy +140 € na osobu 
k cene zájazdu. Informácie o nástupných miestach, 
podmienkach, cene a časoch prepravy vám radi 
poskytnú predajcovia našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu do Bul-
harska predstavuje súčet dvoch za sebou nasle-
dujúcich 7-nocových termínov. Príplatok  + 40 € 
na osobu k cene autobusovej dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Bulharska.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na letis-
ko Burgas (BOJ). Let trvá približne 1 hodinu a 30 
minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na osobu do 2 rokov 

69 €, od 2 rokov 185 €, palivový príplatok, poby-
tová taxa vo výške 2,50 € na osobu od 2 rokov 
a noc zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane po-
istenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za leteckú 
dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc (KSC), Popradu 
(TAT) a Sliača (SLD) na letisko Burgas (BOJ) + 200 
€ na osobu k cene pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu do Bulharska predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, ku ktorému treba pripočítať cenu 
letenky 200 €.

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134

Dátum odchodu 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príchodu 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134

Dátum odletu BA, KE, TAT 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príletu BA, KE, TAT 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132

Dátum odletu BA, KE, SLD 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8.

Dátum príletu BA, KE, SLD 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133

Dátum odletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Dátum príletu BA 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3201 3204 3207 3210 3213 3216 3219 3222

Dátum odletu BA, KE 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8.

Dátum príletu BA, KE 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3202 3205 3208 3211 3214 3217 3220

Dátum odletu BA, KE 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8.

Dátum príletu BA, KE 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3203 3206 3209 3212 3215 3218 3221

Dátum odletu BA, KE 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8.

Dátum príletu BA, KE 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10
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M-1 ***  
» strana 36

SUPER FIRST MINUTE 

M-2 ***  
» strana 37

SUPER FIRST MINUTE 

SVETI DIMITAR *** 
» strana 33

SUPER FIRST MINUTE 

PENELOPE ***  
» strana 41

SUPER FIRST MINUTE 

PLOVDIV ***  
» strana 40

SUPER FIRST MINUTE 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 170 180 200 220 280 290 310 330

111 117 130 143 182 189 202 215

dospelá osoba na 1. prístelke 140 150 160 180 230 240 250 270

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. Príplatok » za all inclusive služby v hoteli Tishina: dieťa 
do 12 rokov +6 € na osobu a noc pobytu, dospelá osoba +12 € na osobu a noc pobytu.
  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 180 190 210 230 290 300 320 340

117 124 137 150 189 195 208 221

dospelá osoba na 1. prístelke 150 160 170 190 240 240 260 280

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. a 5. osoba do 12 r. v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za večeru: dieťa do 12 rokov +6 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +12 € na osobu a noc pobytu. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 260 270 290 310

104 111 124 137 169 176 189 202

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za all inclusive služby v hoteli Tishina: dieťa 
do 12 rokov +6 € na osobu a noc pobytu, dospelá osoba +12 € na osobu a noc pobytu.
 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 200 220 240 310 320 340 360

124 130 143 156 202 208 221 234

dospelá osoba na 1. prístelke 160 160 180 200 250 260 280 290

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 210 230 250 320 330 350 370

130 137 150 163 208 215 228 241

dospelá osoba na 1. prístelke 160 170 190 200 260 270 280 300

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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PARK HOTEL CONTINENTAL **/*** » strana 27

SUPER FIRST MINUTE 

CHAIKA BEACH RESORT **** » strana 22-23

SUPER FIRST MINUTE 

SEA BREEZE ***+  
» strana 28

SUPER FIRST MINUTE 

EFIR ***+  
» strana 31

SUPER FIRST MINUTE 

SUNNY DAY ***+  
» strana 30

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 260 290 320 410 420 440 470

163 169 189 208 267 273 286 306

dospelá osoba na 1. prístelke* 200 210 240 260 330 340 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » ubytovanie v 3* časti +16 € na izbu a noc pobytu.  *možné iba v 3* časti.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 260 290 320 360 420 440 460

143 169 189 208 234 273 286 299

dospelá osoba na 1. prístelke 180 210 240 260 290 340 360 370

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 220 240 260 330 340 360 380

137 143 156 169 215 221 234 247

4. dospelá osoba na základnom lôžku 170 180 200 210 270 280 290 310

4. osoba do 12 rokov na zákl. lôžku ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov na prístelke 130 130 140 150 190 200 210 220

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za apartmány je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 220 240 260 330 340 360 380

137 143 156 169 215 221 234 247

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 200 210 270 280 290 310

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 110 110 120 130 170 170 180 190

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 310 330 350 450 470 490 520

174 186 198 210 270 282 294 312

dospelá osoba na 1. prístelke 240 250 270 280 360 380 400 420

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 180 190 200 210 270 290 300 320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za polpenziu: dieťa do 12 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu » za all inclusive: 
dieťa do 12 rokov +8 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +16 € na osobu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more v hoteli 
Chaika Beach +8 € na izbu a noc pobytu /izby s výhľadom na more na vyžiadanie/.

letecky 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA  
so zľavou až 40% » ušetríte až  736 €
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KOTVA ****+  
» strana 18-19

SUPER FIRST MINUTE 

BELICA ***+  
» strana 38

SUPER FIRST MINUTE 

TISHINA ***+  
» strana 34-35

SUPER FIRST MINUTE 

AZURRO ***+  
» strana 29

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobytyCeny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 

zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 390 470 480 530 570

186 204 222 234 282 288 318 342

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 300 320 380 390 430 460

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 120 150 150 160 180

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 170 190 200 240 240 270 290

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 100 110 120 120 150 150 160 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +17 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 380 410 480 540 580 630

208 228 247 267 312 351 377 410

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 310 330 390 440 470 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 110 120 140 160 170 190

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 130 140 160 170 200 220 240 260

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

204 210 222 234 312 318 330 354

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

4-členná rodina- až 3 dospelí a 1 deťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA - zľava 35% » ušetríte 620 €
a autobusová doprava len za 91 €/osoba alebo letecká doprava s 40% zľavou len za 120 €/osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

221 228 241 254 338 345 358 384

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 50 60 60 60 80 80 90 90

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

4-členná rodina- 2 dospelí a 2 deti do 12 rokov na prístelkách - zľava 35% » ušetríte až 564 €
a autobusová doprava len za 91 €/osoba alebo letecká doprava s 40% zľavou len za 120 €/osoba
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VICTORIA PALACE *****  
» strana 20-21

SUPER FIRST MINUTE 

PERLA ***+  
» strana 26

SUPER FIRST MINUTE 

DUNAV ****  
» strana 24-25

SUPER FIRST MINUTE 

QUEEN NELLY ***+  
» strana 39

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 440 460 590 610 630 670

267 273 286 299 384 397 410 436

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 480 490 510 540

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. os. do 12 r. na príst. v apartmáne 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. dosp. os. na príst. v apartmáne 330 340 360 370 480 490 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v apartmáne +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 390 410 430 550 570 590 630

228 234 246 258 330 342 354 378

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 330 350 440 460 480 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 230 240 250 260 330 350 360 380

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za polpenziu: dieťa do 12 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu » za all inclusive: 
dieťa do 12 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € na osobu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more v hoteli 
Chaika Beach +10 € na izbu a noc pobytu /izby s výhľadom na more na vyžiadanie/.

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA » ušetríte až  441 € 
a autobusová doprava len za 91 €/osoba alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 470 490 630 650 670 720

280 293 306 319 410 423 436 468

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 380 400 510 520 540 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 220 230 240 250 320 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 380 410 430 510 590 610 650

215 247 267 280 332 384 397 423

dospelá osoba na 1. prístelke 270 310 330 350 410 480 490 520

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 70 80 80 90 100 120 120 130

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 190 210 220 260 300 310 330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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CAESAR PALACE ****+  
» strana 32

SUPER FIRST MINUTE 

ROYAL PARK ***** » strana 14-15

SUPER FIRST MINUTE 

ATRIUM BEACH ****+ » strana 16-17

SUPER FIRST MINUTE 

SUNSET BEACH ******  
» strana 12-13

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 460 510 530 650 700 720 760

267 299 332 345 423 455 468 494

dospelá osoba na 1. prístelke 330 370 410 430 520 560 580 610

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 150 170 170 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 510 590 610 730 810 830 890

264 306 354 366 438 486 498 534

dospelá osoba na 1. prístelke 360 410 480 490 590 650 670 720

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 270 310 360 370 440 490 500 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

letecky 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA  
so zľavou až 40% » ušetríte až 1 032 €

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 490 570 590 690 770 790 850

252 294 342 354 414 462 474 510

dospelá osoba na 1. prístelke 340 400 460 480 560 620 640 680

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 260 300 350 360 420 470 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

2 dospelí - zľava až 35% a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA » ušetríte až  595 €
a autobusová doprava len za 91 €/osoba alebo letecká doprava s 40% zľavou len za 120 €/osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 610 690 730 920 950 970 1 050

330 366 414 438 552 570 582 630

dospelá osoba na 1. prístelke 440 490 560 590 740 760 780 840

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 280 310 350 370 460 480 490 530

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 280 310 350 370 460 480 490 530

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v 4* apartmánoch Sunset Family, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie so službami ultra all inclusive v luxusných 5* apartmánoch +50 € na izbu a noc pobytu v hoteloch Alpha, 
Beta, Sigma, Delta.

2 dospelí a 1 dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA - zľava až 35% » ušetríte až  735 €
a autobusová doprava len za 91 €/osoba alebo letecká doprava s 40% zľavou len za 120 €/osoba
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ALBÁNSKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

IBIZA ***+ » strana 44

SUPER FIRST MINUTE 

 
Autobusová  
a individuálna doprava

Letecká  
a kombinovaná doprava

Autobusová  
doprava len 95 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

Letecká  
doprava len 126 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

 Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 420 450 490

260 273 293 319

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 360 400

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 200 210 230 250

dieťa do 6 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  Pozor » * obmedzený počet izieb    
Príplatok » za izbu s balkónom +3 €  na izbu a noc pobytu. 

    ALBÁNSKO – 10-dňové  zájazdy individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum odchodu 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príchodu 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    ALBÁNSKO – 8 a 15-dňové  zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*

Kód zájazdu 2301* 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311*

Dátum odletu 26.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Dátum príletu 4.7. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou a 10 alebo 17-dňo-
vé zájazdy autobusovou dopravou do Albánska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi Informácie o nástupných 
miestach, podmienkach, cene a časoch prepravy 
vám poskytnú predajcovia našej CK. Trasa cesty 
vedie cez Maďarsko, Chorvátsko a Čiernu Horu 
(s prestupom). 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
storno poplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie informácie o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým klimatizo-
vaným autobusom +145 € na osobu. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z východ-
ného Slovenska  vo vybraných termínoch

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa a servisný 
poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 rokov a noc 
pobytu.

DVOJTERMÍN » príplatok +50 € na osobu k cene 
dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové zájazdy 
*kombinovanou dopravou (diaľkový klimatizo-
vaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - diaľko-
vý klimatizovaný autobus) do Albánska. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Tirana (TIA). Let trvá približne 1h a 
40 min.  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za letec-
kú dopravu z Bratislavy (BTS) na letisko Tirana 
(TIA) +210 € na osobu od 2 rokov (príplatok 
za kombinovanú dopravu bus/let, resp. let/
bus +100 € na osobu od 2 rokov).   

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné po-
platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 175 € » (pri 
kombinovanej doprave na osobu od 2 rokov 
85 €) » palivový príplatok » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 

si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocové-
ho) leteckého zájazdu do Albánska je súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, ku ktorému treba pripočítať cenu 
letenky 210 €.
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RAFAELO RESORT ****  
» strana 48

SUPER FIRST MINUTE 

ALBANIAN STAR ****  
» strana 45

SUPER FIRST MINUTE 

DOLCE VITA ****  
» strana 46 - 47

SUPER FIRST MINUTE 

HORIZONT **** » strana 49

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 560 590

319 338 364 384

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 500 520

dieťa 6-12 rokov  na 1. prístelke 350 370 400 420

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior +5 € na izbu a noc pobytu.   

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 540 570

282 294 324 342

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 440 460

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 240 250 270 290

dieťa do 7 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie v depandance Dolce Vita, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu v hlavnej hotelovej budove s orientáciou na mor-
skú stranu +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 440 490 520

273 286 319 338

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 400 420

1., resp. 2. dieťa 6-12r. na prístelke 210 220 250 260

dieťa do 6 r. na prístel., resp.bez lôžka ubytovanie all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na morskú stranu +5 € na izbu a noc pobytu.

   Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 550 590 620

338 358 384 403

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 510 530

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-13 r. na prístelke 260 280 300 310

dieťa do 6 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie - štandard, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu štandard +10 € na izbu a noc » za izbu orientovanú na morskú stranu s výhľadom na bazén +5 € na izbu 
a noc » za izbu de luxe +7 € na izbu a noc. Pozor » * obmedzený počet izieb.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 13 rokov na prístelkách letecky  
so zľavou 40 % » ušetríte až 1024 €

Fakultat ívne výlety
Tirana a Kruja
Navštívime centrum Tirany, národné historické múzeum, prejdeme okolo Starej veže s hodinami z r. 1822, pozrie-
me si najstaršiu mešitu v Albánsku Ethem Bay, najznámejší tiranský bulvár a mnoho iného. Program pokračuje 
návštevou historického mesta Kruja, rodiska národného hrdinu Gjergja Kastrioti Skanderbega, kde si pozrie-
me hradby s opevnením, etnografické múzeum, starý bazar – stredoveký trh s obchodíkmi vybudovanými z 
dreva s unikátnymi tradičnými remeselnými výrobkami.
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KORALI *** 
» strana 54-55

SUPER FIRST MINUTE

ČIERNA HORA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Autobusová  
doprava len 88 €

Letecká  
doprava len 114 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

získajte až

40%
zľavu

na letecké
pobyty

Strediská » Sutomore a Bečiči

letecky 2 osoby a dieťa do 12 rokov -40% zľava  » ušetríte až 680 € 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 420 450

234 240 252 270

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 380 410

dieťa do 12 rokov na 1.prístelke 200 210 220 230

dieťa do 12 r. bez lôžka / príst.v rod. izbe ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +5 € na izbu a noc pobytu » rodinná izba sa účtuje 3x cena na základnom lôžku.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové pobytové zá-
jazdy individuálnou dopravou a 10 alebo 17-dňové 
zájazdy autobusovou dopravou do Čiernej Hory. 

DOPRAVA » autobusovú dopravu zabezpečujeme 
diaľkovými klimatizovanými autobusmi z Bratisla-
vy. Informácie o nástupných miestach, podmien-
kach, cene a časoch prepravy vám poskytnú 
predajcovia našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa na osobu 
od 12 rokov vo výške 2 € na osobu a noc pobytu » 
servisný poplatok na osobu  
od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc pobytu

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
storno poplatkov, servisných a asistenčných slu-
žieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 

cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým klimatizo-
vaným autobusom +135 € na osobu. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z východ-
ného Slovenska vo vybraných termínoch

DVOJTERMÍN » príplatok +50 € na osobu k cene 
dopravy.

ČIERNA HORA – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

Dátum odchodu 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príchodu 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 Letecká a kombinovaná doprava

  Autobusová a indiv iduálna doprava

ČIERNA HORA –  8 a 15-dňové zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane* 

Kód zájazdu 2101* 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111*

Dátum odletu BA 26.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Dátum príletu BA 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové zájazdy 
kombinovanou dopravou* (diaľkový klimatizo-
vaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - diaľko-
vý klimatizovaný autobus) do Čiernej Hory. 

LIETAME »priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Podgorica (TGD). Let trvá približne 1h 
a 20 min.  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za le-
teckú dopravu z Bratislavy (BTS) na letisko 
Podgorica (TGD) +190 € na osobu k cene 
pobytu, resp. +100 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné po-
platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 175 € » (pri 
kombinovanej doprave na osobu od 2 rokov 
85 €) » palivový príplatok  » pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 2 € na osobu a 
noc pobytu » servisný poplatok  na osobu od 2 
rokov vo výške 1 € na osobu a noc pobytu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-

ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu do Čiernej Hory je súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, ku ktorému treba pripočítať cenu 
letenky 190 €.
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TARA ****+  
» strana 52-53

SUPER FIRST MINUTE

letecky 2 dospelé osoby -35% zľava a 2 deti do 12 rokov » ušetríte až 1321 €          

Fakultat ívne výlety
Skadarské jazero 
Vydajte sa s nami na jeden z najpohodovejších lodných výletov. Čaká vás spoznávanie jedného z najkrajších 
prírodných kútov Čiernej Hory – Skadarského jazera. Loď nás počká kúsok od dedinky Vranina. Na palube nás 
privíta drobné lokálne občerstvenie - priganice, med, syr a víno. Sprievodca nám ukáže tajomstvá a najkrajšie 
miesta najväčšieho jazera Balkánskeho polostrova. Neskôr zastavíme na pláži Pelinovo, kde budeme mať 
možnosť ochutnať čerstvé čiernohorské rybie špeciality, či kúpať sa.

Boka Kotorska
Navštívte s nami najväčší prírodný záliv na juhu Jadranského mora. Petrovac, Budva, Tivat, aj Kotor, tieto mestá 
„spoznáme“ cestou do posledného menovaného.  V meste Kotor, pripomínajúcom Dubrovník alebo Benátky 
bez kanálov, nás neminie prehliadka mesta. Neskôr sa aj so sprievodcom nalodíme v Malej Maríne v Kotore a 
užijeme si plavbu Kotorským a Risanským zálivom. Poslednou zastávkou nášho výletu bude návšteva mesta 
Tivat, kde nás čaká prechádzka krásnou časťou „Port Montenegro“. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 700 730

                                                     423 436 455 475

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 680 710

1. dieťa do 12 r. na prístelke 390 410 420 440

2. dieťa do 12 r. bez lôžka / na príst. 260 270 280 300

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na príst. v rod. izbe ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 r. bez lôžka v rod. izbe ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie vo vilkách, ultra all inclusive, služby delegáta, klub, DPH.  
Príplatok » za izbu v hoteli +12 € na izbu a noc » rodinná izba sa účtuje 3x cena na základnom lôžku +30 € na izbu a noc pobytu » 
za balkón, resp. terasu vo vilkách +10 € na izbu a noc pobytu. 
Pozor » * obmedzený počet izieb

Tirana - Durres - Skadar
Poďte s nami objavovať mestá Skadar, Tirana a Durres. Najkrajšími časťami mesta Skadar sa prevezieme au-
tobusom, cestou do Tirany môžme na každom kroku pozorovať typické bunkre. Navštívime centrum Tirany, 
prejdeme popri prezidentskom paláci, Starej veži s hodinami, pozrieme si najstaršiu mešitu v Albánsku a mnoho 
iného. Následne vyrazíme do mesta Durres s jeho známou pevnosťou La Torra z 5. storočia, historickou ulicou, 
antickými stĺpmi a rímskym amfiteátrom z 2. storočia, rímskymi kúpeľmi a mešitou El-fatih.

Starý Bar
Preskúmajte s nami Starý Bar, prejdite sa s nami jeho známou Tureckou uličkou s množstvom predajní 
suvenírov a starobarských reštaurácií ponúkajúcich jedlá národnej kuchyne; až k pevnosti. Navštívime pev-
nosť Starý Bar, kde nám sprievodca priblíži, ako sa tu kedysi žilo. Zastavíme sa i v neďalekom Mirovici, pri 
olivovníku starom 2 243 rokov, je známy aj pod menom „Stara Maslina“. Domáci ho považujú dokonca za 
posvätný strom.

Rafting na rieke Tara
Ihneď ako sa rozvidnie vyrazíme autobusom okolo Skadarského jazera, údolia Zety, kláštora Ostrog, kaňonu 
rieky Piva. Pred samotným splavom sa v kempe občerstvíme tradičnými výrobkami z údeného mäsa a syra. 
Vyzdvihneme si potrebné vybavenie a jeepom sa prepravíme na počiatočné miesto splavu. Samotná plavba s 
profesionálnymi inštruktormi vedie cez najatraktívnejšie časti kaňonu rieky Tara. S raftami sa vrátime do kempu 
na obed pripravený tradičným spôsobom, kde je na výber jahňacina alebo ryba.
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KAČJAK **+  
» strana 62

SUPER FIRST MINUTE 

SLAVEN **+  
» strana 65

SUPER FIRST MINUTE 

CHORVÁTSKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Autobusová  
doprava len 62 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové poby-
tové zájazdy individuálnou dopravou alebo 10, 
12 a 17-dňové pobytové zájazdy autobusovou 
dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimatizo-
vanými autobusmi s odchodom z Bratislavy.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová a registračná 
taxa na osobu od 12 rokov vo výške  
1,8 € na osobu a noc zájazdu » servisný poplatok 
na osobu od 2 rokov vo výške 1€ na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení nájde-
te na str. 417). Ak si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Krk, Rabac, 
Duga Uvala, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski 
+95 € na osobu k cene zájazdu » strediská 
na ostrove Hvar +110 € a trajekt +35€ na oso-
bu k cene zájazdu. Informácie o nástupných 
miestach poskytnú predajcovia v CK.

BONUS » priamo z východu do stredísk Crikveni-
ca, Selce, Krk, Novi Vinodolski, Rabac a Duga Uvala 
vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu k cene 
dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdarma: 
Duga Uvala, Novi Resort a iné (viď cenník) » nápoje 
v cene: Kačjak, Slaven, Duga Uvala, Hedera, Mimo-
sa, Malin, Jadran 
 

Strediská » Rabac, Duga Uvala, Krk, Crikvenica, 
Selce, Novi Vinodolski, Hvar

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 240 270 310 350 370 420 430 460

156 176 202 228 241 273 280 299

dospelá osoba na 1. prístelke 200 220 250 280 300 340 350 370

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 200 220 250 280 300 340 350 370

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 140 160 180 190 210 220 230

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), klub, služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 290 320 370 390 430 440 470

176 189 208 241 254 280 286 306

dospelá osoba na 1. prístelke 220 240 260 300 320 350 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 220 240 260 300 320 350 360 380

dieťa do 12 rokov bez lôžka 140 150 160 190 200 220 230 240

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Dátum odchodu 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9.

Dátum príchodu 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Dátum odchodu 29.6. 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8.

Dátum príchodu 10.7. 19.7. 28.7. 6.8. 15.8. 24.8. 2.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9
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AD TURRES **** 
» strana 63

SUPER FIRST MINUTE 

JADRAN ***+  
» strana 66

SUPER FIRST MINUTE 

FONTANA **+  *** 
» strana 90

SUPER FIRST MINUTE 

HVAR ***+  
» strana 91

SUPER FIRST MINUTE 

HEDERA A MIMOSA ****  
» strana 58-59

SUPER FIRST MINUTE

       Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 520 530 550 610 650 700

267 293 338 345 358 397 423 455

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 420 430 440 490 520 560

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke 330 360 420 430 440 490 520 560

dieťa do 12 rokov bez lôžka 210 230 260 270 280 310 330 350

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 350 380 410

195 208 228 247 267

dospelá osoba na 1. prístelke 210 230 250 270 290

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu 3*** štandardu +7 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light za dieťa do 6 rokov +7 € na osobu a noc 
pobytu » za služby all inclusive light za osobu od 6 rokov +13 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 580 630 670 750 820 860

267 293 377 410 436 488 533 559

 dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 460 500 540 600 660 690

dieťa 7 - 14 rokov na 1. prístelke 210 230 290 320 340 380 410 430

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (víno, pivo alebo nealko), služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom +5 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc 
pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 440 520 540 580

267 286 338 351 377

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 370 380 410

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na morskú stranu 
+11 €  za izbu na noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 460 490 560 600 690 710 750

293 299 319 364 390 449 462 488

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 400 450 480 560 570 600

dieťa 12 - 16 rokov na prístelke 360 370 400 450 480 560 570 600

dieťa 8 - 12 rokov na prístelke 320 330 350 400 420 490 500 530

dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 5 - 8 rokov na prístelke 230 240 250 280 300 350 360 380

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera +34 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom 
a orientáciou na morskú stranu v hoteli Mimosa +36 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light +20 € na osobu a noc pobytu. 
*obmedzený počet izieb v hoteli Hedera
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NOVI RESORT PREMIUM APART. **** » strana 68-69

SUPER FIRST MINUTE

NOVI RESORT DE LUXE APART. **** » strana 68-69

SUPER FIRST MINUTE 

DUGA UVALA DEPANDANCE ***+ » strana 60-61

SUPER FIRST MINUTE 

DUGA UVALA HOTEL ***+  
» strana 60-61

SUPER FIRST MINUTE 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 580 610 640 740 750 790

312 332 377 397 416 481 488 514

dospelá osoba na prístelke 390 410 470 490 520 600 610 640

dieťa 6 - 12r. na  príst. v rodinnej izbe* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 260 290 310 320 370 380 400

dieťa do 6 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, plná penzia s nápojmi, klub, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb.
Príplatok » V rodinnej izbe /až pre 5 os./ sa účtuje 4x cena na základnom lôžku a dieťa na prístelke podľa cenníka.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 590 620 650 750 760 800

319 338 384 403 423 488 494 520

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 480 500 530 610 620 650

dieťa 6 -12 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 270 300 320 330 380 390 410

dieťa do 6 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v štandardnej hotelovej izbe, plná penzia s nápojmi, klub, služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb. Príplatok » za izbu typu štandard+ /rozlohovo väčšia izba/ s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc 
pobytu

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 624 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 580 620 650 740 770 800

312 332 377 403 423 481 501 520

dospelá osoba na prístelke 480 510 580 620 650 740 770 800

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 260 290 310 330 370 390 400

dieťa do 6 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu Premium Family 1 sa účtuje 2x cena 
na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2 sa účtuje 3x cena na základnom lôžku 
a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3 sa účtuje 4x cena na základnom lôžku.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 590 630 660 750 780 820

325 345 384 410 429 488 507 533

dospelá osoba na prístelke 500 530 590 630 660 750 780 820

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 270 300 320 340 390 400 410

dieťa do 6r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  V apartmáne De Luxe sa účtuje 3x cena na základnom 
lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 

5-členná rodina - 3 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa  
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 975 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba

4-členná rodina - 2 osoby so zľavou až 35%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 6 rokov bez lôžka ZDARMA už od 624 €  a autobusová doprava len za 62 €/osoba
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MALIN ****+  
» strana 67

SUPER FIRST MINUTE

OMORIKA ****+  
» strana 64

SUPER FIRST MINUTE 

NOVI RESORT HOTEL THE VIEW *****+ » strana 68-69

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 550 650 680 730 850 870 900

338 358 423 442 475 553 566 585

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 450 480 510 590 600 630

dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 18 rokov na 1. prístelke 260 280 320 340 370 420 430 450

dieťa do 18 r. na 2. príst. v rod. izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe štandard, polpenzia, nápoj k večeri (pivo, víno, džús alebo voda), služby delegáta, DPH.  
V rodinnej izbe sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a dieťa na 2. prístelke podľa cenníka.  
Príplatok » za izbu superior s balkónom +10 € na izbu a noc pobytu  » za izbu superior s balkónom a orientáciou na morskú stranu + 
29 € na izbu a noc pobytu

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 700 730 740 770 940 960 980

429 455 475 481 501 611 624 637

osoba na 1. prístelke 530 560 590 600 620 760 770 790

dieťa do 12 rokov bez lôžka 330 350 360 370 390 470 480 490

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 750 790 820 840 1010 1030 1050

468 488 514 533 546 657 670 683

dospelá osoba na 1. prístelke* 580 600 640 660 680 810 830 840

dieťa do 6 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 360 380 400 410 420 510 520 530

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.   
*obmedzený počet izieb

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA » už od 879 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba

Fakultat ívne výlety
Istria tour
 
Poďte s nami spoznať zaujímavé miesta, historické pamiatky a romantické zákutia severného Chorvátska i 
okolitej krajiny či úžasné scenérie z filmov o legendárnom Winnetouovi. Zaručujeme vám nezabudnuteľné 
zážitky plné dobrodružstva, zábavy a príjemnej atmosféry. Pretože všetko toto i viac vám ponúka prekrásna 
Istria.

Plitvické jazerá
 
Sú bezpochyby najznámejším národným parkom v Chorvátsku. Ide o terasovitú sústavu sladkovodných 
jazier prepojených nespútanými kaskádami a vodopádmi. Oblasť parku je v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO a je priam magnetom pre turistov vďaka dobrodružným filmovým scénam nezabudnuteľného Win-
netoua. Poďte sa pokochať jeho nádhernými prírodnými scenériami i vy!    
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ZELENA PUNTA ****  
» strana 82

SUPER FIRST MINUTE

Autobusová  
doprava len 69 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

MEDENA APARTMÁNY **** 
» strana 83

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 470 490 520 550 580 680 710 730

280 306 319 338 358 377 442 462 475

dospelá osoba na prístelke 350 380 400 420 440 470 550 570 590

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 310 330 350 370 390 410 480 500 520

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH. 
Príplatok » za apartmán typu B +6 € na apartmán a noc pobytu » za apartmán typu C +10 € na apartmán a noc pobytu.

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou alebo 10, 12 
a 17-dňové pobytové zájazdy autobusovou dopra-
vou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Informácie o nástupných miestach v CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová a registračná 
taxa na osobu od 12 rokov vo výške 
1,80 € na osobu a noc zájazdu » servisný poplatok 
na osobu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných slu-
žieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Petrčane, 
Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Primošten, Trogir 
+105 € na osobu k cene zájazdu.

BONUS » klubová dovolenka v hoteli a apartmá-
noch Medena, miniklub v slovenskom jazyku v 
hoteli Imperial a vo vilkách Regina a Klara.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu k cene 
dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdarma 
v hoteli Donat, Imperial, Olympia a v hoteli a 
apartmánoch Medena. 
 
Zájazdy týkajúce sa hotelov Zora a Zelena Punta 
nie sú skupinovými zájazdmi.

Strediská » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Ugljan, Vodice,  
Primošten, Trogir

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 5.6. 12.6. 19.6 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príchodu 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 26.6. 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8.

Dátum príchodu 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8. 30.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 400 410 530 560 630 670 690

221 241 260 267 345 364 410 436 449

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 310 400 420 480 510 520

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 170 190 200 210 270 280 320 340 350

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb. 
Príplatok  » za 5-lôžkový apartmán +10 € na apartmán a noc pobytu.
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DONAT ***+  
» strana 76-77

SUPER FIRST MINUTE

IMPERIAL - REGINA ***  
» strana 78-79

SUPER FIRST MINUTE

MEDENA HOTEL ****  
» strana 84-85

SUPER FIRST MINUTE

IMPERIAL - KLARA ***+  
» strana 78-79

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 490 510 580 640 670 740 830 850

280 319 332 377 416 436 481 540 553

dospelá osoba na prístelke 350 400 410 470 520 540 600 670 680

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 310 350 360 410 450 470 520 590 600

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 220 250 260 290 320 340 370 420 430

dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom +9 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 490 520 560 620 650 720 770 820

273 319 338 364 403 423 468 501 533

dospelá osoba na 1. prístelke 340 400 420 450 500 520 580 620 660

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 210 250 260 280 310 330 360 390 410

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu  » za 1/1 izbu +7 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 490 550 600 650 700 840 850 880

286 319 358 390 423 455 546 553 572

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 520 560 680 690 710

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 220 250 280 300 330 350 420 430 440

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu » za 1/1 izbu +10 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 520 540 600 670 690 770 850 880

312 338 351 390 436 449 501 553 572

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 410 450 510 520 580 640 660

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 240 260 270 300 340 350 390 430 440

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb. 
Príplatok  » za izbu superior premium +17 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 
€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35% a 2 deti do 6 rokov na prístelke  
v rodinnej izbe ZDARMA » už od 700 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba
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KORNATI ****  
» strana 72

SUPER FIRST MINUTE

ADRIATIC ****  
» strana 73

SUPER FIRST MINUTE

PINIJA ****+  
» strana 74-75

SUPER FIRST MINUTE

KOLOVARE **** 
» strana 71

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 570 590 650 680 710 840 870 900

345 371 384 423 442 462 546 566 585

dospelá osoba na 1. prístelke 400 430 440 500 550 570 640 710 720

1. dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 270 280 310 340 360 400 440 450

osoba na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 270 280 310 340 360 400 440 450

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb, pri kúpe zájazdu do 28.02.2019.
Príplatok » za obed +16 € na osobu a deň » za izbu s balkónom +10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkónom +14 
€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 490 540 620 670 690 800 840 880

293 319 351 403 436 449 520 546 572

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 500 540 560 640 680 710

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 230 250 270 310 340 350 400 420 440

junior 12 - 17 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *pri kúpe zájazdu do 31.03.2019 
Príplatok » za izbu s balkónom +7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 490 540 620 670 690 820 850 880

293 319 351 403 436 449 533 553 572

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 540 560 660 680 710

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 220 250 270 300 340 350 420 430 440

junior 12 - 17 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *pri kúpe zájazdu do 31.03.2019 
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 570 590 650 680 700 840 860 900

345 370 384 423 442 455 546 559 585

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 480 520 550 560 680 690 720

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka 260 280 300 330 340 350 420 430 450

dieťa do 7 r. bez lôžka v izbe superior* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 320 330 360 390 360 390 510 520 540

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu superior s orientáciou na morskú stranu +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu superior +6 € na izbu a noc 
pobytu » za obed +17 €  na osobu a deň.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35% a 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 732 € a autobusová doprava len za 69 €/osoba 
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ZORA ****  
» strana 81

SUPER FIRST MINUTE

IMPERIAL HOTEL****  
» strana 78-79

SUPER FIRST MINUTE

OLYMPIA *****  
» strana 80

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 610 670 700 720 860 900 920

358 384 397 436 455 468 559 585 598

dospelá osoba na 1. prístelke 500 540 550 610 630 650 780 810 830

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 130 140 150 160 170 180 200 210 220

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 620 670 720 760 790 960 980 1020

384 403 436 468 494 514 624 637 663

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 540 580 610 640 770 790 820

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 300 310 340 360 380 400 480 490 510

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 300 310 340 360 380 400 480 490 510

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, animácie v slovenskom jazyku, DPH.  
*obmedzený počet izieb. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 690 710 750 800 820 960 1010 1040

397 449 462 488 520 533 624 657 676

dospelá osoba na 1. prístelke 490 560 570 600 640 660 770 810 840

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 310 350 360 380 400 410 480 510 520

dieťa do 6 r. na 1. prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu 5* štandardu v Olympia Sky +110 €  na osobu a 
noc pobytu. 

Fakultat ívne výlety
Rafting na rieke Cetina
 
Rafting je organizovaný z letoviska Omiš. Minibusom sa odveziete do dedinky Penšići, kde sa s raftom začína. 
Celá trasa je dlhá 9 km a trvá 3-4 hodiny. Počas nej máte unikátnu možnosť kochať sa jedinečnými prírod-
nými úkazmi. Trasa je skutočne nenáročná, takže sa jej môžu zúčastniť i deti. Preto sa pridajte s nami zažiť 
nezabudnuteľný adrenalínový zážitok!

Návšteva Dubrovnika

Dubovnik je jednoznačne najkrajším a zároveň najpôsobivejším mestom Chorvátska. Leží v južnej Dalmácii a 
je druhým najväčším mestom krajiny. Radí sa medzi jej najdôležitejšie turistické, historické a kultúrne centrá. 
Dubrovnik je zapísaný v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Poďte ho s nami toto leto navštíviť!

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 768 € a autobusová doprava len za 69 €/osoba 
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BRZET ***+  
» strana 87

SUPER FIRST MINUTE 

Autobusová  
doprava len 69 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

ALEM **  
» strana 86

SUPER FIRST MINUTE

Strediská » Trogir, Omiš, Omiš Ruskamen a Baško Polje

CHORVÁTSKO – termíny 10 - dňových zájazdov

Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12 - dňových zájazdov

Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 26.6. 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8.

Dátum príchodu 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8. 30.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 300 350 380 400 460 470 510

182 195 228 247 260 299 306 332

dospelá osoba na 1. prístelke 230 240 280 310 320 370 380 410

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 140 150 180 190 200 230 240 260

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 350 390 450 500 520

228 254 293 325 338

dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 360 400 420

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 140 160 180 200 210

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby delegáta, 
DPH.  *dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové pobyto-
vé zájazdy individuálnou dopravou alebo 10 
a 17-dňové pobytové zájazdy autobusovou dopra-
vou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Informácie o nástupných miestach v CK. 

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová a registračná 
taxa na osobu od 12 rokov vo výške  
1,80 € na osobu a noc zájazdu » servisný poplatok 
na osobu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných slu-
žieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » stredisko Trogir  
+105 €, strediská Omiš, Omiš Ruskamen a Baško 
Polje +110 € na osobu k cene zájazdu.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu k cene 
dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdarma 
v hoteli a bungalovoch Sagitta a v hoteli a apart-
mánoch Medena.  
 
Zájazdy týkajúce sa hotela Alem nie sú skupino-
vými zájazdmi.
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MEDENA HOTEL ****  
» strana 84-85

SUPER FIRST MINUTE 

MEDENA APARTMÁNY ****  
» strana 83

SUPER FIRST MINUTE

SAGITTA-BUNGALOVY ***+ 
» strana 88-89

SUPER FIRST MINUTE

SAGITTA-HOTEL ***+  
» strana 88-89

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 410 530 560

241 260 267 345 364

dospelá osoba na 1. prístelke 280 300 310 400 420

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 190 200 210 270 280

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb. 
Príplatok  » za 5-lôžkový apartmán +10 € na apartmán a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 490 590 650 670 740 820 840

299 319 384 423 436 481 533 546

dospelá osoba na prístelke 370 400 480 520 540 600 660 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 r. na prístelke 230 250 300 330 340 370 410 420

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za štvorlôžkový apartmán +12 € na apartmán a noc pobytu » za štvorlôžkový bungalov +6 € na bungalov 
a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 530 610 650 680 790 840 880

306 345 397 423 442 514 546 572

dospelá osoba na 1. prístelke 380 430 490 520 550 640 680 710

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 240 270 310 330 340 400 420 440

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +10 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 r. bez lôžka ZDARMA » už od 612 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 600 670 690

338 351 390 436 449

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 450 510 520

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 260 270 300 340 350

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb. 
Príplatok  » za izbu superior premium +17 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 
€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1 dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 
rokov ZDARMA » už od 676 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba
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KALÁBRIA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

NICOTERA BEACH ****+ 
» strana 98 - 99

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

SANTA CATERINA ****  
» strana 94 - 95

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a z 
Košíc (KSC) na letisko v Lamezia Terme  (SUF) a z 
Viedne (VIE) na letisko v Neapole (NAP). Let trvá 
približne 2 hodiny. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfe-
ry v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a 

na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok » 
miestna pobytová daň hradená priamo na mies-
te podľa platných predpisov daného regiónu vo 
výške približne 2 € na osobu a deň zájazdu. Deti 
do 12 rokov môžu byť od dane oslobodené. CK 
účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť.   

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení 

na str. 449). Ak si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu pred-
stavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

2 osoby -35 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 759 €

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714

Dátum odletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 620 650 730 750 790

354 372 390 438 450 474

dospelá osoba na prístelke 500 530 550 620 640 670

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa od 14-17 rokov na prísteľke 410 430 450 510 520 550

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ulta all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu Comfort +10€ 
na izbu a noc pobytu; za izbu Resort +20 € na izbu a noc pobytu. Pozor » * obmedzený počet izieb.

2 osoby -40 % zľava a 2 deti až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 934 €

Strediská » Praia a Mare, Scalea, Nicotera Marina a Pizzo

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 700 730 810 830 870

436 455 475 527 540 566

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 640 660 690

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 300 320 330 370 380 390

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Pozor » v rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2 rokov v 
tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na recepcii hotela v deň príchodu.
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PIZZO CALABRO RESORT ****+ » strana 100 - 101

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

BORGO DI FIUZZI ****+ » strana 96 - 97

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

Fakultat ívne výlety
Pompeje
Vďaka svojej polohe v oblasti Kampánie pri Neapole boli Pompeje hlavnou obchodnou križovatkou, najmä pre 
obchodovanie s rybami, vínom a olivovým olejom. Taktiež boli útočiskom pre bohatých Rimanov, ktorí si tu stavali 
letné domy. Ale obchodne sa rozvíjajúce mesto bolo zničené prírodným živlom, a to najznámejšou sopkou Európy. 
Pompeje v roku 79 n.l. zaliala láva a zasypal popol z činnej sopky Vezuv, ktorá zničila celé mesto a zanechala už 
len ruiny starorímskych Pompejí. Prechádzka areálom je miestom večného bádania.

Liparské ostrovy
Súostrovie ležiace na sever od Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je najväčším a 
najvýznamnejším z celého súostrovia. Má dlhú históriu, ktorá je zachytená vo významnom archeologickom mú-
zeu. Druhým z Liparských ostrovov je Stromboli. Malý ostrov ležiaci v Tyrhénskom mori je stále aktívnou sopkou, 
preto má už od stredoveku prezývku „Maják Stredomoria“. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano, ktorý je zároveň 
najjužnejším ostrovom súostrovia a leží najbližšie k magickému ostrovu Sicília.

Taormina
Taormina patrí medzi najmalebnejšie a najpríťažlivejšie mestá na Sicílii. Ponúka ohromujúci pohľad na dymiacu sop-
ku Etnu, nádherný výhľad na azúrovo sfarbené more, antické pamiatky, sicílsky folklór. Staviteľskému umeniu Gré-
kov Taormina vďačí za najkrajšie prírodné divadlo na svete z 3. storočia pred n. l., ktoré je po amfiteátri v Syrakúzach 
druhým najväčším, a kde sa aj každoročne koná „Taormina Film Festival”. Osobitné kúzlo majú takisto taorminské 
uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka a hlavná promenáda Corso Umberto.

2 osoby - 35 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 773 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 770 830 850 890

449 468 501 540 553 579

dospelá osoba na 1. prístelke 540 570 610 660 670 700

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 450 470 500 540 560 580

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby -40 % zľava a dieťa až do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 863 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 770 830 850 890

414 432 462 498 510 534

dospelá osoba na 1. prístelke 540 570 610 660 670 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 470 500 540 560 580

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ulta all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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SICÍLIA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

FIESTA ATHÉNEE PALACE ***** » strana 104 - 105

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

FIESTA GARDEN BEACH ***** » strana 106 - 107

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko v Palerme (PMO). Let trvá približne 2 
hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácií) na dieťa do 2 rokov 
69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový 
príplatok » miestna pobytová daň hradená pria-
mo na mieste podľa platných predpisov daného 

regiónu vo výške približne 2 € na osobu a deň 
zájazdu. Deti do 12 rokov môžu byť od dane 
oslobodené. CK účtovanie výšky poplatku nemô-
že ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
na str. 417). Ak si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého zá-
jazdu na ostrov Sicília predstavuje súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Campofelice di Roccella, Pollina a Sciacca

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 750 820 850 890

449 488 533 553 579

dospelá osoba na 1. prístelke 580 630 690 710 750

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 560 580 610

306 332 364 377 397

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 560 580 610

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za ultra all inclusive +30 € na os. 
na zákl. lôžku a na dosp. os. na prístelke/noc pobytu, resp. +15 € na dieťa do 13 rokov na prístelke/noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 990 1050 1090

566 579 644 683 709

dospelá osoba na 1. prístelke 710 730 810 860 900

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 560 580 640 680 710

364 377 416 442 462

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 560 580 640 680 710

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v luxusných bungalovoch typu Superior +30 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke zľava -35% » ušetríte až 1010 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke zľava -35% » ušetríte až 835 €

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413

Dátum odletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Dátum príletu BA 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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POLLINA RESORT *****
» strana 108 - 109

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CLUB LIPARI ****+
» strana 110 - 111

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 960 1090 1120 1190

611 624 709 728 774

dospelá osoba na 1. prístelke 730 750 850 870 930

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 600 610 700 710 760

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 990 1050 1090

566 579 644 683 709

dospelá osoba na 1. prístelke 680 700 770 820 850

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 560 570 630 670 700

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Fakultat ívne výlety

Taormina a sopka Etna
Etna so svojimi 3 350 metrami nie je len najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom Sicílie, ktorý 
dáva pravidelne o sebe vedieť, aby sa na neho nezabudlo. Návštevníkov uchvacuje svojím vzhľadom, his-
tóriou a legendami. Jedno z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších miest ostrova, nazývané i sicílske 
Monte Carlo je krásne malebné mestečko Taormina. Okrem otvoreného gréckeho divadla z 3. storočia pred n.l. 
vás okúzlia aj taorminské uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka s gotickými kostolmi a hlavná promenáda 
s množstvom kaviarní, reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi.

Palermo
Hovorí sa, že kto nenavštívil Palermo, nebol na Sicílii. Palermo sa nachádza na severnom pobreží ostrova 
v blízkosti širokého zálivu a na úpätí vápencového masívu Monte Pellegrino, v údolí zvanom Zlatá mušľa. 
Najväčšiu slávu zažilo Palermo počas vlády Arabov a neskôr počas vlády Normanov, kedy patrilo k naj-
významnejším mestám Európy. Vďaka mnohým kultúram, ktoré sa tu stretávali, čakajú na návštevníkov 
rôzne architektonické skvosty, ukrývajúce sa v úzkych uličkách v rovnakej podobe ako pred storočiami.

Liparské ostrovy
Liparské ostrovy, hovorovo aj Eolské ostrovy, tvorí skupina 7 ostrovov vulkanického pôvodu, ktoré sú kultúrnou a 
prírodnou pamiatkou UNESCO. Najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia je ostrov Lipari. Úzke uličky vás 
dovedú až k Akropole týčiacej sa na kopci nad mestečkom. Pred katedrálou sv. Bartolomeja, patróna Liparov, sú 
vykopávky z doby bronzovej. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano, ktorého dominantou je 391metrov vysoká 
sopka. Kuriozitou ostrova je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodárne zdravotné 
účinky. Kúpanie v ňom je nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka.

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  983 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  913 €
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SARDÍNIA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

MARMORATA VILLAGE ****
» strana 116 - 117

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

PALMASERA VILLAGE ****+ » strana 114 - 115

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 843 €

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1023 €

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Sardínia.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a z 
Viedne (VIE) na letiská Olbia (OLB) a Alghero (AHO). 
Let trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácií) na dieťa do 2 rokov 
69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový 

príplatok » miestna pobytová daň hradená pria-
mo na mieste podľa platných predpisov daného 
regiónu vo výške približne 2 € na osobu a deň 
zájazdu. Deti do 12 rokov môžu byť od dane 
oslobodené. CK účtovanie výšky poplatku nemô-
že ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane po-
istenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie info o poistení na str. 417). Ak si 

klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého zájazdu 
na ostrov Sardínia predstavuje súčet dvoch za se-
bou nasledujúcich 7-nocových termínov, od ktoré-
ho treba odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Santa Teresa Gallura a Cala Gonone 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 770 820 900 950 990

481 501 533 585 618 644

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 640 700 740 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 490 530 580 610 640

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú prepojenú izbu +10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 870 920 1000 1050 1090

504 522 552 600 630 654

dospelá osoba na 1. prístelke 660 680 720 790 830 860

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

 1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 540 560 600 650 680 710

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Pozor » *obmedzený počet izieb.

 SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, letisko Olbia

Kód zájazdu 3501 3502 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3524 3526

Dátum odletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, letisko Alghero

Kód zájazdu 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525

Dátum odletu BA 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Dátum príletu BA 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

TALIANSKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A PROGRAMY ZÁJAZDOV

DOGE ***
» strana 124

SUPER FIRST MINUTE

ZENITH ***
» strana 126

SUPER FIRST MINUTE

ZENITH ***
» strana 126

SUPER FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8-dňové (7-nocové) 
alebo 15-dňové (14-nocové) pobytové zájazdy 
individuálnou dopravou a 10-dňové (7-nocové) 
a 17-dňové (14-nocové) zájazdy autobusovou 
dopravou. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Informácie o iných dostupných nástupných 
miestach vám poskytnú naši predajcovia.

POVINNÉ PRÍPLATKY » miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste vo výške podľa 
platných predpisov. Orientačná výška 0,70-2,50 
€ /osoba/noc pobytu (v závislosti od kategórie 
ubytovania, maximálne za 7 nocí), deti do 12, 
resp. do 14 rokov môžu byť oslobodené. Daň 
určuje miestna autorita, CK nemôže ovplyvniť  
ani garantovať výšku poplatku.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € /osoba/deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € /osoba/deň zájazdu) vrátane pois-
tenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie na str. 417). V prípade, 
že si zákazník nezakúpi toto poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizovaným 
autobusom +135 € k cene zájazdu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Strediská » Cesenatico, Bellaria, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserba, Ri-
vazzurra, Marebello, Cattolica

JADRAN – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy

Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7 26.7.

Dátum príchodu 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 530

319 332 345

dospelá osoba na 1. prístelke 390 400 420

1. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 240 250 260

1. a 2. dieťa 8 -13 rokov na  prístelke 340 350 370

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, 
detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 520

1. a 2. dieťa 0 - 7 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa  7 - 11 rokov na prístelke 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, 
detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 520

1. dieťa 0 - 11 rokov na prístelke ** ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa  0 - 11 rokov na prístelke** 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, ** 
platí pre obmedzený počet izieb, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
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ROSE NUOVE ***
» strana 125

SUPER FIRST MINUTE

ANGELI ***
» strana 123

SUPER FIRST MINUTE

FELLINI ***
» strana 126

SUPER FIRST MINUTE

MUREX ***
» strana 122

SUPER FIRST MINUTE

ESSEN ***
» strana 125

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 670

403 423 436

dospelá osoba na 1. prístelke 490 520 530

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 310 320 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 530 560 580

1. dieťa 0 - 6 roky na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 6 rokov na prístelke 290 310 320

1. a 2. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 640 660

390 416 429

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460

1. dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * 300 320 330

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 640 660

390 416 429

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 550

1. a 2. dieťa 0 - 6 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, 
detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
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RONDINE ***
» strana 127

SUPER FIRST MINUTE

PALACE ***+
» strana 121

SUPER FIRST MINUTE

CLUB HOTEL ANGELINI ****
» strana 120

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 730 770

449 475 501

dospelá osoba na 1. prístelke 580 620 650

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 2 - 8 rokov na prístelke 340 360 380

2. dieťa 2 - 8 rokov na prístelke 340 360 380

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľ-
ka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 670 690

410 436 449

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 480

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 310 330 340

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive so vstupom do bazénového komplexu v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa 
0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 790

462 488 514

dospelá osoba na 1. prístelke 560 600 630

1. dieťa 0 - 9 rokov  na prístelke * ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa 0- 9 rokov na prístelke 350 370 390

1. a 2. dieťa 9 - 12 rokov na prístelke 350 370 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. *dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na 
lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 2 - 9 r. je na prístelke. Izba typu komfort (mini chladnička)+ 14 Eur na osobu na noc 
pobytu.

Cinque Terre/Manarola
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ŠPANIELSKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

SALOU PARK RESORT II ****  
» strany 132-133

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

CHECKIN PINEDA ***+  
» strana 135

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Španielska.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), resp. 
Viedne (VIE) na letisko v Barcelone (BCN). Let trvá 
približne 2 hodiny 20 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfe-
ry v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 €, 
na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok 

» ekologická daň hradená na mieste pobytu vo 
výške približne 1,50 € na osobu a deň zájazdu 
v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania. CK 
nemôže ovplyvniť výšku alebo zmenu poplatku. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných slu-
žieb CK (bližšie info o poistenií nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi poistenie, zníži 

sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého pobytového zájazdu do Španielska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

Oblasť » Costa del Maresme a Costa Dorada  
Strediská » Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Salou a Calafell

2 osoby - 40% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 889 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 630 650 750 790 810

336 378 390 450 474 486

dospelá osoba na prístelke 490 550 570 650 690 710

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

ŠPANIELSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 560 580 660 690 720

330 336 348 396 414 432

dospelá osoba na prístelke 480 490 510 580 610 630

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 400 410 470 490 510

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

2 osoby - 40% zľava a 1 dieťa do 13 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 817 € 
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MIRAMAR CALAFELL ****  
» strany 130-131

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

SORRA DAURADA ****+  
» strana 134

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

2 dospelí - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149  € » ušetríte až 905 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 650 670 770 810 830

348 390 402 462 486 498

dospelá osoba na prístelke 500 570 580 670 710 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 450 460 530 560 570

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 830 850 940 970 990

450 498 510 564 582 594

dospelá osoba na prístelke 650 710 730 810 840 850

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 500 550 560 620 640 660

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 500 550 560 620 640 660

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Barcelona
Dynamický a nezávislý región s vlastným jazykom, dejinami, tradíciami a folklórom. To všetko sa skrýva 
v Barcelone, druhom najväčšom meste Španielska. A práve preto právom patrí k najnavštevovanejším 
mestám Európy. Jedinečnej architektúre, ku ktorej sa spája predovšetkým meno Antonio Gaudí dominuje 
modernistická katedrála Sagrada Familia, ktorá sa začala stavať v roku 1882 a dodnes nebola dokon-
čená. Meno geniálneho architekta Gaudího sa spája s množstvom ďalších skvostov a do niektorých z 
nich budete môcť počas prehliadky nahliadnuť. Srdcom Barcelony s jedinečnou atmosférou je ulica Las 
Ramblas, ktorá sa tiahne od Plaza Catalunya, námestia s fontánmi, až k prístavu s vysokou sochou 
Krištofa Kolumba a Morským akváriom. Barcelona je symbolom ohromujúcej architektúry, historických 
pamiatok, výtvarného umenia, múzeí či galérií a preto jej návšteva je neodmysliteľnou súčasťou dovo-
lenky v Španielsku. 

Flamenco
Nechajte sa unášať rytmami a vášňami flamenca. Flamenco je španielsky hudobno-tanečný žáner vy-
hlásený organizáciou UNESCO za celosvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva. Flamenco – je kultúrny 
fenomén. Pretože pochádza z regiónu Andalúzie, môžete ju uvidieť vo všetkých oblastiach Španielska. 
Flamenco, to je zmes poézie, hudby a rytmu. Pomocou týchto troch prvkov sa vyjadrujú najhlbšie pocity 
človeka – radosť i nenávisť, nádej, nepohoda, utrpenie, pochopenie, úžas či radosť a smútok. Kombinuje 
svoje prvky s výrazovým tancom. Dôležitou zložkou tohto tanca sú práve šaty, ktoré sú pastvou pre oči. 
Rytmy flamenca v Španielsku počuť na každom kroku, ľudia si bežne pri rôznych prácach pohmkávajú 
alebo len tak zatancujú aj na ulici. Flamenco dnes žije svojím vlastným životom vďaka neutíchajúcemu 
záujmu, hlavne ženskej populácie.

Fakultat ívne výlety

2 osoby a dieťa do 12 rokov - 40% zľava » ušetríte až 1056 €
2 osoby a 2 deti do 12 rokov - 40% zľava » ušetríte až 1320 € 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

ARISTOTELES BEACH **** » 
str. 148 - 149

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

BOMO CLUB OLYMPUS GRAND 
RESORT***** » str. 144 - 145

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CHALKIDIKI  
OLYMPSKÁ RIVIÉRA

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12  alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Grécka - Chalkidiki a Olympská 
riviéra.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), na le-
tisko Thessaloniki  (SKG). Let trvá približne 1 hodinu 
40 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 
rokov 199 € » palivový príplatok » miestna pobytová 

daň hradená priamo na mieste pobytu vo výške od 
0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závislosti od 
oficiálnej triedy ubytovania.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK (bližšie informácie o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu do Grécka - Chalkidiki/Olympská 
riviéra predstavuje súčet dvoch za sebou nasle-
dujúcich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Nea Potidea, Afitos a Leptokaria

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 620 650 720 790 970 990 1050 1070 1150

354 372 390 432 474 582 594 630 642 690

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 520 580 640 760 770 820 840 890

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa  do 14 rokov na prístelke 390 390 450 450 450 550 550 550 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 850 950 990 1150 1190 1290 1320 1390

514 533 553 618 644 748 774 839 858 904

dospelá osoba na 1. prístelke 620 640 670 750 780 910 920 980 1010 1060

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke** 490 490 550 550 550 650 650 650 690 690

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hotelových bungalovoch, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegá-
ta, DPH. Príplatok » za hotelovú izbu +5 € na izbu a noc pobytu, za hotelovú izbu s bočným výhľadom na more +10 €  na izbu a noc 
pobytu. Pozor » * platí pre obmedzený počet hotelových izieb, ** platí pre family bungalov. 

2  osoby - 40% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov na prístelkách len za 99 €  » ušetríte až 1222€

Chalkidiki – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513

Dátum odletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Dátum príletu BA 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Chalkidiki– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609

Dátum odletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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PORTES BEACH *****  
» strana 146 - 147

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1010 1030 1150 1190 1450 1490 1550 1570 1690

644 657 670 748 774 943 969 1008 1021 1099

dospelá osoba na 1. prístelke 760 770 790 880 910 1090 1120 1160 1180 1260

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 610 620 630 710 730 850 870 900 920 980

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Thessaloniki
Thessaloniki sú druhým najväčším gréckym prístavom spájajúcim Európu s krajinami východu, zároveň 
sú hlavným mestom a správnym centrom severnej časti Grécka. Pôvodné mesto bolo založené v roku 315 
pred Kristom. Počas návštevy môžete vidieť starú časť mesta, Baziliku sv. Petra, Bielu vežu, Aristotelovo 
námestie a románske fórum. Spestrite si svoj pobyt posedením v niektorej z kaviarní na prímorskej pro-
menáde alebo nákupmi.  

Meteora
Kto by nemal záujem vidieť tieto vznešené „vznášajúce sa“ kláštory Meteora? Užite si nezabudnuteľný po-
hľad na tieto neprístupné vysoké skalné masívy, kam sa v 11. storočí stiahli pustovníci, aby sa tu meditáciou, 
modlitbami, uctievaním a konaním pokánia priblížili mystickému osvieteniu božským svetlom. Založením 
kláštora Veľký Meteoron v 14. storočí vznikol aj záväzný mníšsky rád a postupne tu vzniklo 24 kláštorov, z 
ktorých sa ich zachovalo dnešných čias 12. Počas výletu navštívite 2 zo súčasných aktívnych kláštorov a tiež 
malebnú dielničku.

Athos
Zažite s nami okružnú plavbu okolo najtajomnejšieho polostrova Chalkidík, ktorého väčšinu rozlohy zaberá 
takmer 1 000 rokov starý autonómny mníšsky štát. Jeho oficiálny názov je Agios Oros (Svätá hora). Spravuje 
ho takmer 1 700 mníchov, ktorí žijú v 20 kláštoroch (17 gréckych, 1 srbský, 1 ruský a 1 bulharský) rozmiest-
nených na území tretieho prstu Chalkidík. Do mníšskej komunity nemajú ženy žiaden prístup od vydania 
dekrétu byzantským cisárom Konšantínom Monomochosom v roku 1060. Mužskí návštevníci si môžu vybaviť 
povolenie na návštevu, to sa však ročne udeľuje len pár stovkám záujemcov.  

Olymp - Dion - Vergina
Ak túžite zistiť, odkiaľ grécki bohovia vládli nad antickým svetom, ak vás zaujíma vznešená história Macedó-
nie a chcete poznať miesto, kde sa narodil Alexander Veľký, potom je návšteva týchto miest ušitá na mieru 
práve vám. Počas jazdy k Olympu si môžete vychutnávať výhľady na okolitú krajinu. Z výšky 950 m.n.m. 
uvidíte nádhernú scenériu severného Grécka. Návštevou mestečka Dion s bohatou históriou sa dozviete, 
že bolo založené v 5. storočí pred Kristom na úpätí vrchu Olymp. Pri návšteve mestečka Vergina, ktoré bolo 
v minulosti hlavným mestom macedónskeho kráľovstva, môžete navštíviť kráľovské hrobky Filipa II. a jeho 
manželky Kleopatry, a tiež Alexandra IV., syna Alexandra a Roxany. 

Termálne kúpele
Návšteva prímorského rezortu s wellness centrom a termálnymi kúpeľmi. Ideálne miesto pre všetkých, ktorí 
chcú relaxovať, omladiť svoje telo a dušu pri rôznych procedúrach, ale aj pre tých, ktorých trápia reumatické 
bolesti či kožné problémy. Wellness resort sa nachádza v dedinke Loutra – Ag. Paraskevi na polostrove Kas-
sandra. Kúpanie v termálnej vode bohatej na minerálne látky s teplotou 38 stupňov, občerstvenie, víno a po 
kúpeľoch návšteva kostolíka v Nea Skioni. 

Fakultat ívne výlety



370 LETO 2019 CENNÍK GRÉCKO

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PAPPAS ***  
» strana 158 - 159

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

RAMADA RESORT *****  
» strana 156 - 157

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

KING SARON ****+                    
» strana 154 - 155

SUPER FIRST MINUTE 

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

GRÉCKO
PELOPONÉZ

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Grécka - Peloponéz.

LIETAME » priamymi letmi z letiska v Bratislave 
(BTS) na letisko Atény (ATH). Let trvá približne 2 
hodiny a 20 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfe-
ry v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a 
na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok » 
miestna pobytová daň hradená priamo na mieste 

pobytu vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň 
pobytu v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane po-
istenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 

leteckého zájazdu na grécky Peloponéz predstavu-
je súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Isthmia, Vrachati a Loutraki

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 680 730 760 790

354 408 438 456 474

dospelá osoba na prístelke 480 550 590 620 640

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 760 810 850 890

462 494 527 553 579

dospelá osoba na prístelke 560 600 640 670 710

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +18 € na izbu a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 870 910 950

462 498 522 546 570

dospelá osoba na 1. prístelke 610 650 690 720 750

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na prístelke v rod. izbe 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu, za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu. 

Peloponéz – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313

Dátum odletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Dátum príletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len za 99 € » ušetríte až 1062 € 
2 osoby - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 911 € 
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ALKYON RESORT *****  
» strana 152 - 153

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

WYNDHAM RESORT *****                    
» strana 156 - 157

SUPER FIRST MINUTE 

SUPER FIRST MINUTE

Atény
Antické Atény nesú meno podľa bohyni múdrosti – Aténe. Boli kolískou civilizácie a múdrosti už od svojho 
počiatku a svoju hrdosť si zachovali dodnes. Môžu sa pýšiť najväčším a najstarším gréckym architektonic-
kým komplexom, nazývaný Akropolis, ktorý je zapísaný do kultúrnych pamiatok UNESCO. Akropolis je vrch 
týčiaci sa nad Aténami, kde sa nachádzajú svätyne nielen patrónky mesta. Bolo to ideálne miesto, odkiaľ 
mohla mať ochrannú ruku nad svojimi obyvateľmi. Hovorí sa, že na tomto vrchu sa zrodila filozofia, divadlo, 
sloboda prejavu a reči. Okrem návštevy Akropolisu si nenechajte ujsť Hadrianov oblúk alebo tradičnú štvrť 
Plaka, kde vás očaria farebné domčeky s nádychom antickej architektúry.

Olympia
Dejisko starovekých športových hier, náboženstva a kultúry Gŕecka bolo práve v Olympii. Preslávila sa pre-
dovšetkým olympijskými hrami, ktoré sa tu konali jedenkrát za štyri roky na počesť boha Dia a zišlo sa tu 
takmer celé Grécko. Za počiatok olympijských hier považujeme rok 776 p.n.l. Bolo to nielen posvätné miesto 
pre športovcov, ale aj svätyňa, ktorá sa stala centrom uctievania boha Dia. Na jeho počesť tu bol postavený 
chrám z rokov 470-457 p.n.l. V jeho interiéri nájdeme sochu Dia, zaradenú medzi sedem divov starovekého 
sveta. Svätyňa Olympia, jedna z kultúrnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO, je významným miestom 
dodnes, keďže práve tu sa zapaľuje olympijský oheň.

Korintský prieplav
Významnou obchodnou „skratkou“ sa stalo prekopanie Korintskej šije, medzi gréckou pevninou a Pelo-
ponézskym polostrovom. Snaha o vybudovanie prieplavu sa prejavila už  v 7 stor. p.n.l., ale vybudoval sa 
dláždený chodník – Diolkos, po ktorom boli ťahané lode, za pomoci kolesového vozidla. Myšlienka stále pre-
trvávala a taktiež aj pokusy o jeho vybudovanie. Práce s úspešným koncom nakoniec začali v 19. storočí, ku 
ktorým prispel aj rodák z Košíc, pán Gerster. Prieplav je široký cca 25 m a 8 m hlboký, preto nie je prístupný 
pre väčšinu moderných lodí. Dnes si toto unikátne dielo môžete užívať aj vy, keďže prieplav sa stal hlavne 
turistickou atrakciou.

Fakultat ívne výlety

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na prístelke 630 680 710 740 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

    

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na 1. prístelke 630 680 710 740 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 600 650 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +18 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 844 € 

2 osoby, 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 1 dieťa do 12 r. na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1107 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 844 € 
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KORFU VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

BLUE SEA ***  
» strana 167

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Korfu.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. z Košíc (KSC) na letisko Korfu - Kerkyra 
(CFU). Let trvá približne 1 hodinu 50 minút.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého pobytového zájazdu na ostrov Korfu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 220 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 
€ a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový prípla-
tok » miestna pobytová daň hradená priamo na 
mieste pobytu vo výške od 0,50 € do 4,00 € na 
izbu a deň pobytu v závislosti od oficiálnej triedy 
ubytovania.  

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o pois-
tení nájdete na str. 417). V prípade, že si klient 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Agios Georgios, Agios Ioannis Peristeron a Acharavi

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 360 380 410 430 460 440 460 480 510 560 600

221 234 247 267 280 299 286 299 312 332 364 390

dospelá osoba na prístelke 290 310 320 350 370 390 360 380 400 420 460 490

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za zrekonštruovanú izbu v hlavnej budove +5 € na izbu a noc pobytu » za novú klimatizovanú superior izbu  
+12 € na izbu a noc pobytu » za novú luxusnú klimatizovanú rodinnú izbu určenú až pre 4 osoby +15 € na izbu a noc pobytu » 
za obed +7 € na osobu od 12 rokov a noc pobytu.

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlety vo štvrtok

Kód zájazdu 5701 5703 5705 5707 5709 5711 5713 5715 5717 5719 5721 5723 5725 5727 5729 5731

Dátum odletu BA, KE 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA, KE 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlety v pondelok

Kód zájazdu 5702 5704 5706 5708 5710 5712 5714 5716 5718 5720 5722 5724 5726 5728 5730 

Dátum odletu BA, KE 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príletu BA, KE 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5801 5804 5807 5810 5813 5816 5819 5822 5825 5828

Dátum odletu BA 6.6. 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Dátum príletu BA 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5802 5805 5808 5811 5814 5817 5820 5823 5826 5829

Dátum odletu BA 10.6. 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Dátum príletu BA 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5803 5806 5809 5812 5815 5818 5821 5824 5827 5830

Dátum odletu BA 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Dátum príletu BA 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9. 26.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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CORFU SENSES RESORT  ***+ » strana 164 - 165

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

LABRANDA SANDY BEACH  
RESORT ***** » strana 162 

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

THINALOS ***+  
» strana 166

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

IONIAN PRINCESS ****  
» strana 166

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 550 590 610 650 590 650 740 780 840 890

294 312 330 354 366 390 354 390 444 468 504 534

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 420 450 480 510 530 560 500 550 630 670 720 760

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 260 270 290 300 320 250 280 320 330 360 370

junior od 13 do 17 rokov na prístelke 310 330 340 370 380 410 340 380 430 450 490 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s bočným výhľadom na more, resp. orientovanú na 
morskú stranu  +6 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby a 1. dieťa do 13 r. - 40% zľava a 2. dieťa do 13 r. len za 99 € » ušetríte až 1011€ 
2 osoby a junior do 17 rokov - 40% zľava  » ušetríte až 916 €

 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len za 99 € » ušetríte až 1275 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1124 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 810 890 930 940 990 990 1130 1180 1190 1290 1390

507 527 579 605 611 644 644 735 767 774 839 904

dospelý na príst. v rodinnej a 1/3 izbe 660 690 750 790 800 840 830 940 980 990 1080 1160

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu s dvomi oddelenými izbami +30 € 
na izbu a noc pobytu » rodinné izby sú určené až pre 4 dospelé osoby.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 590 650 690 720 750 770 830 890 930 990 1050

348 354 390 414 432 450 462 498 534 558 594 630

dospelá osoba na prístelke 460 470 510 550 570 590 590 640 690 720 760 810

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 380 390 430 450 470 490 480 520 550 580 620 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 až 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.     

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 600 640 670 700 710 770 820 840 920 960

324 342 360 384 402 420 426 462 492 504 552 576

dospelá osoba na prístelke 420 430 480 510 540 560 550 600 640 650 720 740

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 270 280 300 320 340 360 320 350 370 380 410 420

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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KRÉTA VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

TALEA BEACH ***+  
» strana 180 - 181

SUPER FIRST MINUTE 

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňové le-
tecké pobytové zájazdy na grécky ostrov Kréta.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a 
Košíc (KSC) na letisko Kréta - Heraklion (HER).

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfe-
ry v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a 
na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok » 
miestna pobytová daň hradená priamo na mieste 

pobytu vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň 
pobytu v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení náj-
dete na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu na ostrov Kréta predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Bali, Ammoudara, Malia

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 959 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 620 650 680 720 750 760 770 830 910 960

342 354 372 390 408 432 450 456 462 498 546 576

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 540 570 600 600 610 620 670 740 770

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 430 450 470 490 520 510 520 530 570 620 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

KRÉTA – termíny 11 a 12-denních leteckých zájezdů

Kód zájezdu 6201 6204 6207 6210 6213 6216 6219 6222 6225 6228 6231

Datum odletu PRG, BRQ, OSR 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Datum príletu PRG, BRQ, OSR 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6202 6205 6208 6211 6214 6217 6220 6223 6226 6229

Dátum odletu BA 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6203 6206 6209 6212 6215 6218 6221 6224 6227 6230

Dátum odletu BA, KE 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KRÉTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlet sobota

Kód zájazdu 6102 6104 6106 6108 6110 6112 6114 6116 6118 6120 6122 6124 6126 6128 6130 6132

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.8. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KRÉTA – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov - odlet streda

Kód zájazdu 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131

Dátum odletu BA, KE 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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DESSOLE MALIA BEACH ***** » strana 178 - 179

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

APOLLONIA BEACH *****+ » strana 174 - 175

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SANTA MARINA ****+ » strana 176 - 177

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1233 €

Knossos - Minojský palác
Knosský palác je po Aténskej Akropole druhou najdôležitejšou stavbou v histórií Európy. Je miestom, kde 
vznikla prvá európska civilizácia - Minojská kultúra. Obrovské paláce, v ktorých Minojčania žili, sú pre 
historikov a archeológov dodnes záhadou. Ich obyvatelia disponovali mnohými výdobytkami modernej 
civilizácie. Palác však v najväčšom rozkvete zničilo zemetrasenie a požiar. Do konca minulého storočia 
ležal zabudnutý v troskách. Znovu odkryť tento skvost staroveku sa podarilo až anglickému archeológovi 
Arthurovi Evansovi. Vďaka nemu dnes môžeme obdivovať stavebné majstrovstvo starých Minojčanov. 

Elafonisi
V blízkosti najzápadnejšieho výbežku Kréty sa rozprestiera „Karibik Európy“, pláž Elafonisi. Hoci tento 
tropický raj Kréty patrí medzi menej dostupné pláže na Kréte, nie je problém danú lokalitu navštíviť. Pre 
pláž Elafonisi je charakteristický zlatistý piesok s priam výnimočným ružovkastým nádychom, vďaka 
morským koralom. Samozrejmosťou Elafonisi sú nádherné tyrkysové lagúny s priezračným morom. Na 
tomto mieste má človek naozaj pocit, že sa ocitol niekde akoby na Bora-Bora. Počas cesty autobusom na 
Elafonisi sa kľukatými a úzkymi cestami prekonávajú Biele hory.

Fakultat ívne výlety

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 960 990 1050 1090 1150 1250 1290 1350 1390 1490

579 598 624 644 683 709 748 813 839 878 903 969

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 750 780 830 860 880 960 990 1040 1070 1140

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 580 600 620 640 680 710 710 770 790 830 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 950 1050 1090 1150 1190 1250 1350 1390 1450 1490 1590

585 618 683 709 748 774 813 878 904 943 969 1034

dospelá osoba na 1. prístelke 700 740 820 850 900 930 950 1030 1060 1110 1140 1210

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 570 610 670 700 730 760 760 820 840 880 900 950

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 880 910 960 1010 1050 1140 1210 1270 1350 1470

514 533 572 592 624 657 683 741 787 826 878 956

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 700 730 770 810 820 890 940 990 1050 1140

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 530 550 590 610 640 670 660 720 760 800 850 920

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 



376 LETO 2019 CENNÍK RHODOS

RHODOS VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOVRHODOS VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

EVI ***  
» strana 188-189

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Rhodos.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. z Košíc (KSC) na letisko Rhodos (RHO). Let trvá 
približne 2 hodiny a 20 minút.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu na ostrov Rhodos predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letiskové 
poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvisiace 
s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu 
od 2 rokov 199 € » palivový príplatok »  miestna 
pobytová daň hradená priamo na mieste pobytu vo 
výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v 
závislosti od oficiálnej triedy ubytovania.  

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK (bližšie info o poistení na str. 417). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Ixia, Kallithea, Faliraki, Kolymbia, Pefki a Lindos

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 440 490 540 560 590 540 590 650 670 720 770

234 264 294 324 336 354 324 354 390 402 432 462

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 290 320 360 400 410 440 400 440 450 460 500 520

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627 6629 6631 6633

Dátum odletu BA, KE 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Dátum príletu BA, KE 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6602 6604 6606 6608 6610 6612 6614 6616 6618 6620 6622 6624 6626 6628 6630 6632

Dátum odletu BA, KE 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA, KE 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6701 6704 6707 6710 6713 6716 6719 6722 6725 6728 6731

Dátum odletu BA 3.6. 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Dátum príletu BA 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9. 26.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6702 6705 6708 6711 6714 6717 6720 6723 6726 6729 6732

Dátum odletu BA 6.6. 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Dátum príletu BA 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9. 30.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6703 6706 6709 6712 6715 6718 6721 6724 6727 6730

Dátum odletu BA, KE 10.6. 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Dátum príletu BA, KE 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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ILYSSION BEACH RESORT **** » strana 190-191

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

VIRGINIA ***+  
» strana 199

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

NIRIIDES ****+  
» strana 192-193

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

AVRA BEACH ****+  
» strana 198

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 600 630 680 690 720 760 790 820 890 930 990

358 390 410 442 449 468 494 514 533 579 605 644

dospelá osoba na 1. prístelke 410 450 470 510 520 540 550 570 590 640 670 710

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 380 410 440 470 480 500 500 510 530 580 610 640

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 570 600 650 660 690 710 740 760 820 870 930

338 371 390 423 429 449 462 481 494 533 566 605

dospelá osoba na 1. prístelke 430 470 490 530 540 570 570 590 610 650 690 740

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 310 340 350 380 390 410 380 400 410 440 470 480

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 710 740 750 790 850 890 950 1000 1050 1120

410 429 462 481 488 514 553 579 618 650 683 728

dospelá osoba na 1. prístelke 510 530 570 590 600 630 660 690 740 780 820 870

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 310 330 350 370 370 390 370 390 420 440 460 480

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 830 870 930 940 980 1060 1090 1150 1240 1310 1390

514 540 566 605 611 637 689 709 748 806 852 904

dospelá osoba na 1. prístelke 620 660 690 740 750 770 820 840 890 960 1010 1060

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 520 540 570 610 620 640 660 670 710 770 810 850

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 30 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 r. na prístelke len za 
99 € a 2. dieťa do 12 r. na prístelke za 199 € » už od 974 € 
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DESSOLE OLYMPOS BEACH ***** » strana 186-187

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

PEGASOS BEACH *****  
» strana 184-185

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

AMATHUS BEACH *****+  
» strana 196-197

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

LINDOS ROYAL *****  
» strana 194-195

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 860 900 960 1020 1050 1120 1190 1250 1330 1390 1490

546 559 585 624 663 683 728 774 813 865 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 650 670 700 750 800 820 850 910 950 1010 1060 1130

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 530 550 570 610 650 670 680 720 760 800 840 890

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +25 € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe +35 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 1000 1040 1100 1130 1170 1350 1390 1430 1490 1550 1640

611 650 676 715 735 761 878 904 930 969 1008 1066

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 730 770 800 850 870 900 1020 1050 1080 1130 1170 1260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke* 590 620 650 690 710 730 800 830 850 890 920 990

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu » za Family suite +50 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu bungalov 
+30 € na izbu a noc pobytu. * 2. dieťa do 12 r. na prístelke môže byť ubytované len vo Family suite alebo v bungalove.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 770 850 890 920 950 1040 1060 1170 1220 1270 1370

481 501 553 579 598 618 676 689 761 793 826 891

dospelá osoba na prístelke 580 610 670 700 730 750 800 810 900 940 980 1050

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 440 460 510 530 550 570 580 590 650 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách určených 
pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 840 870 920 990 1020 1150 1180 1220 1300 1350 1450

527 546 566 598 644 663 748 767 793 845 878 943

dospelá osoba na 1. prístelke 630 660 680 720 770 800 880 900 930 990 1030 1100

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 €  » už od  1 152 € 
2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 €  » ušetríte až 1206 € 
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ZAKYNTHOS VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

ZANTE IMPERIAL BEACH   a ZANTE 
ROYAL RESORT **** » strana 171

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

PALAZZO DI ZANTE **** » strana 170

SUPER FIRST MINUTE 

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

*

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké pobytové 
zájazdy na grécky ostrov Zakynthos. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na le-
tisko Zakynthos (ZTH). Let trvá približne  1 hodinu 
a 50 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € 
a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok » 
miestna pobytová daň hradená priamo na mieste 

pobytu vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň 
pobytu v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania. 

PRÍPLATOK » komplexné poistenie KOMFORT 
(2,70 €  na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poiste-
nia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
zájazdu na ostrov Zakynthos predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových termí-
nov, od ktorého treba odpočítať čiastku 220 €.

Stredisko » Vassilikos

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 640 710 790 830 870

366 384 426 474 498 522

dospelá osoba na 1. prístelke 440 470 520 580 610 640

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe* 390 410 460 510 540 570

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.

Príplatok* » za výhľad na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 730 810 850 890

378 396 438 486 510 534

dospelá osoba na 1. prístelke 460 480 530 590 620 650

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 420 440 490 540 570 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.

Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc » za izbu vyššieho štandardu s bazénom +35 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby -40% zľava a 2 deti až do 15 rokov na prístelkách za 99 € a 199 € » ušetríte až 1014 €
2 osoby -40% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke za 99 € » ušetríte až 863 €

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415

Dátum odletu BA 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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CYPRUS VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

SENTIDO CYPRIA BAY ***** » strana 211

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové letecké poby-
tové zájazdy na ostrov Cyprus.

LIETAME » renomovanými leteckými spoločnosťa-
mi priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) 
na letisko Larnaka (LCA) respektíve Paphos (PFO). 
Let trvá približne 2 hod 55 min. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € 
a osoby od 2 rokov 210 € » palivový príplatok. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK (bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Paphos, Protaras a Ayia Napa

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 950 1020 1040 1050 1230 1250 1340 1380 1390 1490

579 598 618 663 676 683 800 813 871 897 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 710 730 760 810 830 840 950 970 1040 1070 1080 1150

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +20  € na izbu a noc pobytu.

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7602 7604 7606 7608 7610 7612 7614 7616 7618 7620 7622 7624 7626 7628 7630

Dátum odletu BA, KE 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA, KE 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7701 7704 7707 7710 7713 7716 7719 7722 7725 7728

Dátum odletu BA 8.6. 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9.

Dátum príletu BA 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9. 21.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7702 7705 7708 7711 7714 7717 7720 7723 7726 7729

Dátum odletu BA 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7703 7706 7709 7712 7715 7718 7721 7724 7727

Dátum odletu BA 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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CALLISTO HOLIDAY VILLAGE ****+ » strana 207

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CYPRIA MARIS BEACH ***** » strana 210

SUPER FIRST MINUTE

NELIA BEACH ****+  
» strana 208 - 209

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

TSOKKOS MARLITA BEACH ****+ » strana 202

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 930 970 1030 1050 1070 1240 1270 1350 1390 1410 1520

585 605 631 670 683 696 806 826 878 904 917 988

dospelá osoba na 1. prístelke 780 800 840 890 910 920 1050 1080 1150 1180 1200 1280

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 490 490 490 490 490 490 590 590 590 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v šúdiu, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za apartmán +12  € na apartmán a noc pobytu.

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 970 1020 1090 1110 1130 1350 1370 1390 1470 1480 1590

611 631 663 709 722 735 878 891 904 956 962 1034

dospelá osoba na 1. a 2. prístelke 740 770 810 860 880 890 1040 1060 1070 1080 1140 1150

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v štúdiu, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za apartmán +20  € na apartmán a noc pobytu.

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 960 990 1050 1110 1130 1150 1390 1420 1450 1520 1560 1650

624 644 683 722 735 748 904 923 943 988 1014 1073

dospelá osoba na 1. prístelke 790 820 870 920 930 950 1120 1150 1170 1230 1250 1330

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 490 490 490 490 490 490 590 590 590 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 950 1020 1040 1050 1230 1250 1340 1380 1390 1490

579 598 618 663 676 683 800 813 871 897 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 710 730 760 810 830 840 950 970 1040 1070 1080 1150

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1494 €
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CONSTANTINOS THE GREAT *****+ » strana 204 - 205

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

TSOKKOS PROTARAS BEACH ****+ » strana 203

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CRYSTAL SPRINGS *****  
» strana 206

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1090 1130 1190 1230 1260 1290 1550 1590 1650 1690 1720 1850

709 735 774 800 819 839 1008 1034 1073 1099 1118 1203

dospelá osoba na 1. prístelke 890 920 970 1010 1030 1050 1240 1270 1320 1350 1380 1480

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +15  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 970 1020 1090 1110 1130 1350 1370 1390 1450 1480 1590

611 631 663 709 722 735 878 891 904 943 962 1034

dospelá osoba na 1. prístelke 770 800 840 900 920 930 1090 1110 1120 1190 1200 1280

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 490 490 490 490 490 490 590 590 590 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +10  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1030 1090 1120 1150 1190 1390 1450 1490 1520 1550 1680

644 670 709 728 748 774 904 943 969 988 1008 1092

dospelá osoba na 1. prístelke 810 850 900 920 950 980 1120 1170 1200 1220 1250 1350

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 690 690 690 690 690 690 890 890 890 890 890 890

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s priamym výhľadom na more +17 € na izbu 
a noc pobytu.

Fakultat ívne výlety
Troodos
Jedným z najatraktívnejších je výlet do vnútrozemia ostrova, do pohoria Troodos. Do hôr sa vydáte cez vi-
nársku oblasť „Krasochoria“. Hlavným bodom výletu je návšteva najbohatšieho kláštora na Cypre – Kykkos, 
kde je uložená vzácna ikona Panny Márie, o ktorej sa hovorí, že je zázračná, protože plní ľuďom prosby a 
priania. Podľa povesti je jednou z troch ikon pripisovaných evanjelistovi Lukášovi. Cestou ku kláštoru budete 
obdivovať úchvatné horské scenérie, uvidíte  aj najvyššu horu ostrova.

Larnaka - Chirokitia - Lefkara
Výlet do tretieho najväčšieho mesta ostrova, kde navštívite tak kresťanské ako aj moslimské pamiatky, palmovú 
promenádu alebo obľúbenú atrakciu - slané jazero Aliki, ktoré je zimným útočiskom plameniakov. Len niekoľko 
kilometrov od Larnaky sa nachádza neolitická osada Choirokoitia, ktorá je od roku 1998 na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Po návšteve tejto prehistorickej pamiatky budete pokračovať do dediny Pano 
Lefkara, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými objektmi ľudovej architektúry, ale predovšetkým výšivkami 
„Lefkaritika“ a ručne vyrobenými striebornými šperkami.
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Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy na Severný Cyprus (turecká 
časť).

LIETAME » renomovanými leteckými spoločnosťa-
mi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Ercan 
(ECN) s medzipristátím v tureckej Antalyi (AYT) a 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na 
letisko Larnaka (LCA). Pre vstup na Severný Cyprus 
(turecká časť) je potrebné mať platný cestovný pas 
s minimálnou platnosťou 6 mesiacov. 
Pre vstup do krajiny nie sú potrebné víza.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplat-
ky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a 
transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 
69 € (letisko ECN a LCA) a osoby od 2 rokov 210 € - 
letisko Ercan (ECN) a 240 € - letisko Larnaka (LCA) » 
palivový príplatok.  

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o poistení 
nájdete na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská - Kyrenia a Famagusta

CYPRUS – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7801 7802 7805 7808 7811 7814 7817 7820 7823 7826 7829 7832 7835 7838 7841

Dátum odletu BA, KE 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA, KE 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7803 7806 7809 7812 7815 7818 7821 7824 7827 7830 7833 7836 7839

Dátum odletu KE 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Dátum príletu KE 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7804 7807 7810 7813 7816 7819 7822 7825 7828 7831 7834 7837 7840

Dátum odletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7901 7904 7907 7910 7913 7916 7919 7922 7925

Dátum odletu BA 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Dátum príletu BA 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7902 7905 7908 7911 7914 7917 7920 7923 7926

Dátum odletu BA 21.6. 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9. 13.9.

Dátum príletu BA 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9. 13.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7903 7906 7909 7912 7915 7918 7921 7924

Dátum odletu BA 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9.

Dátum príletu BA 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9. 17.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11
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ACAPULCO BEACH FAMILY BUNGALOW *****+ » strana 214 - 215

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

ACAPULCO BEACH *****+  
» strana 212 - 213

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SALAMIS BAY CONTI *****+ » strana 216 - 217

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Nikózia
Kozmopolitná Nikózia je hlavným a zároveň najväčším mestom Cypru. Je obchodným centrom a sídlom vlá-
dy. Nikózia je jediné rozdelené hlavné mesto na svete. Rozdelené je od roku 1974, pričom neskôr tu bola vy-
tvorená demilitarizovaná zóna spravovaná OSN, ktorú možno prekročiť na dvoch miestach. Nikózia má veľmi 
bohatú históriu, o čom svedčí množstvo starobylých pamiatok, z ktorých za návštevu stoja napríklad uličky 
Starého mesta, Palác Arcibiskupa, Katedrála sv. Jána či Byzantské múzeum a samozrejme zaujímavosťou je 
aj prekročenie hranice tzv. Green Line. 

Fakultat ívny výlet

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 890 920 950 990 1150 1190 1250 1290 1390

474 534 552 570 594 690 714 750 774 834

dospelá osoba na 1. prístelke 660 740 770 790 830 940 970 1020 1050 1130

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Vo vilkách určených 
pre 4 - 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu.
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 910 940 970 1020 1170 1210 1270 1310 1410

486 546 564 582 612 702 726 762 786 846

dospelá osoba na 1. prístelke 680 760 790 810 850 960 990 1040 1070 1150

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v bungalove, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

2 osoby -40% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1510 € 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 940 970 1000 1050 1210 1250 1310 1350 1450

504 564 582 600 630 726 750 786 810 870

dospelá osoba na 1. prístelke 710 790 820 840 880 1000 1030 1080 1110 1190

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hlavnej budove alebo v časti Pine Court I a II, all inclusive, letecká doprava, klub, 
služby delegáta, DPH. 
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.



385LETO 2019 CENNÍK TUNISKO

TUNISKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

EL BORJ MAHDIA ***+
 » strany 266-267

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

MARHABA RESORT ****  
» strana 271

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a 
Košíc (KSC) na letisko Monastir (MIR). Let trvá 
približne 2 hodiny a 30 minút. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14 - nocové-
ho) leteckého pobytového zájazdu do Tuniska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočí-
tať čiastku 250 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 
69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový 
príplatok »

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, asistenčných služieb 
CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálna 
platná zľava na zájazd o 2 %.  

Strediská » Mahdia, Monastir- Skanes, Sousse a Port El Kantaoui 

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8301 8303 8305 8307 8309 8311 8313 8315 8317 8319 8321 8323 8325 8327 8329

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

                                            Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 460 510 540 570 590 620 640 660 690 760 790

293 299 332 351 371 384 403 416 429 449 494 514

dospelá osoba na prístelke 380 390 430 460 490 500 510 530 540 570 630 650

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 500 520 570 610 620 670 690 710 720 780 840

312 325 338 371 397 403 436 449 462 468 507 546

dospelá osoba na prístelke 440 460 480 520 560 570 610 630 640 650 710 760

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 855 € 

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8302 8304 8306 8308 8310 8312 8314 8316 8318 8320 8322 8324 8326 8328 8330

Dátum odletu KE 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu KE 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411

Dátum odletu BA, KE 6.6. 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Dátum príletu BA, KE 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9. 30.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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PRIMASOL EL MEHDI ****+ 
» strana 264 - 265

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

LE SOLEIL ABOU SOFIANE ****+ » strana 274 - 275

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

LE SOLEIL BELLA VISTA ****+ » strana 276-277

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

RIADH PALMS ****  
» strana 270

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 590 630 670 700 750 770 790 810 900 960

351 364 384 410 436 455 488 501 514 526 585 624

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 530 560 590 610 630 640 660 730 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 450 450 450 490 490 490 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 610 630 680 700 720 730 800 860

319 332 351 384 397 410 442 455 468 475 520 559

dospelá osoba na prístelke 410 420 460 480 500 540 560 580 590 600 660 700

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

      Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 610 630 680 700 720 730 800 860

319 332 351 384 397 410 442 455 468 475 520 559

1. dospelá osoba na prístelke 410 420 460 480 500 540 530 550 560 580 650 680

2. dospelá osoba na prístelke 440 460 500 520 540 580 580 610 620 640 720 750

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2., resp. 3. dieťa do 13 r. na prístelke 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 570 610 650 670 720 740 760 780 860 920

338 351 371 397 423 436 468 481 494 507 559 598

dospelá osoba na prístelke 440 450 480 510 550 570 590 610 620 640 700 750

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2., resp. 3. dieťa do 13 r. na prístelke 390 390 390 450 450 450 490 490 490 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.
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CONCORDE GREEN PARK PALACE*****+ » strana 272 - 273

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS*****+ » strana 269

SUPER FIRST MINUTE

IBEROSTAR ROYAL EL MANSOUR *****+ » strana 268

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 770 820 870 920 950 1020 1050 1070 1100 1210 1280

444 462 492 522 552 570 612 630 642 660 726 768

dospelá osoba na prístelke 600 630 670 710 750 770 810 830 840 870 960 1010

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 490 490 490 590 590 590 650 650 650 750 750 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 770 820 870 920 950 1020 1050 1070 1100 1210 1280

444 462 492 522 552 570 612 630 642 660 726 768

dospelá osoba na prístelke 600 630 670 710 750 770 810 830 840 870 960 1010

1. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa do 14 r. na prístelke 490 490 490 590 590 590 650 650 650 750 750 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 770 820 870 920 950 1020 1050 1070 1100 1210 1280

444 462 492 522 552 570 612 630 642 660 726 768

dospelá osoba na prístelke 600 630 670 710 750 770 810 830 840 870 960 1010

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke 490 490 490 590 590 590 650 650 650 750 750 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

Fakultat ívne výlety
Tunis - Kartágo
Celodenný výlet do Tunisu s prehliadkou starého mesta. Úzke, kľukaté uličky so spleťou obchodíkov sú plné za-
ujímavého tovaru a samozrejmosťou je i návšteva tradičného bazáru. Po obede sa vyberiete do Kartága. Budete 
sa prechádzať archeologickým areálom kúpeľov Antonia Pia z 2. storočia n.l. označovaných ako tretie najväčšie 
rímske kúpele na svete. Medzi významné vykopávky patrí budova z rímskeho obdobia zvaná Schola, byzantská 
bazilika Derma, starokresťanská Asteriova kaplnka. 

Sahara - okruh južným Tuniskom 
Tento dvojdňový výlet patrí k tým najzaujímavejším. Počas výletu navštívite mestečko El Jem so zachovalým 
rímskym koloseom, prímorskú osadu Gabes, oblasť Matmata s typickým obydlím berberskej rodiny, tzv. troglo-
dytské obydlia, ktoré sú svetovým unikátom. Príchod do púštneho mestečka Douz nazývaného aj brána Sahary. 
Nasledujúci deň vyrazíte do pohoria Atlas tvoriaceho prírodnú hranicu s Alžírskom, cez soľné jazero Chot El Jerid. 
Z púštneho mesta Tozeur sa vyráža na džípoch do horských oáz Chebika a Tamerza.

Medina Ezzahra - laserová show a folklórny večer
Folklórny večer s brušnými tanečnicami spojený s ochutnávkou miestnych špecialít a nápojov. Po večeri 
nasleduje zvuková laserová show, ktorá predstaví celú históriu Tuniska. Show prebieha pri veľkej, umelo 
vytvorenej pevnosti s jazerom, kde účinkuje cca 80 hercov v dobových kostýmoch s ťavami a koňmi.
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TURECKO VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

GRAND ATILLA ***  
» strana 261

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Turecka.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Sliača (SLD), Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Viedne 
(VIE) na letisko Antalya (AYT). Let trvá približne 2 
hodiny a 30 minút.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocové-
ho) leteckého pobytového zájazdu do Turecka 

predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 
7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letis-
kové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a trans-
fery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € 
a na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poiste-
nia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie informácie o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

                 Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 430 460 490 510 530 570 590 600 650 690

234 240 258 276 294 306 318 342 354 360 390 414

dospelá osoba na 1. prístelke 340 350 370 400 420 440 450 480 500 520 550 580

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 310 320 340 360 380 400 390 420 440 460 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8101 8103 8105 8107 8109 8111 8113 8115 8117 8119 8121 8123 8125 8127 8129 8131 8133 8135

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8102 8104 8106 8108 8110 8112 8114 8116 8118 8120 8122 8124 8126 8128 8130 8132 8134 8136

Dátum odletu BA, KE, SLD 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10.

Dátum príletu BA, KE, SLD 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10. 8.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8201 8204 8207 8210 8213 8216 8219 8222 8225 8228 8231 8234

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 31.5. 11.6. 21.6. 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9. 13.9. 24.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 11.6. 21.6. 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9. 13.9. 24.9. 4.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8202 8205 8208 8211 8214 8217 8220 8223 8226 8229 8232 8235

Dátum odletu BA, KE, SLD 4.6. 14.6. 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9. 17.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 14.6. 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9. 17.9. 27.9. 8.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8203 8206 8209 8212 8215 8218 8221 8224 8227 8230 8233

Dátum odletu BA, KE, SLD 7.6. 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9. 1.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11



389LETO 2019 CENNÍK TURECKO

ARMAS GREEN FUGLA BEACH  ****+ » strana 254

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

MELISSA KLEOPATRA BEACH *** » strana 258

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

MAYA WORLD BEACH ****  
» strana 257

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

SUN BEACH PARK ****+ » strana 247

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

                          Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590 620 650 690 750 770 800 820 870

332 345 358 384 403 423 449 488 501 520 533 566

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460 490 510 540 550 600 620 640 660 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 370 380 400 420 450 470 470 510 520 530 560 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

                                      Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 440 470 500 530 550 560 600 620 630 680 720

246 264 282 300 318 330 336 360 372 378 408 432

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 410 430 460 480 470 510 520 530 580 600

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

                            Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 540 570 600 650 690 750 770 800 820 870

319 338 351 371 390 423 449 488 501 520 533 566

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 410 430 450 470 500 540 560 600 620 640 660 700

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 12 rokov na prístelke 350 380 390 410 430 470 470 510 530 540 560 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590 620 650 690 750 770 800 820 870

306 318 330 354 372 390 414 450 462 480 492 522

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 430 450 460 500 520 550 560 610 630 650 670 700

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 



390 LETO 2019 CENNÍK TURECKO

TAC PREMIER ****+  
» strana 259

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

KEMAL BAY *****  
» strana 256

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

KATYA *****  
» strana 260

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

SERRA PARK ****+ 
» strana 236

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 620 650 680 750 780 790 820 850 910

324 336 348 372 390 408 450 468 474 492 510 546

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 470 490 520 550 580 620 640 650 670 700 740

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 400 420 430 460 490 510 530 550 560 570 600 630

4. osoba do 13 rokov v rodinnej izbe 400 420 430 460 490 510 530 550 560 570 600 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb
V rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 570 590 630 660 690 760 800 810 830 870 930

330 342 354 378 396 414 456 480 486 498 522 558

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 480 500 530 550 580 620 650 660 670 710 750

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* obmedzený počet izieb

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 600 620 660 710 750 790 850 860 910 950 1010

384 390 403 429 462 488 514 553 559 592 618 657

dospelá osoba na 1. prístelke 480 490 510 540 580 610 630 670 680 720 750 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 420 430 460 500 530 520 560 570 590 630 660

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. 

                                      Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 570 610 640 670 720 770 780 800 840 900

318 330 342 366 384 402 432 462 468 480 504 540

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 490 520 550 570 600 640 650 660 700 740

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 11 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách určených pre 4 
osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 

2 osoby - 40% zľava a 2 deti na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.102 €



391LETO 2019 CENNÍK TURECKO

SERRA GARDEN ***** 
» strana  234-235

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

SUPER FIRST MINUTE

NERTON *****  
» strana 246

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

JUSTINIANO PARK CONTI ***** » strana 249

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

WATER SIDE RESORT & SPA ***** » strana 237

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 680 720 770 820 840 890 940 970 1020 1090

372 384 408 432 462 492 504 534 564 582 612 654

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 560 590 630 670 670 710 750 770 810 860

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.354 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 690 730 780 830 880 950 980 990 1050 1120

410 423 449 475 507 540 572 618 637 644 683 728

dospelá osoba na 1. prístelke 510 530 560 590 630 670 690 750 770 800 830 880

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách určených 
pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 690 730 790 830 870 930 980 990 1050 1120

378 390 414 438 474 498 522 558 588 594 630 672

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 520 530 570 600 650 680 690 740 780 800 840 890

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 690 730 790 830 890 950 990 1010 1070 1140

410 423 449 475 514 540 579 618 644 657 696 741

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 510 520 560 590 640 670 700 750 780 790 840 890

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 430 440 470 500 540 570 580 610 640 660 690 730

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách určených 
pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 



392 LETO 2019 CENNÍK TURECKO

ALAIYE RESORT *****+ 
» strana 252-253

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE *****+ » strana 248

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

ASKA JUST IN BEACH  *****+ » strana 255

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

PORT RIVER HOTEL & SPA  *****+ » strana 238-239

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

       Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 790 850 890 970 1030 1070 1090 1150 1220

402 426 450 474 510 534 582 618 642 654 690 732

dospelá osoba na 1. prístelke 540 580 610 640 690 720 770 810 850 860 910 960

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 4 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 790 850 890 970 1030 1070 1090 1150 1230

402 426 450 474 510 534 582 618 642 654 690 738

dospelá osoba na 1. prístelke 550 580 610 650 700 730 770 820 850 860 910 970

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet izieb

                                            Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 670 710 750 810 850 910 970 1010 1030 1090 1160

378 402 426 450 486 510 546 582 606 618 654 696

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 580 620 670 700 730 770 810 820 870 920

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

                          Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 790 850 890 970 1030 1070 1090 1150 1230

436 462 488 514 553 579 631 670 696 709 748 800

dospelá osoba na 1. prístelke 540 570 600 640 690 720 760 810 840 850 900 960

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 460 480 510 540 580 610 620 660 690 710 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  



393LETO 2019 CENNÍK TURECKO

SENTIDO NUMA BAY *****+ » strana 250-251

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

ALBA RESORT ******  
» strana 242-243

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

ALBA QUEEN ******  
» strana 244-245

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

CLUB CALIMERA SERRA PALACE ****** » strana 232-233

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 790 850 890 970 1030 1070 1090 1150 1230

436 462 488 514 553 579 631 670 696 709 748 800

dospelá osoba na 1. prístelke 540 570 600 640 680 720 760 810 840 850 900 960

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 480 510 540 580 600 620 660 690 720 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 790 820 850 880 940 1100 1180 1190 1200 1240 1330

494 514 533 553 572 611 715 767 774 780 806 865

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 600 630 650 680 700 750 850 910 920 940 960 1020

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more a rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 810 840 860 890 950 1130 1200 1210 1220 1260 1350

501 527 546 559 579 618 735 780 787 793 819 878

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 640 660 680 710 750 870 930 940 950 970 1040

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 r. v izbe Superior 510 530 550 570 590 630 710 750 760 770 790 830

4. osoba do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more, rodinnú izbu a izbu Superior +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 850 870 900 940 990 1150 1220 1240 1250 1290 1390

486 510 522 540 564 594 690 732 744 750 774 834

dospelá osoba na 1. prístelke 650 680 700 720 750 790 900 950 970 990 1010 1080

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dosp. os. a 5. osoba 7-13 r. vo FS 600 630 640 660 690 730 810 860 880 890 910 970

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family suitách urče-
ných pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu v novej modernej časti hotelového komplexu +8 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.494 €
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ALBA ROYAL ******  
» strana 240-241

SUPER FIRST MINUTE

STARLIGHT & SUNRISE RESORT ****** » strana 230-231

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

BELCONTI ****** 
» strana 226-227

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

SWANDOR TOPKAPI PALACE ****** » strana 224-225

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 930 970 1000 1040 1090 1250 1320 1350 1390 1410 1520

579 605 631 650 676 709 813 858 878 904 917 988

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 700 730 760 790 820 860 960 1010 1030 1060 1080 1160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 880 920 960 1010 1050 1180 1230 1250 1320 1350 1450

510 528 552 576 606 630 708 738 750 792 810 870

dospelá osoba na 1. prístelke 670 700 730 760 800 830 910 950 970 1010 1040 1110

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 2. prístelke vo vilke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu v hlavnej budove Starlight a izbu vo vilke +8 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.542 €

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 930 970 1000 1070 1110 1290 1370 1380 1410 1470 1570

585 605 631 650 670 722 839 891 897 917 956 1021

dospelá osoba na 1. prístelke 740 760 790 820 880 910 1040 1100 1120 1130 1180 1250

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 r. na prístelke 580 600 620 640 690 710 790 830 840 850 900 940

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 930 960 990 1030 1110 1150 1330 1390 1430 1470 1530 1650

558 576 594 618 666 690 798 834 858 882 918 990

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 780 800 830 860 930 950 1090 1140 1160 1200 1240 1330

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov v izbe Superior 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách určených 
pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.   
Príplatok » za izbu Superior +20 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb
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IC GREEN PALACE ******  
» strana 220-221

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

DELPHIN IMPERIAL ****** » strana 228

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

LIMAK LARA DE LUXE ****** » strana 229

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

IC SANTAI FAMILY RESORT ****** » strana 222-223

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE*

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1050 1090 1190 1250 1490 1510 1530 1590 1630 1750

594 612 630 654 714 750 894 906 918 954 978 1050

dospelá osoba na 1. prístelke 770 800 820 850 930 980 1140 1150 1170 1210 1240 1330

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 630 650 670 700 760 800 910 920 930 950 990 1050

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu, za izbu Quad + 8 EUR na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1260 1290 1350 1390 1450 1590 1800 1950 1980 2020 2120 2290

819 839 878 904 943 1034 1170 1268 1287 1313 1378 1489

dospelá osoba na 1. prístelke 960 990 1030 1060 1110 1220 1350 1460 1480 1510 1590 1710

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1. dieťa od 7 - 15 r. na prístelke 770 790 830 850 890 970 1050 1140 1160 1170 1240 1320

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 770 790 830 850 890 970 1050 1140 1160 1170 1240 1320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách  » ušetríte až 2.011 €

                  Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1100 1250 1290 1350 1390 1490 1790 1820 1850 1890 2000 2150

715 813 839 878 904 969 1164 1183 1203 1229 1300 1398

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 850 960 990 1040 1070 1150 1350 1370 1390 1420 1510 1610

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 15 rokov na prístelke 680 770 800 840 860 920 1060 1070 1090 1100 1180 1250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 930 960 990 1030 1110 1150 1330 1390 1430 1470 1530 1650

558 576 594 618 666 690 798 834 858 882 918 990

dospelá osoba na 1. prístelke 730 750 780 810 870 900 1020 1060 1090 1120 1170 1250

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 r. vo vilke Star Swim Up 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba vo vilke Star Swim Up 730 750 780 810 870 900 1020 1060 1090 1120 1170 1250

5. osoba do 12 r. vo vilke Star Swim Up 730 750 780 810 870 900 1020 1060 1090 1120 1170 1250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Vo vilkách Star Swim Up 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu, za izbu vo vilke Sun Swim Up +100 EUR a za izbu vo vilke Star 
Swim Up +150 EUR na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.902 €
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EGYPT VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

NUBIA AQUA BEACH RESORT ***** » strana 284

SUPER FIRST MINUTE 

SERENITY FUN CITY   ***** » strana 287

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

 Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 610 620 630 740 770 780 810

360 366 372 378 444 462 468 486

dospelá osoba na 1. prístelke 580 590 600 610 700 730 740 770

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za rodinnú izbu +22 € na izbu a noc pobytu. 

PONÚKAME VÁM » 8,11,12 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko v Hurghade (HRG). Let 
trvá približne 3h a 55 min.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14 - nocové-
ho) leteckého pobytového zájazdu do Egypta 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledu-
júcich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » 
palivový príplatok

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) ale-
bo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrá-
tane poistenia stornopoplatkov a asistenčných 
služieb (bližšie info o poistení nájdete na str. 

417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2% » vstupné víza 25 
€ na osobu.

Strediská » Hurghada, Makadi Bay a Soma Bay

EGYPT – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517

Dátum odletu BA, KE 3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8.

Dátum príletu BA, KE 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525

Dátum odletu BA, KE 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10.

Dátum príletu BA, KE 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7

EGYPT – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8531 8532 8533 8534 8535 8536 8537 8538 8539

Dátum odletu BA 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Dátum príletu BA 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9. 5.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

2 osoby - 40% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 799 € 
2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 950 €

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 630 640 670 810 840 850 890

403 410 416 436 527 546 553 579

dospelá osoba na 1. prístelke 600 610 620 640 770 800 810 850

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 13 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za rodinnú izbu +30 € na izbu a noc pobytu. 
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STEIGENBERGER AQUA MAGIC *****+ » strana 283

SUPER FIRST MINUTE 

CARIBBEAN WORLD SOMA BAY ***** » strana 280

SUPER FIRST MINUTE 

CONTINENTAL HOTEL HURGHADA ***** » strana 285

SUPER FIRST MINUTE 

HILTON HURGHADA RESORT ***** » strana 282

SUPER FIRST MINUTE 

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 680 690 720 890 930 940 990

429 442 449 468 579 605 611 644

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 670 690 850 890 900 950

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive 

2. dieťa 6 až 14 rokov na prístelke 360 380 390 420 440 480 490 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za izbu s výhľadom na bazén +7 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +24 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 770 780 830 970 1020 1030 1080

456 462 468 498 582 612 618 648

dospelá osoba na 1. prístelke 740 750 760 800 920 970 980 1030

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 4 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa 4 - 12 r. na príst. v rod. izbe 430 440 450 500 470 520 530 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu »  za rodinnú izbu +35 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 40 % zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 € » ušetríte až 1015 € 
2 osoby - 40 % zľava a 2 deti (1. dieťa  do 12 a 2. dieťa do 4 rokov) len po 99 € » ušetríte až 1166 €

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 770 780 830 970 1020 1030 1080

494 501 507 540 631 663 670 702

dospelá osoba na 1. prístelke 740 750 760 800 920 970 980 1030

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 12 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za rodinnú izbu +22 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 700 710 740 880 920 930 980

442 455 462 481 572 598 605 637

dospelá osoba na 1. prístelke 660 680 690 710 830 870 880 930

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 380 400 410 440 450 470 480 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za izbu s výhľadom na more  +15 € na izbu a noc pobytu. 
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SUNRISE ROYAL MAKADI AQUA 
RESORT  ***** » strana 286

SUPER FIRST MINUTE 

ALBATROS WHITE BEACH ****** » strana 281

SUPER FIRST MINUTE 

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 780 800 840 1000 1050 1060 1120

501 507 520 546 650 683 689 728

dospelá osoba na 1. prístelke 750 760 780 810 950 1000 1010 1070

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 440 450 470 510 470 520 530 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových  
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových  
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 920 940 950 980 1180 1260 1270 1330

598 611 618 637 767 819 826 865

dospelá osoba na 1. prístelke 890 900 910 940 1100 1190 1200 1260

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

2. dieťa do 7 r. na príst. v junior suite 250 250 250 250 250 250 250 250

TOP FIRST MINUTE špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za junior suitu +70 € na izbu a noc pobytu. 

Fakultat ívne výlety
Luxor 
Celodenný výlet za pamiatkami egyptskej histórie. Odchod z hotela v skorých ranných hodinách. Príchod 
do Luxoru, na západný breh rieky Níl, v dopoludňajších hodinách. Uvidíte Memnónove kolosy, jedinečný chrám 
kráľovnej Hatšepsovet, oddýchnete si v alabastrovni, navštívite fascinujúce Údolie kráľov, kde sa nachádzajú 
hrobky faraónov. Na východný breh rieky Níl sa preplavíte na feluke (malej loďke). V cene výletu je zahrnutý 
obed v reštaurácii, podávaný formou švédskych stolov bez nápojov. Po obede si pozriete viac ako 4000 rokov 
starý karnacký chrám a prehliadku ukončíte krátkou zastávkou v papyrusovom inštitúte.

Jeep Safari alebo Moto Safari
Výlet džípom, resp. štvorkolkou do púšte. Absolvujete dobrodružnú cestu pustou púšťou a okolitými púštnymi 
horami do beduínskych osád, kde beduínky pečú chlieb, chovajú domáce zvieratá, ponúknu vás kávou va-
renou v džezve a na predaj sú tradičné, vlastnoručne robené výrobky. V cene je zahrnutá aj jazda (vychádz-
kovým krokom) na ťavách a večera - barbecue, ktorá sa pripravuje priamo na mieste. Pri západe slnka si 
vychunajte i folklórny program - tradičný tanec „tanoura“, fakíra či umenie brušných tanečníc.  

Ostrovy Paradise alebo Giftun
V blízkosti Hurghady sa nachádzajú krásne piesočnaté ostrovy s nádhernými plážami s jemným pieskom, patriace 
do Národného parku Červené more.  Plavba k nim netrvá dlho a spestríte si ju zastávkami na kúpanie a šnorchlova-
nie na otvorenom mori, pri najkrajších koralových útesoch, pričom sa splnia vaše predstavy o raji.  Ak budete mať 
štastie, prídu vás pozrieť i delfíny. Na samotnom ostrove sa môžete opaľovať,  vychutnávať si príjemné posedenie v 
tieni niektorého z plážových barov, šnorchlovať či kúpať sa. V cene poldenných výletov je zahrnutý i obed a zapoži-
čanie športových potrieb na šnorchlovanie . 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

LIXUS BEACH RESORT ****+ » strana 290 - 291

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

MAROKO

získajte až

40%
zľavu

Stredisko » Larache

Tangier
Výlet do mesta Tangier a jeho okolia je spojený s návštevou mysu Spartel na severo-západnom pobreží 
Afriky a Herkulových jaskýň, spojených s legendou, podľa ktorej Herkules oddelil Afriku od Európy. Mesto 
leží na pobreží Gibraltárskeho prielivu a ponúka fascinujúcu zmes Afriky, Európy a Orientu. Počas návštevy 
mesta uvidíte Kasbah – stredovekú pevnosť v takmer neporušenom stave, starú Medinu s obchodíkmi 
remeselníkov a s krásnym výhľadom na prístav a more. Prejdete sa romantickým námestím Grand Socco, 
či parkom Mendoubia. Po prehliadke mesta si vychutnáte obed v typickej lokálnej reštaurácii a voľný čas si 
užijete na miestnej pláži.

Chaouen
Alebo tiež Chefchaouen (v berberskom jazyku) je jedno z najkrajších miest v srdci pohoria Rif vo výške 610 
m nad morom. Tento horský masív je zároveň poslednou prírodnou hradbou pred Stredozemným morom a 
Pyrenejským polostrovom. Chaouen je známy svojimi malebnými tienistými uličkami mediny lemovanými 
bielymi domami s maľovanými modrými dverami a umelecky zdobenými oknami. Atmosféru miestneho 
trhu dokresľujú miestni obyvatelia v tradičnom berberskom odeve. Návštevníkom ponúka arabsko-an-
dalúzsku tradíciu zachovanú v miestnom umení a architektúre. Neďaleký prameň Ras El Ma zabezpečuje 
dostatok vody počas celého roka.

Fakultat ívne výlety

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 710 730 750 760 790

414 426 438 450 456 474

dospelá osoba na prístelke 690 710 730 750 760 790

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 6 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6 - 13 rokov na prístelke 490 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.  *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +5 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 13 a 6 rokov  na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1014 € 
2 osoby - 40% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 823 € 

Maroko – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614

Dátum odletu BA 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Dátum príletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Maroka.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Tangier (TNG). Let trvá približne 3 
hodiny 50 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 210 € » 
palivový príplatok » miestna pobytová daň 

hradená priamo na mieste pobytu v závislosti 
od oficiálnej triedy ubytovania.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení náj-
dete na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-nocového) 
leteckého zájazdu do Maroka predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových termí-
nov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.
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HILTON DOUBLE TREE MARJAN 
ISLAND ****** » strana 296-297

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SMARTLINE BEACH RESORT ***** » strana 294

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SAE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CENÁCH ZÁJAZDOV
A TERMÍNY ZÁJAZDOV

Podmienky akcie
nájdete na stranách 

4 – 5

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo 12-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Spojených arabských 
emirátov.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na le-
tisko Dubaj (DXB).

 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 99 € a osoby od 2 rokov 299 € » palivový 
príplatok » pobytová a turistická taxa vo výške 
2,50 € na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane po-
istenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných 
služieb CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%. 

Strediská » Ras Al Khaimah, Fujairah a Abu Dhabi

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1210 1230 1250 1590 1610 1700

726 738 750 954 966 1020

dospelá osoba na prístelke 1180 1200 1220 1550 1570 1660

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 840 850 870 1040 1050 1100

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 970 990 1290 1350 1430

570 582 594 774 810 858

dospelá osoba na  prístelke 930 950 970 1260 1320 1400

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1862 € 

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v piatok

Kód zájazdu 8701 8703 8705 8707 8709 8711 8713 8715 8717 8719 8721 8723 8725 8727 8729

Dátum odletu BA 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v sobotu

Kód zájazdu 8702 8704 8706 8708 8710 8712 8714 8716 8718 8720 8722 8724 8726 8728 8730

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 11 a  12 - dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810

Dátum odletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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HILTON ABU DHABI ****** » strana 295

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH ****** » strana 298-299

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1350 1370 1390 1780 1790 1890

810 822 834 1068 1074 1134

dospelá osoba na prístelke 1320 1340 1360 1740 1750 1840

1. dieťa do 16 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. 

Fakultat ívne výlety
Abu Dhabi - Ferrari World
Poldenný výlet do „mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným výhľadom. 
Najväčší vnútorný a jediný Ferrari tématický park na svete s viac ako 20 Ferrari inšpirovanými jazdami a 
atrakciami, s kolekciou viac ako 30 klasických a moderných modelov Ferrari. Zahŕňa vysoko adrenalínové 
jazdy, zábavné vedomostné atrakcie vhodné pre hostí všetkých vekových kategórií, ako sú viac ako 20 Fer-
rari inšpirovaných jázd a atrakcií, Formula Rossa a iné.

Burj Khalifa 
Vychutnajte si výhľad na centrum Dubaja z celkom novej perspektívy, z veže Burj Khalifa, najvyššej budovy 
sveta vysokej 828 m s viac ako 160-timi poschodiami. Žiadna iná budova v modernej histórii neskrýva tak 
veľa kuriozít ako Burj Khalifa. Navštívte ju a získajte odpovede na všetky vaše otázky - dostanete sa až na 
124. poschodie! Hore vás čaká veľkolepý výhľad. Dostanete sa sem najrýchlejším výťahom, ktorý má naj-
dlhšiu dráhu výťahu na svete. Fotografie z tohto miesta vyzerajú ako z lietadla. 

Večerná jazda na dunách - púštne safari 
Toto safari ponúka možnosť spoznať púšť za pár hodín. Pohodlné 4x4 WD jeepy vám prinesú adrenalínovú 
skúsenosť pri jazde po pieskových dunách, ktoré vás dovedú do autentického arabského kempu, kde si 
môžete vychutnať večernú atmosféru. Tu zrelaxujete v pohode a tichu púšte, obklopení majestátnymi pies-
kovými dunami odrážajúcimi zapadajúce slnko. Bude vám servírované štýlové arabské BBQ (grilované mäso 
a šaláty). Vyskúšate šišu, uvidíte tiež vystúpenie brušnej tanečnice.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1260 1280 1290 1650 1690 1790

756 768 774 990 1014 1074

dospelá osoba na  prístelke 1230 1250 1260 1610 1650 1750

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1934 € 

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 2014 € 
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IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH ****** » strana 298-299

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

HILTON DOUBLE TREE MARJAN 
ISLAND ****** » strana 296-297

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Spojených arabských 
emirátov.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Dubaj (DXB).

 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 99 € a osoby od 2 rokov 299 € » palivový 
príplatok » pobytová a turistická taxa vo výške 
2,50 € na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení náj-
dete na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Strediská » Ras Al Khaimah a Fujairah

Dubaj - SAE v našej ponuke i v zime a na jar 2019

Zájazdy do destinácie Spojené arabské emiráty ponúkame i v mesiacoch január - máj 2019. Keďže je to špeciálna ponuka mimo letných mesiacov, na 
zájazdy v tomto období sa podmienky, bonusy a zľavy zo strán 4 -5 katalógu Leto 2019 nevzťahujú. Nižšie uvedené akciové SUPER FIRST MINUTE ceny 
sú platné do 1.1.2019. Popis, kvalita a rozsah služieb hotelových komplexov Iberotel Miramar Aqah Beach Resort a Hilton Double Tree Marjan Island sa v 
porovnaní s informáciami a ponukou v katalógu ZIMA-JAR 2019 upravili a aktuálne platia tak, ako sú uvedené v katalógu Leto 2019. 
Pri zakúpení zájazdu do SAE (platí pre ponuku zima/jar 2019) si klienti môžu vybrať jeden z uvedených fakultatívnych výletov zdarma.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 1090 1250 1290 1350 1950 2050

570 654 750 774 810 1170 1230

dospelá osoba na  prístelke 930 1070 1220 1260 1320 1910 2010

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, letecká doprava, služby delegáta, fakultatívny výlet, DPH. 
Príplatok » za polpenziu +30 € na osobu a noc pobytu /1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke príplatok za polpenziu neplatia/

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1190 1290 1390 1450 2050 2150

594 714 774 834 870 1230 1290

dospelá osoba na prístelke 970 1160 1260 1360 1420 2000 2100

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 690 830 900 910 950 1350 1410

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, letecká doprava, služby delegáta, fakultatívny výlet, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu » za polpenziu +20 € na osobu a noc pobytu  /1. a 2. dieťa do 14 
rokov na prístelke príplatok za polpenziu neplatia/

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v piatok

Kód zájazdu 8901 8904 8907 8910 8913 8916 8919 8922 8925 8928 8931 8934 8937 8940 8943 8946

Dátum odletu BA 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 19.4. 26.4. 3.5.

Dátum príletu BA 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 19.4. 26.4. 3.5. 10.5.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v sobotu

Kód zájazdu 8902 8905 8908 8911 8914 8917 8920 8923 8926 8929 8932 8935 8938 8941 8944 8947

Dátum odletu BA 19.1. 26.1. 2.2. 9.2. 16.2. 23.2. 2.3. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 6.4. 13.4. 20.4. 27.4. 4.5.

Dátum príletu BA 26.1. 2.2. 9.2. 16.2. 23.2. 2.3. 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 6.4. 13.4. 20.4. 27.4. 4.5. 11.5.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 11 a  12 - dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830

Dátum odletu BA 26.1. 6.2. 16.2. 27.2. 9.3. 20.3. 30.3. 10.4. 20.4. 30.4.

Dátum príletu BA 6.2. 16.2. 27.2. 9.3. 20.3. 30.3. 10.4. 20.4. 30.4. 11.5.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 10 11
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IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH ****** » strana 298-299

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

HILTON DOUBLE TREE MARJAN 
ISLAND ****** » strana 296-297

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

SUPER FIRST MINUTE

získajte až

40%
zľavu

získajte až

40%
zľavu

Fakultat ívne výlety zdarma
Plavba loďou - Omán
Poďte s nami prežiť nezabudnuteľný celodenný výlet na typickej arabskej lodi „dhow“ po teplých vodách 
Indického oceánu! Odchod z hotela je v ranných hodinách, následne prejdeme hranice do Ománu a v meste 
Dibba sa nalodíme na výletnú loď zvanú „dhow“. Pred začatím plavby máte možnosť malého občerstvenia 
priamo na lodi. Plavba smeruje do vskutku čarovnej zátoky Zighy Bay, nasleduje zastávka a voľný program 
na Haffa Beach alebo Sanat Beach. Tu máte príležitosť užiť si jedinečné chvíle formou zábavných a športo-
vých aktivít, ktoré pláž ponúka, alebo ich stráviť kúpaním či šnorchlovaním a uvidieť tak prekrásne zafarbené 
koraly a tropickú faunu. Vybavenie na šnorchlovanie a plávacie vesty pre neplavcov je možné si bezplatne 
zapožičať na lodi. Po skvelom predpoludní a výbornom obede na lodi plavba pokračuje popri skalnatom 
masíve Rocky Lime Stone na otvorené more. Tu zažiteje tzv. „deep sea fishing“ - hlbokomorský rybolov. Na 
záver tohto dobrodružstva nás čaká už len cesta späť do prístavu v Dibbe a transfer do hotela. 

Vo výlete zdarma je zahrnuté » transfer, plavba na plachetnici, obed a nealkoholické nápoje, zapožičanie si pláva-
cích vest a vybavenia na šnorchlovanie.
Upozornenie » pre výlet je nutné si so sebou vziať cestovný pas platný min. 6 mesiacov po návrate z dovolenky. 
Aktuálne informácie o povinných príplatkoch obdržíte u delegáta CK. Vstupné víza do Ománu vo výške 15,00 USD  
/uvedená suma je informatívneho charakteru/ na osobu a pobyt /platba na mieste/.

Klenoty Perzského zálivu - Dubaj
Poldenný úžasný výlet, zaslúžene zvaný i „Klenoty Perzského zálivu“ zažijete práve s nami. Počas výletu 
budete mať možnosť vidieť najnavštevovanejšiu a najfotografovanejšiu mešitu Jumeirah. Tá je jednou z mála, 
do ktorej môžu vstúpiť i nemoslimovia. Ďalej sa prejdeme okolo paláca vládcu, zrenovovaného domu Sheikh 
Saeed Al Maktoum - múzeu histórie Dubaja. Cesta pokračuje tradičným vodným taxíkom „abra“ do oslňujúcej 
zátoky Dubai Creek, kde si môžete pozrieť rušný život pred prechodom na druhú stranu mesta - Deira. Nasle-
duje návšteva štvrte s trhom korenia, zlata a diamantov - spice and gold souk. Viac ako 400 obchodov a ty-
pických obchodíkov je zárukou vskutku bohatého nákupu. Zastavíme sa tiež pri najznámejšom a unikátnom 
hoteli Burj Al Arab a prejdeme okolo tržnice Souk Madinat a skupinou umelo vybudovaných ostrovov v tvare 
palmy Palm Island. Výlet nakoniec zavŕšime návštevou Dubai Downtown s najvyšou budovou sveta Burj 
Khalifa, ktorá siaha až do výšky 828 m (vstupenka je za doplatok). Vyhliadková plošina je postavená až na 
124. poschodí budovy. V Dubai Downtown sa taktiež nachádza ďalší unikát. Tým je Dubai Fountain - najväčšia 
fontána na svete rozprestierajúca sa hneď vedľa Burj Khalify. Osvetľuje ju vyše 6000 svetiel a dúhové prúdy 
vody vystreľujú až 270 m k ožiarenej oblohe. Táto neuveriteľná atrakcia bude nepochybne tou povestnou 
čerešničkou na torte vášho výletu za poznaním Dubaja.

Vo výlete zdarma je zahrnuté » transfer, služby sprievodcu, vstupy a poplatky

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1290 1490 1690 1790 1890 2290 2390

774 894 1014 1074 1134 1374 1434

dospelá osoba na  prístelke 1190 1390 1650 1750 1850 2250 2350

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, fakultatívny výlet, DPH. 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1390 1590 1790 1890 1990 2490 2590

834 954 1074 1134 1194 1494 1554

dospelá osoba na prístelke 1290 1490 1750 1850 1950 2450 2550

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 950 990 1250 1290 1390 1650 1750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, fakultatívny výlet, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Potešilo nás, že ste otvorili katalóg CK SENECA TOURS, 

spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. a skôr, ako si 

vyberiete dovolenku, ponúkame vám niekoľko užitoč-

ných informácií. Všeobecné informácie na nasledov-

ných stranách sú nedeliteľnou súčasťou Všeobecných 

zmluvných podmienok CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 

a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. Pre dosiahnutie zhody me-

dzi naším a vaším chápaním rozsahu, obsahu a kvality 

poskytovaných služieb sa s uvedenými Všeobecnými 

informáciami ako aj so Všeobecnými zmluvnými pod-

mienkami, prosím, oboznámte ešte pred zakúpením zá-
jazdu. 

PROGRAM ZÁJAZDU 
Programy pobytových zájazdov sú podobné, menia sa len 
v závislosti od spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípad-
ne aj druhý) a posledný (prípadne aj predposledný) deň poby-
tu/zájazdu je určený najmä na dopravu do a z letoviska, teda 
na príchod, resp. odchod a činnosti s tým spojené (transfery, 
ubytovanie a pod.). Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba 
teda počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) a po-
sledného (prípadne aj predposledného) dňa v rôznej miere za-
sahujú dopravné a ubytovacie služby. Pri príchode na miesto 
určenia sú ubytovacie kapacity štandardne k dispozícii od 14:00 
hod. a v deň odchodu je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod. 
(pokiaľ nie je na informačnej tabuli uvedené inak). Aj v prípade 
obsadenia izby alebo uvoľnenia izby v skorých ranných hodi-
nách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytova-
nie v plnom rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť 
objednávateľovi zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje 
služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané. Pobyt ako taký 
a služby samotné sa vždy počítajú na počet prenocovaní, t. j. 
cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí, pričom v našej 
ponuke nájdete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 alebo 14 nocí. 

Pobytové zájazdy individuálnou alebo autobusovou dopravou 
s dĺžkou zájazdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní ( 7, 8, 9, 10, 11, 
resp. 14 nocí) majú nasledovný program:

1. deň zájazdu: odchod zo Slovenska do vami zvolenej destiná-
cie. 

2. deň zájazdu: príchod na miesto pobytu, ubytovanie, voľný 
program. (Deň nástupu na ubytovanie pri individuálnej dopra-
ve.)

3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri 
mori. Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

9. , 10. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, voľný 
program, odchod na Slovensko. (Deň opustenia ubytovacej ka-
pacity pri individuálnej doprave. )

10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na územie 
SR. 

Letecké pobytové zájazdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, 
resp. 14 nocí) majú nasledovný program: 

1. deň zájazdu: zraz na letisku (2 hod. pred odletom), odlet zo 
SR z Bratislavy, Popradu, Košíc, resp. Sliača.

2. až 7. , 9. , 10. , 11. resp. 14. deň zájazdu: voľný program pri 
mori. Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

8. , 10. , 11. , 12. , resp. 15. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, transfer 
na letisko, odlet z pobytovej destinácie do SR. 

Pobytové zájazdy kombinovanou dopravou - program týchto 
zájazdov je kombináciou programu leteckých a autobusových 
pobytových zájazdov (7, 8, 10, resp. 11 nocí). 

Dôležité je sledovať čas odchodu alebo odletu späť do Slo-
venskej republiky, ktorý bude včas uvedený na informačnej 
tabuli vo vašom ubytovacom zariadení. Všetky zmeny, pokiaľ 
je o nich CK informovaná (napr. meškania z dôvodu nepredví-
dateľných okolností), vám oznámi delegát, resp. zástupca CK, 
a preto je nevyhnutné pozorne sledovať jeho oznamy na infor-
mačnej tabuli a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU
Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy 
upozorňujeme zákazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie 
pri návrate domov sa môže uskutočniť aj v noci z posledného 
pobytového dňa na nasledujúci deň. Zájazd sa tak môže predĺ-
žiť a skončí sa 9. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. dňom zájazdu. Rovna-
ko odlet zo Slovenska do zahraničia sa môže uskutočniť v noci 
z prvého na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody 
spôsobené predĺžením zájazdu a zmenou programu zájazdu. 
Doporučujeme neplánovať si v krátkom čase po plánovanom 
príchode žiadne dôležité stretnutia či pracovné povinnosti. 
Upozorňujeme tiež, že CK si vyhraduje právo zmeny programu 
zájazdu najmä pri poznávacích, pobytovo-poznávacích a pút-
nických zájazdoch a minimálny počet účastníkov týchto zájaz-
dov je 30.

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY
Vo všetkých pobočkách CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hech-
ter Slovakia.sk, s.r.o. vám vieme okamžite poskytnúť informácie 
o stave obsadenosti vami vybraných zájazdov vďaka automati-
zovanému informačnému systému, ktorý v reálnom čase spája 
všetkých predajcov a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu vašej 
dovolenky je možné uskutočniť na základe zloženej zálohy. Sa-
mozrejmosťou je i rezervácia zájazdu zložením zálohy vkla-
dom na účet CK. Ponúkame však aj splátkové produkty, kedy si 
zvolíte výšku zálohy a mesačné splátky. Bližšie informácie vám 
radi poskytneme na našich pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 
Upozorňujeme, že pri zájazdoch typu last minute ide zväčša 
o posledné voľné izby v danej ubytovacej kapacite alebo po-
sledné miesta v doprave, resp. v danom termíne. Ide teda o ob-
medzenú ponuku izieb niekedy dokonca bez možnosti výberu. 
Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky. 
Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu dostanú hotely rezer-
vácie last minute dovoleniek len pár dní, niekedy dokonca pár 
hodín pred príchodom klientov. Preto sa môže stať, že kliento-
vi bude pridelená izba lokalizovaná a zariadená inak ako pre 
ostatných klientov, ktorí si zájazd zakúpili podstatne skôr, čo je 
zohľadnené v cene zájazdu vo forme zľavy. 

STRAVOVANIE A ALL INCLUSIVE
V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stra-
vovanie formou raňajok, polpenzie (raňajky a večere), polpen-
zie plus (večere s neobmedzeným množstvom alko a nealko 
nápojov, raňajky), plnej penzie (raňajky, obedy a večere), resp. 
formou all inclusive, príp. ultra all inclusive. Rozsah a kvalita 
stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkosti (počtu izieb cel-
kovo) a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych tradícií 
a zvyklostí. 

Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení sú 
podávané raňajky:

- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, 
čaju, prípadne nealkoholického nápoja, 

- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr 
alebo vajíčko a pod. ,
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- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, 
kde pestrosť ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubyto-
vacieho zariadenia v danej krajine. Pri švédskych (bufetových) 
stoloch vám môže asistovať aj hotelový personál, ktorý vám 
ponúkne a naloží stravu v neobmedzenom množstve. Množ-
stvo a sortiment stravy je však plne v kompetencii hotela, pri-
čom si treba uvedomiť, že pri kapacitách nižšej triedy je nutné 
počítať s menším výberom. 

- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych 
(bufetových) stolov – klient si samoobslužne naberá jedlo, kto-
ré pozostáva z pečiva, masla, džemu, salámy, syru alebo vajíč-
ka a pod. 

Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber 
môže byť niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoob-
služná – bufetová forma švédskych stolov. Ak nie je uvedené 
inak, nápoje nie sú zahrnuté v cene obedov a večerí. 

Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňaj-
ky, obedy, večere) formou švédskych (bufetových) stolov, ne-
alkoholické a miestne alkoholické nápoje počas dňa, prípadne 
občerstvenie. Časový harmonogram a rozsah podávania all 
inclusive služieb určuje hotel. V destinácii Taliansko môže byť 
strava servírovaná formou menu.

Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako na-
príklad skoré a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občer-
stvenie, kávu, čaj, sušienky, zmrzlinu, importované alkoholické 
nápoje, tematické večere, fľašu vína na izbe, osušky, slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, animačné programy, 
detský miniklub, rôzne športové a zábavné aktivity. Program, 
rozsah, resp. poskytovanie služieb v rámci ultra all inclusive je 
v hotelovom režime. UPOZORNENIE: v prípade, že hotel posky-
tuje iný ultra all inclusive servis ako je uvedené v katalógu CK, 
tento nie je kalkulovaný v cene zájazdu našich CK, resp. je uve-
dený ako príplatok (zvyčajne je možné priplatiť si ho na recep-
cii hotela).

All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, 
obedy a večere formou švédskych stolov) s neobmedzeným 
množstvom vybraných nealkoholických a alkoholických nápo-
jov (pivo, víno) miestnej výroby počas servírovania plnej pen-
zie, alebo vo vyhradených hodinách v priestore na to určenom, 
prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športoviská, animácie 
a pod.)

Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all 
inclusive a ultra all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže 
sa líšiť v závislosti od kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zaria-
denia a zvyklostí danej krajiny. Služby all inclusive a ultra all in-
clusive sú uvedené pri každom hoteli, ich obsah však môže byť 
manažmentom hotela počas sezóny upravený, preto popis v ka-
talógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine hotelov v re-
žime all inclusive je potrebné nosiť plastikový náramok. Za jeho 
stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. Nevyužité 
služby all inclusive nie je možné finančne kompenzovať. V po-
sledný deň pobytu je spravidla možné čerpať služby all inclusive 
do 10:00 hod., resp. 12:00 hod., pričom presné informácie dosta-
nete priamo na mieste od pobytového delegáta CK. 

Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý 
deň pobytu v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. 
V čase neskorého príchodu do hotela a skorého odchodu z ho-
tela (mimo bežných prevádzkových hodín reštauračných za-
riadení) môže byť klientom servírovaná neskorá večera, resp. 
skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne alebo 
formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu poskytuje. 
O poskytnutie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne 
deň vopred do 17:00 h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré 
hotely služby stravných balíčkov neposkytujú vôbec a zákaz-
níci, ktorí napríklad z dôvodu účasti na fakultatívnych výletoch 
nečerpajú stravu alebo služby all inclusive v hoteli, nemajú ná-
rok na kompenzáciu nečerpaných služieb. V prípade zmeškania 
stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu 
alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú stra-

vu nahradiť. Vo väčšine hotelov platí z hygienických dôvodov 
striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (vý-
nimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou) 
a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne ale-
bo reštaurácie hotela. Podávanie nápojov v plastových, resp. 
v akrylátových pohároch (i v hoteloch vyššej triedy) je možné 
najmä z dôvodov bezpečnosti klientov (pohyb bosými nohami) 
a s ohľadom na legislatívu danej krajiny.

V prípade ubytovania v apartmánových domoch stravovanie 
nie je zahrnuté v cene zájazdu. Vo vybraných destináciách vám 
však napriek tomu vieme za príplatok zabezpečiť polpenziu, 
prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE
Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné. Pre-
to sa v našej ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od naj-
jednoduchších až po najluxusnejšie, aby sme tak uspokojili 
požiadavky každého. Len na vás záleží, akú kategóriu (hotelový 
komplex, hotel, pavilón, vilka, depandance, aparthotel, apartho-
telový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu (1 až 
5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 slniečok) ubytovania si zvolíte. Kaž-
dé ubytovacie zariadenie je vybavené vlastným hygienickým 
zariadením (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC). Najčas-
tejšie sa ponúka na výber práve hotel. Triede hotela (či iného 
ubytovacieho zariadenia hotelového typu) zodpovedá i forma 
a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah služieb. Hotelové kom-
plexy/hotelové rezorty (resp. aparthotelové komplexy) sú veľké 
hotelové (aparthotelové) areály, kde môžete zväčša nájsť hlav-
nú časť s recepciou a spoločenskými priestormi a ubytovacie 
jednotky, ktoré môžu byť buď súčasťou hlavnej budovy, ale-
bo môžu stáť samostatne ako oddelené časti. Kvalita i rozsah 
ubytovania v hlavnej budove či v susedných budovách je však 
totožná (pokiaľ nie je uvedené inak). Väčšinou v Chorvátsku 
a Čiernej Hore sa stretnete s kategóriami pavilón, vilka, depan-
dance a bungalov. Sú to zariadenia s ubytovaním v izbách ho-
telového typu, pričom stravovanie a ostatné ponúkané služby 
sú zväčša zabezpečené v centrálnej budove alebo hoteli. 

Vybrané hotely disponujú rodinnými izbami - ide o rozmerovo 
väčšie izby, vo väčšine prípadov úplne alebo čiastočne odde-
lené dve miestnosti, kde sa nachádzajú lôžka pre minimálne 
4 osoby. 

Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie 
v tzv. suitách. Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie uby-
tovanie v 2-lôžkových hotelových izbách (s možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek), väčšinou i s vnútorným sedením v oddychovej 
zóne.

Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými 
lôžkami a 1-2 prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a den-
nú obývaciu časť, pričom vo vybraných kapacitách je apartmán 
obohatený i o vybavenú kuchynku. Obdobou je hotelové štú-
dio pre max. 5 osôb s 1 alebo 2 miestnosťami a vlastným ku-
chynským kútom.  

Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko do-
stupných apartmánových domoch, resp. aparthoteloch bez 
stravovania, kde si stravu môžu pripraviť sami, resp. je mož-
né si ju dokúpiť. V niektorých prípadoch je stravovanie (pol-
penzia, all inclusive) zahrnuté v cene. Apartmány a štúdiá sú 
naviac vybavené kuchynskou linkou so základným riadom, 
dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si so sebou 
doplnkovú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na kon-
zervy, nôž, prípadne potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne 
ubytovacích zariadení nižších tried a apartmánov nie sú vy-
bavené mydlom ani inými hygienickými, či toaletnými potre-
bami. Apartmán je zariadenie vhodné zväčša pre 4 – 5 osôb 
a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miestnosti slúžiace 
na prenocovanie, pričom spravidla v jednej z nich je vstavaný 
kuchynský kút. Štúdio je určené pre 2 – 3 osoby a je to naj-
častejšie jedna miestnosť, ktorej vybavenie je rovnaké ako pri 
apartmáne. V Taliansku sú zákazníci povinní uhradiť po prícho-
de vratný depozit a v deň odchodu vyčistiť kuchyňu. V prípa-
de, že je apartmán vrátený v riadnom stave s čistou kuchyňou 
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a jej vybavením, depozit je pri odchode vrátený v plnej výške. 

Pozn. : rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách 
v jednotlivých destináciách sa môže líšiť, šírka manželského 
lôžka sa pohybuje od 120 cm. 

Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné 
lôžko, ktoré je možné využiť vo väčšine ubytovacích zariade-
ní. V niektorých prípadoch ide o lôžko menších rozmerov alebo 
rozkladacie lôžko, určené najmä pre deti. Prístelka je súčas-
ťou vybavenia väčšiny 3 a 4-lôžkových izieb, pričom podlahová 
plocha týchto izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžkových izi-
eb. V ponuke sú aj 4-lôžkové izby hotelového typu s 1 manžel-
skou a 1 poschodovou posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie 
pohodlie v 3 až 4-lôžkovej izbe je zohľadnené nižšou cenou pre 
osoby na prístelke. Prístelkou môže byť aj pohovka, rozkladací 
gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová 
posteľ, vysúvacie lôžko a pod. 

Infant – medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 rokov, ktoré 
nemá nárok na žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a pla-
tí len povinné príplatky (poistenie, letiskové poplatky a iné). 

Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové 
izby, ktoré sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže 
sa stať, že poloha a vybavenie takýchto izieb nie sú tak dobré 
ako pri 2-lôžkových izbách (1-lôžkové izby napr. nemusia mať 
balkón a pod. ) Za 1-lôžkové izby sa väčšinou účtuje príplatok. 
V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá k dispozícii 1-lôž-
kové izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy 
príplatok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia umožňuje 
a klient - jednotlivec si to želá, môžeme po vzájomnej dohode 
dvoch jednotlivcov spojiť do 2-lôžkovej izby. V tom prípade im 
príplatok za 1-lôžkovú izbu nebude účtovaný. O výške príplatku 
za jednolôžkovú izbu sa informujte na pobočkách CK. 

Výhľad na more, resp. izba obrátená na morskú stranu – izba 
väčšinou s balkónom a s priamym alebo s bočným výhľadom 
na more, ktorému môže čiastočne brániť zeleň alebo časť bu-
dovy. Ide o bližšiu špecifikáciu umiestnenia izby, v tomto prípa-
de s orientáciou k moru. 

Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabez-
pečené ubytovanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bez-
platne. Avšak niektoré hotely disponujú iba istým konkrétnym 
počtom izieb s balkónom, preto môže byť v týchto kapacitách 
za izbu s balkónom inkasovaný extra príplatok.

Špeciálne požiadavky sú individuálne, vami vyslovené pria-
nia ohľadom ubytovania, napr. v konkrétnej izbe, resp. sedenia 
v autobuse na konkrétnom mieste, ktoré nie sú spoplatnené. 
Pri kúpe zájazdu môžete vysloviť špeciálnu požiadavku, ako 
napr. ubytovanie na prízemí, na poschodí, s výhľadom na ba-
zén, resp. na more, ubytovanie vedľa známych, rodiny, ale-
bo sedenie v autobuse v prednej časti a pod. Taktiež je našou 
maximálnou snahou zabezpečiť pre vás ubytovanie v izbách 
vedľa seba a túto vašu požiadavku i vopred nahlasujeme 
na recepciu ubytovacieho zariadenia. Rozdelenie izieb je však 
plne v kompetencii hotela (ten vychádza z momentálnej obsa-
denosti izieb), z toho dôvodu sa najmä počas hlavnej sezóny 
môže stať, že napriek vašej požiadavke a našej snahe nebu-
dete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či 
skupinu osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto izby k dispozí-
cii. Naše CK sa vždy maximálne snažia všetky vaše požiadav-
ky splniť, avšak tie nemôžu byť pred odchodom na zájazd zo 
strany CK záväzne potvrdené, nakoľko sa nejedná o platenú 
službu. Pokiaľ sa špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, naše 
CK vám nemôžu poskytnúť kompenzáciu ani zľavu, nakoľko 
na tieto požiadavky nevzniká právny nárok. 

V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia 
v izbách riadená centrálne recepciou hotela, to znamená, že 
klimatizácia môže byť spustená počas hodín uvedených na re-
cepcii a počas sezóny vo vymedzenom období (zväčša od 15. 
6. do 15. 9.). CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, 
s.r.o. vám ponúkajú ubytovanie v prevažne garančne nakontra-
hovaných kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovacie kapa-

city sú prostredníctvom nášho zahraničného partnera vopred 
dohodnuté a zaplatené. CK nemôžu ovplyvniť čas prideľovania 
jednotlivých izieb. Táto činnosť je plne v kompetencii prevádz-
kovateľa ubytovacieho zariadenia. Podľa medzinárodných štan-
dardov môžu byť klienti ubytovaní v deň príchodu až po 14:00 
hod. , resp. 15:00 hod.  a v deň odchodu sú povinní uvoľniť 
izbu, resp. apartmán, či štúdio do 10:00 hod., prípadne skôr (po-
kiaľ to vyžaduje časový harmonogram odchodu). Čas odchodu 
je vždy uvedený na informačnej tabuli, resp. v informačnej kni-
he CK, ktoré sa nachádzajú v každom ubytovacom zariadení. 

Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihla-
sovaní sa na ubytovanie na recepciách a príprave ubytova-
nia, kedy pri väčších skupinách, nočných príletoch a striedaní 
turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám, pričom 
miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať v transfe-
re s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 

Ďalej upozorňujeme, že CK nemajú možnosť ovplyvniť rozsah, 
obsah a podmienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádz-
kovateľ ubytovacieho zariadenia sám zakúpením programov 
a tiež, že z rôznych dôvodov môžu kedykoľvek nastať výpadky 
siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhradených priestoroch hotela. 

Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zá-
bavou. Preto sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, 
v ktorých je obvykle hlučná prevádzka a CK nemôže garanto-
vať úplný pokoj. 

OSTATNÉ
Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (po-
kiaľ nie je v katalógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený 
a nezodpovedá presne počtu ubytovaných hostí v hoteli. Ho-
tely zvyčajne neakceptujú obsadenie si ležadiel na viacerých 
miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo tiež skoro ráno 
pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygienic-
ká nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. 
Preto z hygienických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu 
byť bazény počas sezóny nevyhnutnú dobu mimo prevádz-
ky. Zvyčajne sú bazény v hotelových zariadeniach počas letnej 
sezóny k dispozícii od 08:00 do 18:00 hod. O časovom harmo-
nograme prevádzky tobogánov, šmykľaviek a iných hotelových 
atrakcií rozhoduje výlučne hotel, preto sa informujte, prosím, 
na recepcii o obmedzeniach. Vnútorné bazény môžu byť na zá-
klade rozhodnutia hotelového manažmentu počas letnej sezóny 
mimo prevádzky. Väčšina pláží je verejná a prístupná i miest-
nemu obyvateľstvu, kde nemožno vylúčiť možnosť využívania 
sprchy, pokiaľ je k dispozícii, za poplatok. Čistenie pláží je ob-
vykle v kompetencii obcí. CK nemôžu vylúčiť, že klimatické pod-
mienky, vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, 
náplavy napr. rias, vodných tráv a pod., čo môže viesť k obme-
dzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však 
zo strany CK neovplyvniteľný a nezakladá zákazníkovi nárok 
na finančnú náhradu alebo kompenzáciu. CK ani hotely preto ne-
zodpovedajú za medúzy v mori, kvalitu, čistotu, údržbu a stav 
pláže okrem prípadu, že sa jedná výlučne o súkromnú hotelovú 
pláž. Vzdialenosť k pláži udáva orientačnú vzdialenosť od plá-
že k najbližšej časti areálu ubytovacieho zariadenia (hotelového 
komplexu). 

V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a va-
renie voda z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať 
výhradne v uzatvorených fľašiach. V niektorých krajinách nie je 
voda z vodovodu vhodná ani na umývanie zubov. V hoteloch 
a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom vody tečie 
v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo pri nepriaznivom počasí 
vlažná voda. Počas exponovaných hodín može taktiež dochá-
dzať k zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje 
distribúcia vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. 
V niektorých krajinách môže dochádzať k opakovaným (krátko-
dobým) výpadkom elektrickej energie a v zásobovaní vodou, čo 
má za následok i dočasnú nefunkčnosť klimatizácie a ostatných 
elektrických zariadení. 

K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienka-
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mi patrí aj hmyz či výskyt domácich zvierat, prípadne drobného 
vtáctva v exteriéri hotelov alebo na plážach. Ich výskyt však ne-
znamená, že ubytovanie, resp. hotelové stredisko nie je čisté ale-
bo je nehygienické. Preto odporúčame, i napriek snahe hotelierov 
o elimináciu hmyzu, pribaliť si do príručnej batožiny prostriedky 
proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené potraviny.  

Upozorňujeme, že hotel je oprávnený výnimočne a dočasne ob-
medziť niektoré hotelové služby alebo využívanie pláže kvô-
li mimoriadnej udalosti (napr. sobáš). V destináciách SAE, Egypt, 
Maroko a Tunisko sú zákazníci povinní rešpektovať niektoré 
menšie obmedzenia hotelových služieb (napr. hudba, animácie) 
z dôvodu náboženských sviatkov - najmä ramadánu.

Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata 
dokladov, lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto 
riešiť priamo s poisťovacou spoločnosťou v zmysle poistných 
podmienok, ktoré sú k dispozícii v pobočkách CK. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 
V našom katalógu nájdete popis a hotelové a nami vyhotove-
né fotografie ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie 
má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vyba-
vením, resp. môžu mať iný dizajn, farbu, atď. Upozorňujeme, že 
vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby zariadiť v rôznych fareb-
ných, dekoratívnych, sanitárnych či nábytkových prevedeniach, 
fotografia hotelovej izby v katalógu nemusí presne zodpovedať 
vám pridelenej izbe, prípadne interiér, či exteriér ubytovacieho 
zariadenia môžu byť vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie 
odlišné (napr. iný typ nábytku, iné farebné prevedenie a pod.) 
Izba, ktorú si v našej CK zakúpite, však spĺňa opis vybavenia 
uvedený v časti ubytovanie pri každom hoteli v katalógu. Súčas-
ťou katalógu sú i takzvané ilustračné fotografie, ktoré dopĺňajú 
predstavu o danej destinácii. Popis jednotlivých ubytovacích za-
riadení a ich okolia ako aj popis hotelových služieb zodpovedá 
skutočnosti známej k 14. 11. 2018. CK nemôžu zodpovedať za prí-
padné zmeny, ktoré nastali neskôr (napr. začatie stavebnej čin-
nosti v okolí a pod. ) Rovnako nie je v kompetencii CK ovplyvniť 
nepredvídané vplyvy životného prostredia na kvalitu služieb (ako 
napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží v dôsledku nepriaz-
nivého počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť 
k dočasnému obmedzeniu spotreby vody, či elektrickej energie, 
ďalej napr. zmena majiteľa ubytovacej kapacity a tým i zmena 
rozsahu služieb, doplnkových služieb a pod.) CK SENECA TOURS, 
spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. ako i majitelia – prevádz-
kovatelia jednotlivých ubytovacích kapacít taktiež nemôžu niesť 
zodpovednosť za vzhľad či úpravu pozemkov susediacich s da-
nou kapacitou, nakoľko tieto pozemky nie sú jej súčasťou. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
Vzhľadom na to, že neexistuje jednotný medzinárodný sys-
tém na kategorizáciu ubytovacích zariadení a v jednotlivých 
krajinách sú rôzne kritériá a rôzne označenia kvality ubytova-
cích zariadení (mnohokrát sa stáva, že ubytovacie zariadenia 
tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich slu-
žieb môžu v rôznej miere líšiť), pre vašu objektívnu a jednotnú 
orientáciu sme ich zaradili podľa vlastného hodnotenia. Počtom 
slniečok sme vyjadrili celkový dojem z jednotlivých zariade-
ní, pričom berieme do úvahy nasledovné kritériá: kvalita uby-
tovania, kvalita a pestrosť služieb, celková poloha, vybavenie 
hotela, resp. areálu, bohatosť stravy a doplnkové služby (viď 
tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hotelového typu (pavi-
lón, vilka, depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby 
centrálnych budov a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je 
počet slniečok, tým je ubytovacie zariadenie kvalitnejšie. Upo-
zorňujeme, že toto naše hodnotenie nemusí vždy zodpovedať 
oficiálnej triede používanej v hostiteľskej krajine. CK SENECA 
TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. na základe spo-
ľahlivej znalosti miestnych pomerov a v spolupráci so zahra-
ničnými partnermi vybrali všetky ubytovacie kapacity tak, aby 
cena zodpovedala ich kvalite a zároveň aj požiadavkám klienta. 
O ubytovacom zariadení, ako aj o rozsahu a štruktúre jeho zák-
ladných služieb sa dočítate v našom katalógu. Hodnotenie uby-
tovacích zariadení je nasledovné: 

Poznámky: niektoré ubytovacie zariadenia svojím vybavením, 
polohou, kvalitou a rozsahom služieb či inými charakteristikami 
čiastočne spĺňajú požiadavky vyššej triedy. Takýmto zariade-
niam sme pridali polslniečko: +
Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu (počet hviezdičiek) 
v zmysle platnej legislatívy štátu, kde sa ubytovacie zariadenie 
nachádza. 

VOUCHER
Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, 
ktoré sú uvedené v zmluve o zájazde. Tieto služby ste si za-
kúpili a budete ich čerpať. Pri ubytovaní sa môže odovzdá-
vať majiteľovi apartmánového domu, resp. na recepcii hotela 
alebo priamo delegátovi, ktorý zastupuje CK na mieste poby-
tu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas a miesto odchodu 
autobusu, resp. čas a miesto stretnutia na letisku. Pri indivi-
duálnej doprave je uvedené miesto a orientačný čas možnosti 
ubytovania sa v danej kapacite. Voucher obdržíte po zaplatení 
celej čiastky zájazdu, približne 7 dní pred odchodom zájazdu. 
Pozn. : bližšie informácie o vami vybranej krajine a o doprave 
obdržíte spolu s voucherom. V prípade, že máte o dané infor-
mácie záujem ešte pred samotnou kúpou zájazdu, tieto pod-
robnejšie informácie sú k nahliadnutiu na každej pobočke CK. 
Informácie sú orientačné, čerpané z predchádzajúcej letnej se-
zóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLY ZÁSTUPCA CK
O vašu bezproblémovú dovolenku sa budú starať skúsení slo-
vensky, resp. česky hovoriaci delegáti so znalosťami miest-
nych pomerov, ktorí organizujú informačné stretnutia, transfery 
z letiska a na letisko a sprostredkúvajú predaj fakultatív-
nych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho pobytu akýkoľ-
vek problém, delegát je vám k dispozícii osobne i telefonicky 
na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabu-
li v každom ubytovacom zariadení. Delegát je osobou, ktorá je 
oprávnená prijímať a vybavovať reklamácie počas vášho poby-
tu. Delegát CK nemusí byť ubytovaný vo vami zakúpenom uby-
tovacom zariadení. 

Sprievodca CK – so sprievodcom CK sa stretnete zväčša pri po-
znávacích a pobytovo-poznávacích zájazdoch. Pri poznávacích 
zájazdoch sa sprievodca venuje skupine počas zájazdu, posky-
tuje odborný výklad a obvykle je ubytovaný v tom istom uby-
tovacom zariadení. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY 
Vo všetkých nami ponúkaných destináciách vám delegát 
sprostredkuje predaj fakultatívnych výletov v miestnej mene 

**  jednoduché ubytovacie zariadenia vybave-
né starším nábytkom, vlastné hygienické 
zariadenie, obmedzená ponuka doplnko-
vých služieb, vhodné pre menej náročných 
zákazníkov***  ubytovacie zariadenie strednej triedy so 
štandardnými doplnkovými službami (pre-
važne s bazénom, klimatizáciou a TV, príp. 
iné) pre stredne náročných  zákazníkov**** ubytovacie zariadenie vyššej strednej trie-
dy, kde pestrosť a rozsah služieb uspokoja 
i náročnejších zákazníkov***** zariadenie vyššej triedy, kde poloha a cel-
ková úroveň ubytovacích, stravovacích 
a doplnkových služieb uspokojí aj nároč-
ných zákazníkov****** hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov
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priamo na mieste vášho pobytu. Za organizáciu výletu (ktorý 
si zakúpite u delegáta) a jeho program plne zodpovedá zahra-
ničná partnerská CK. Ponuka a popis jednotlivých vybraných 
fakultatívnych výletov v katalógu CK sú orientačné. Presnej-
ší popis i program výletov však nájdete v info knihe, časový 
harmonogram i ceny jednotlivých fakultatívnych výletov sú 
uvedené aj na informačnej tabuli CK nachádzajúcej sa v kaž-
dom ubytovacom zariadení CK a podrobne vás o nich budú in-
formovať priamo na mieste pobytu aj naši delegáti. V prípade 
akejkoľvek nespokojnosti s organizáciou, resp. s priebehom vý-
letu zakúpeného u delegáta, je nutné reklamáciu riešiť priamo 
na mieste s organizátorom výletu – partnerskou CK a to pro-
stredníctvom nášho pobytového delegáta, nakoľko sa nejedná 
o produkt CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, 
s.r.o., a naše CK nie sú kompetentné tieto reklamácie riešiť. 

CESTOVANIE S DEŤMI
Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a ur-
čení spôsobu ubytovania (prípadne typu lôžka) dieťaťa je do-
siahnutý vek dieťaťa a počet dospelých osôb ubytovaných 
spoločne s dieťaťom. V každom cenníku je uvedené, do akého 
veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie ceny služieb a zľavy, 
resp. do akého veku a za akých podmienok má dieťa ubytova-
nie, resp. stravovanie, príp. služby all inclusive, resp. ultra all 
inclusive zadarmo. Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý 
dieťa nesmie dovŕšiť v deň príletu, resp. návratu do SR (die-
ťa do 2 rokov nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa 
do 12 rokov nesmie v deň príletu, resp. návratu do SR dovŕšiť 
12 rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame na základe váš-
ho želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré hotely 
poskytujú detskú postieľku zdarma, iné za poplatok a v niekto-
rých hoteloch nemajú detské postieľky dispozícii vôbec, preto 
vám odporúčame vopred sa informovať v cestovnej kancelárii. 
Vzhľadom na špecifické osobné potreby malých detí (špeciál-
na detská strava, plienky, nočník a pod.) odporúčame zobrať so 
sebou dostatočné množstvo zásob a vybavenie na celý pobyt, 
keďže ubytovacie zariadenia takéto vybavenie neposkytujú, ani 
nepredávajú.

KLUBOVÁ DOVOLENKA
V sezóne 2019 vám opäť ponúkame počas prázdninových me-
siacov (júl, august) animačný program, ktorý v rámci klubovej 
dovolenky pod názvom “KLUBOVÁ DOVOLENKA“ zabezpeču-
jeme vo vybraných ubytovacích kapacitách. Skúsení, sloven-
sky hovoriaci animátori pre vás pripravia celodenný animačný 
program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch 
vyššej triedy je spravidla slovenský animátor súčasťou medzi-
národného animačného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, mo-
derné uvoľňovacie cvičenia, aerobik či detský miniklub určite 
spríjemnia chvíle odpočinku vám aj vašim deťom. Upozorňuje-
me však, že animátori nezodpovedajú za neplnoleté deti, kto-
ré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný popis aktivít je 
uvedený vždy priamo pri danej ubytovacej kapacite označenej 
ikonou “KLUBOVÁ DOVOLENKA“. Klubové aktivity sú zvyčajne 
určené pre deti vo veku 4 - 12 rokov a tiež pre dospelých, ich 
presný program nájdete po príchode do ubytovacej kapacity 
na informačnej tabuli CK. 

DOPRAVA
Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť ako spô-
sob dopravy vlastné auto, pri preberaní účastníckeho preukazu 
obdržíte bližšie orientačné informácie ohľadom odporúčaných 
trás, cien pohonných hmôt, ubytovania atď. (týka sa destiná-
cií Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, Albánsko, Bulharsko, Ta-
liansko). Pri individuálnej doprave začína zájazd o deň neskôr 
a končí sa o deň skôr, ako sú termíny pre autobusovú dopravu. 
Po príchode do ubytovacej kapacity sa môžete ubytovať na zák-
lade účastníckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asis-
tencie delegáta. 

Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšet-
kým autobusmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický 
stav a servis, ako i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodi-
čov sú zárukou bezproblémovej a bezpečnej jazdy. Počas cesty 

sa uskutočňujú pravidelné technické prestávky v dĺžke cca 20 
minút, počas ktorých je možné zakúpiť si teplé i studené ná-
poje. Vzhľadom na to, že nami ponúkaná autobusová doprava 
do Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Albánska, Bulharska a Ta-
lianska je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), ako i vzhľa-
dom na možné nepredvídateľné okolnosti počas cesty, ktoré 
ako CK nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. do-
pravná situácia na cestách, nadmerné čakanie na hraničných 
prechodoch, zhoršené klimatické podmienky, prípadné technic-
ké problémy a pod. ), môže dôjsť k meškaniu dopravy pri ceste 
do ako i z letovísk oproti plánovaným časom príchodu, resp. od-
chodu. 

Trasy cesty sú stanovené nasledovne: do Chorvátska cez Ma-
ďarsko, do Slovinska cez Maďarsko, do Čiernej Hory cez Ma-
ďarsko a Chorvátsko, do Albánska cez Maďarsko, Chorvátsko 
a s prestupom v Čiernej Hore, do Bulharska cez Maďarsko, Srb-
sko alebo Rumunsko, do Talianska cez Rakúsko. Pri poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdoch je trasa autobusu uvedená 
v opise programu daného zájazdu. 

Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nut-
né si uvedomiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislos-
ti od vami zvoleného letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy 
prepravy, o ktorých ste sa informovali na pobočkách CK pova-
žujte za orientačné. Uvedené sa týka i poznávacích a pobyto-
vo-poznávacích zájazdov. 

Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí mies-
tenku zdarma všetkým zákazníkom autobusových zájazdov 
v takom poradí, v akom za zájazd zaplatili. V praxi to zname-
ná, že klient, ktorý si zájazd objedná a zaplatí skôr, má zaistené 
miesto v prednej časti autobusu, pokiaľ to zasadací poriadok da-
ného typu autobusu umožňuje. V autobusoch sú všetky sedadlá 
považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú obmedzený 
rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsa-
dzované bez nároku na zľavu.

Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečuje-
me diaľkovými klimatizovanými autobusmi s audio-video za-
riadením, vysokými sklopnými sedadlami, predajom teplých 
a studených nápojov, plnou klimatizáciou a izolačným zaskle-
ním. 

Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie 
autobusov určujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus 
môže byť aj značky Karosa, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. 
Preprava klientov po území SR môže byť v prípade malého poč-
tu záujemcov o zvoz zabezpečovaná zvozovým mikrobusom, 
osobným autom alebo autobusom, ktorý nemusí spĺňať kritériá 
diaľkového klimatizovaného autobusu. Doprava diaľkovým kli-
matizovaným autobusom je garantovaná od hraníc SR.  

Nástupné miesta – za nástupné miesta CK SENECA TOURS, spol. 
s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. je považovaná Bratislava, resp. 
Košice (naplánovanie trasy a hlavného výstupného miesta Bra-
tislava alebo Košice je pri spiatočnej ceste plne v kompetencii 
nášho zmluvného prepravcu, ktorý zohľadňuje prísne bezpeč-
nostné normy). 

Nástupné miesta a zvoz z miest Trnava, Piešťany, Trenčín, Nitra, 
Komárno, Streda, Banská Bystrica, Lučenec, Martin, Žilina, Po-
prad, Prešov, Košice, Michalovce je doplnková služba našej CK. 
Pre realizáciu zvozu z vybraného nástupného miesta je prvora-
dý záujem klientov. V prípade, že bude v danom meste minimál-
ne 10 záujemcov, CK vie takúto službu zabezpečiť.

V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to 
dané tým, že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú 
rýchlosť, ktorá je pre autobusy pomerne obmedzená, a ktorá je 
často kontrolovaná zo strany polície aj spätne, prostredníctvom 
tachografických krúžkov. 

Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných 
miest na území SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej 
blízkosti ubytovacieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa však 
môže stať, že autobusy sa nedostanú až do bezprostrednej blíz-
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kosti niektorých ubytovacích zariadení, nakoľko sú často miest-
ne komunikácie úzke, resp. zablokované parkujúcimi autami 
individuálne cestujúcich klientov. Vzhľadom k pomerne veľké-
mu počtu letovísk, do ktorých organizujeme prepravu, môže 
v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri ceste do letovis-
ka, resp. pri návrate k prestupom, odkiaľ klienti pokračujú po prí-
chode prestupového autobusu. Trasa jednotlivých autobusov 
závisí od počtu cestujúcich z jednotlivých nástupných miest ale-
bo letovísk (v mimosezónnych termínoch autobusy zachádzajú 
do väčšieho počtu letovísk, pričom si vyhradzujeme právo urče-
nia trasy, resp. zmeny). 

Kombinovaná doprava – patrí vďaka cenovej výhodnosti a svo-
jej pohodlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám 
ponúka tento typ v okrajových termínoch (v júni a v septembri) 
v Čiernej Hore a v Albánsku. Ide o kombinácie diaľkový klimati-
zovaný autobus–lietadlo, resp. lietadlo–diaľkový klimatizovaný 
autobus. 

Orientačné ceny zvozových prepráv sú polovicou cien zvozo-
vých prepráv pri leteckej a autobusovej doprave. Podrobné in-
formácie žiadajte v pobočkách CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 
a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.

Letecká doprava – je zabezpečená prostredníctvom viacerých 
renomovaných leteckých spoločností: Travel Service s jej dcér-
skou spoločnosťou Smartwings, Bulgaria Air - národný pre-
pravca, Tailwind Airlines, Cyprus Airways, Tunisair, Nouvelair, Fly 
Dubai, Air Arabia Marocco, Montenegro Airlines, Vueling, Ryanair, 
Air Cairo, Freebird, Ellinair, Aeroviaggi - Bulgarian Air Charter 
a iné formou charterových letov, resp. pravidelných liniek nový-
mi modernými lietadlami typu Boeing 737-800 new generation, 
resp. Boeing 737-300, resp. Airbus A320, resp. Airbus A319, resp. 
Embraer - 195, resp. MD82. Zmena typu lietadla je vyhradená 
prepravcom. Letenky sú v ekonomickej triede.

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identi-
ty a odovzdávaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemajú na toto 
prideľovanie vplyv. Bližšie informácie ohľadom batožiny, váho-
vých a bezpečnostných limitov a pod. sú uvedené v pokynoch 
k odletu, ktoré dostanete spolu s voucherom. 

Na vybrané lety je možné si zakúpiť extra služby (seating, nad-
váha, extra catering a iné) - aktuálne informácie o možnostiach 
a cenách Vám podáme na našich predajných miestach. 

Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, 
aj celkom, presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade noč-
ných letov, kedy je príchod alebo odchod do/z hotela realizova-
ný v nočných alebo skorých ranných hodinách, si hotel účtuje 
prenocovanie v plnej sume, t.j. celú cenu ubytovania (od 14:00 
do 09:00 hod. nasledujúceho dňa). 

Zmeny letových časov sa nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj 
pár hodín pred plánovaným odletom v dôsledku nepriaznivého 
počasia, prevádzkových problémov letísk alebo leteckých spo-
ločností, preplnenia vzdušných letových trás a pod. 

Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. V našej 
ponuke sú zväčša denné lety, v obmedzenej miere lety večerné, 
či nočné. Odporúčame vám dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny 
pred plánovaným časom odletu. V prípade vášho oneskorenia ale-
bo omeškania CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient 
nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevycestovania.
Väčšina nami ponúkaných destinácií má priame letecké spojenie 
(z Bratislavy, z Košíc, z Popradu, alebo zo Sliača priamo na letisko 
cieľovej destinácie), avšak pri vybraných destináciách je možný let 
s medzipristátím na letisku mimo cieľovej destinácie. 

Zamedziť prípadnému meškaniu lietadla nie je v kompetencii 
CK. CK nemajú vplyv ani na určovanie letových časov, ani nie je 
v moci CK ovplyvniť prípadné meškanie (technické, prevádzkové 
dôvody, vplyv počasia, príp. iné) alebo zmenu odletových časov.  

Transfery v cieľovej destinácii z letiska, resp. na letisko sú zväč-
ša zahrnuté v cene povinných príplatkov (pokiaľ nie je uvede-
né inak).  CK uvádza počet km ubytovacej kapacity od letiska, 
avšak samotná dĺžka transferu sa môže líšiť a počet km sa 

môže navýšiť v závislosti od trasy a jednotlivých výstupných 
a nástupných miest. Trasu transferu na letisko, resp. z letiska 
určuje zahraničný obchodný partner a CK dané nevie ovplyv-
niť. Transferový autobus môže byť sprevádzaný delegátom CK, 
pomocným sprievodcom alebo animátorom CK. Vo vybraných 
destináciách môže byť samotný transfer bez delegáta, resp. 
sprievodcu/animátora CK.

ZDRAVOTNÉ PREDPISY A FORMALITY 
Do žiadnej z nami ponúkaných destinácií nie je nevyhnutné vy-
bavovať zvláštne povinné zdravotné formality a očkovanie. 

CENNÍKY 
Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v eurách (€, EUR), ak 
nie je uvedené inak. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtova-
né za každú, aj začatú noc ubytovania, a to v súlade s medziná-
rodnými štandardami. 

V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, 
zoradené sú podľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulova-
né na počet prenocovaní, vrátane uvedeného stravovania podľa 
cenníka (ak sa nachádza v popise ubytovacej kapacity) a vrátane 
leteckej dopravy v ekonomickej triede (okrem leteckých zájaz-
dov do Albánska, Bulharska a Čiernej Hory, kedy sa cena letenky 
extra pripočítava k cene ubytovania a stravovania). Cena zahŕňa 
taktiež služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH, príp. klub. 

Pri leteckých zájazdoch platí, že v deň príchodu do hotela, resp. 
v deň odchodu z hotela je v cene zájazdu zahrnutá strava, 
resp. (ultra) all inclusive alebo all inclusive light podľa času sku-
točného príchodu do hotela, resp. odchodu z hotela v zmysle 
vlastných hotelových pravidiel poskytovania stravovacích, resp. 
(ultra) all inclusive, resp. all inclusive light služieb. Tieto sa zvy-
čajne poskytujú najskôr od 14:00 do 22:00 hod. v deň príchodu 
a najneskôr do 10:00, resp. 12:00 hod. v deň odchodu.

K zájazdom individuálnou, resp. autobusovou dopravou sú 
cenníky uvedené podľa jednotlivých destinácií v prehľadnej 
forme podľa termínov. Cena je pri jednotlivých termínoch kal-
kulovaná na počet prenocovaní. Ak sa v popise ubytovacieho 
zariadenia nachádza forma stravovania, uvedené je zahrnu-
té v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene sú ďalej 
zahrnuté služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade 
autokarovej dopravy sa k cene zájazdu pripočítava cena dopra-
vy kalkulovaná s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. pri 
vybraných destináciách a termínoch i z Košíc. 

V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné ces-
tovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POVINNÉ PRÍPLATKY 
Letiskový poplatok a bezpečnostnú taxu, kúpeľný poplatok, 
resp. pobytovú taxu a víza si inkasujú niektoré správy štá-
tov, letiská či iné inštitúcie a klient si ich buď kúpi priamo sám 
(napr. víza), alebo mu ich zaobstará CK pri kúpe zájazdu. 

-  letiskový poplatok, bezpečnostná taxa, emisné a servisné 
poplatky vrátane transferov v cieľovej destinácii – je z čas-
ti poplatok, ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. 
Používajú ich na krytie nákladov spojených s odbavovaním 
a ďalším servisom na letisku a povinných poplatkov spojených 
s leteckou prepravou. Časť daného poplatku slúži na zaplatenie 
prepravy klimatizovanými autobusmi z letiska do ubytovacej 
kapacity a pri odlete z ubytovacej kapacity na letisko. Tieto po-
platky sa štandardne účtujú v jednej cene. 

-  poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien 
pohonných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo 
palivový príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny do-
pravných nákladov pre CK zo strany leteckých a autobusových 
dopravcov.

-  poplatok za vízum  – do nami ponúkaných destinácií sú pre 
slovenských občanov víza povinné pre vstup do Egypta. Infor-
máciu o spôsobe zabezpečenia víz obdrží klient pred zakúpe-
ním zájazdu v CK. 
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-  kúpeľný poplatok, resp. pobytová/registračná/turistická/
ekologická taxa (daň) a servisný poplatok. Poplatky sú povin-
né v Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej Hore, Albánsku, Bulharsku 
a v SAE a platia sa pri kúpe zájazdu priamo v CK. Pobyto-
vá taxa/ekologická taxa (daň) v Maroku, v Grécku, v Taliansku 
a v Španielsku v závislosti od konkrétneho regiónu musí byť 
uhradená priamo na mieste pobytu v hoteli. 

Poznámka: deti na prístelkách, ktoré platia pri leteckých poby-
tových zájazdoch špeciálnu zníženú pevnú cenu letenky, kto-
rá je rovnaká vo všetkých termínoch zájazdov (99 €, 149 €, 199 
€, 250 €, 290 €, resp. v SAE 350 €), a všetky povinné príplatky, 
majú ubytovanie, prípadne stravovanie, resp. (ultra) all inclusi-
ve zdarma.

PRÍPLATKY
-  poplatok za komplexné cestovné poistenie vrátane poiste-
nia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK vo 
výške 2,70€ (KOMFORT) alebo 3,70€ (PLUS) na osobu a deň  po-
čas celej dĺžky zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k va-
šej ochrane v prípade nepredvídateľných udalostí. Podrobné 
informácie si, prosím, vyžiadajte na niektorej z našich pobočiek, 
prípadne od autorizovaného predajcu.

-  k cenám autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom 
zo západného Slovenska účtuje príplatok 7€, zo stredného Slo-
venska 10€ a z východného Slovenska 15€. 

Príplatky je možné priplatiť si len na celú dobu pobytu. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Dovoľujeme si informovať klientov našich cestovných kan-
celárií, že začiatkom roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských spo-
rov. V zmysle tohto zákona má spotrebiteľ právo podať návrh 
na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení 
nasledovných podmienok:

•  spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajú-
ci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajú-
ci porušil jeho práva, obrátil sa na predávajúceho so žiadosťou 
o nápravu a

•  predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo 
na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou 
kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je 
možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://
www.mhsr.sk/ Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie 
http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie vrátane 
kontaktov a príslušných formulárov.

Tento katalóg Leto 2019 je ponukovým a propagačným materi-
álom cestovnej kancelárie SENECA TOURS, spol. s r.o., so sídlom 
Lichnerova 40, 903 01 Senec, IČO: 17640270, zapísaná v Ob-
chodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 12438/B,  
resp. cestovnej kancelárie Hechter Slovakia.sk, s.r.o., so sídlom 
Štefánikova 43, 949 01 Nitra, IČO: 50415689, zapísaná v Obchod-
nom registri Okr. súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č. 41198/N.

PALIVOVÝ PRÍPLATOK

Cestovná kancelária je oprávnená v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK, článku II., ods. 9, pí sm. b.) jednostran-
ným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov, vrátane cien pohonných látok alebo ku 
zvýšeniu platieb spojených so zabezpečením dopravy. Ceny leteckej dopravy boli kalkulované pri cene leteckého paliva na úrovni 
600 USD/MT. Spôsob výpočtu týchto nákladov (ďalej len „palivový príplatok“) pri leteckej doprave je nasledovný:

Cena paliva
Poznávacie 

a pútnicke zájazdy
Albánsko, 

Čierna Hora
Grécko, Taliansko 

Bulharsko
Španielsko

Turecko, 
Tunisko

Cyprus
Maroko, Egypt, 

SAE

do 600 USD/MT 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

601-750 USD/MT 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 30 EUR 30 EUR

751-850 USD/MT 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 40 EUR 40 EUR

V prípade nárastu ceny paliva nad 850 USD/MT sa uplatní alikvótny výpočet palivového príplatku. V prípade zavedenia palivové-
ho príplatku bude cestovná kancelária postupovať v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
DEFINÍCIA POJMOV
1. Cestovná kancelária: SENECA TOURS, spol. s r.o., Lichnerova 40, 

903 01 Senec, register: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I., Odd.: Sro, vložka č.: 12438/B, IČO: 17 640 270, resp. 
Hechter Slovakia.sk, s.r.o., sídlo: Štefánikova 43, 949 01 Nitra, re-
gister: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, vlož-
ka č. 41198/N, IČO: 50 415 689, (ďalej len „CK“)

2. Cestujúci: Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde ale-
bo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na zá-
klade uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane 
cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy o   zájazde spoločne a nerozdielne.

3. Zákon: Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách 
cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v ces-
tovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Trvanlivý nosič: Prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo 
CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňu-
júcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu 
týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukova-
nie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, 
CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

5. Predajné miesto: Prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchod-
ník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane 
webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komuniká-
cie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej 
prítomnosti zmluvných strán.

6. Cestovné služby – služby cestovnej kancelárie, ktoré nie sú v 
zmysle Zákona č. 170/2018 Z.z. podľa  §3 Zájazdom alebo podľa 
§ 4 Spojenou službou cestovného ruchu.

I. ZMLUVA O  ZÁJAZDE
1. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riad-

ne vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde potvrdenej CK 
alebo inou CK splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo ces-
tovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK. Za riadne 
vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle 
predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísa-
ná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splno-
mocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky 
písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží ale-
bo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu, a to najmä for-
mulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový 
katalóg s cenníkom, informácie na webovom sídle CK, ponuka 
tzv. lastminute zájazdov, všeobecné informácie a písomné po-
kyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objed-
naných službách. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych 
písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré 
majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmien-
kami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúce-
mu iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá 
sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v roz-
pore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo 
v iných písomných dokladoch vydaných CK.

2. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agen-
túra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie je splnomocnená 
dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v zmluve o zájazde alebo 
poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popi-
som alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných pí-
somných materiáloch.

3. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpi-
som zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splno-
mocnenia oprávnená v mene cestujúceho  uzatvoriť zmluvu 
a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto 

vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, 
že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto 
osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto 
zmluvy.

II. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal ale-

bo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa 
rozumie cena celkom, uvedená v zmluve o  zájazde. Zo zliav, 
poskytovaných CK, má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú 
v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí 
aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípa-
de možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich 
kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho vý-
hodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK 
inak. Na akciové ceny publikované formou akciovej ponuky sa 
nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy. Zmluvné strany berú na ve-
domie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnu-
té náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením 
zmluvy o zájazde a na ktoré bol cestujúci vopred upozornený 
v súlade so zákonom.

2. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre 
osoby na základnom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľa-
vy sa nevzťahujú na plavby s pobytom, poznávacie a pút-
nické zájazdy, akékoľvek povinné príplatky a iné nepovinné 
príplatky a poplatky na doplnkové služby, príplatky k autobu-
sovej doprave a dopravu na letisko, víza a poistenie. Zľavy sa 
nevzťahujú ani na špeciálne znížené ceny leteniek pre osoby 
na prístelkách. V prípade, ak si cestujúci nezakúpi k zájazdu 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa 
mu  aktuálne platná zľava na zájazd o 2 %. 

3. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k po-
slednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

4. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká 
cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu a splnením 
ostatných podmienok poskytnutia služieb.

5. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zá-
lohy v minimálnej výške   50 % ceny zájazdu alebo všetkých 
objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí 
cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy o zá-
jazde). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky 
objednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v le-
hote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania 
služieb.

6. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní 
pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je ces-
tujúci povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných 
služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

7. Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu cestujúci musí 
uhradiť zálohovú faktúru do 2 dní od jej vystavenia a zaslať 
ním podpísanú zmluvu o zájazde doporučenou zásielkou 
na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. Ak tak neučiní, má CK 
právo odstúpiť od zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred za-
čatím zájazdu resp. pri posledných voľných miestach je CK 
oprávnená požiadať cestujúceho o priamy vklad na účet.

8. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné pro-
striedky pripísané na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným 
úkonom zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týka-
júcich sa:

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohon-
ných látok alebo iných zdrojov energie,
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b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvo-
riace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym 
poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, 
vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov 
a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo vý-
stup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude 
cena zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri 
porovnaní výšky týchto daní a poplatkov pri uzavretí zmluvy 
o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zá-
jazdu, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom 
prípade bude cena zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu ta-
kejto meny voči EURu pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri 
uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu za-
čatia zájazdu. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníže-
nie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených 
v odseku 9 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia 
zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. 

11. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvý-
šení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodne-
ním a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu 
preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zá-
jazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene 
zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bez-
odkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení 
o zvýšení ceny, v opačnom prípade je CK oprávnený postupo-
vať podľa odseku 4 tohto článku.

12. Ak zvýšenie ceny podľa tohto článku prekročí 8 % celkovej 
ceny zájazdu, zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V, 
ods. 1, písm. b)

13. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci 
nezúčastnil zájazdu z dôvodov za ktoré nezodpovedá  CK.

III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO
1. K základným právam cestujúceho patrí:

a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a slu-
žieb.

b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu 
a objednaných služieb ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie 
sa so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela, ak bola za-
platená cena zájazdu. Informačná povinnosť v zmysle zákona 
týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.

c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu 
pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. 
VI. týchto podmienok.

d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči  
oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, 
ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájaz-
de; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí 
byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK 
účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde pod-
ľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však 
sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznáme-
nia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný 
cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpove-
dajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplat-
kov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti 
so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplat-
ky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú 
byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré 
vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je po-
vinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných po-
platkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia 
zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto od-
seku musí obsahovať súhlas s  uzatvorenou zmluvou a prehlá-
senie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde 

alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. 
Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvod-
ného a nového cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu je CK 
oprávnená postupovať podľa ods. 4 článku II. v prípade, že 
cena zájazdu nebude uhradená.

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. 
VII. týchto podmienok.

f ) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže 
obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou 
o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať 
reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzic-
kej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý 
kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval 
o podmienkach spracúvania osobných údajov CK.

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zá-
jazdu a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie 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 cestujúci 
povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím 
nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

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

c) Zaplatiť celkovú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvi-
siace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade po-
treby preukázať túto skutočnosť;  

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu 
alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr 
v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK, bezodklad-
ne oznámiť CK zmenu údajov, najmä telefonického kontaktu, 
e-mailu a poštovej adresy.

e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objedna-
ných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov 
v nich uvedených.

f ) V prípade zistenia nesprávnosti údajov podľa čl. III. bod 2 písm. 
e) bezodkladne o tom informovať CK.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami 
oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, 
ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať 
časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpe-
čiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky 
potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, oč-
kovanie a pod.), mať u seba platný cestovný doklad s platnos-
ťou min. 6 mesiacov od dátumu skončenia zájazdu.

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokyn-
mi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený 
program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej kra-
jiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípade ich porušenia ale-
bo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo čerpania 
služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnu-
tie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité 
služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

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

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelé-
ho účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprie-
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vod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo 
osobný stav to vyžaduje. 

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bez-
pečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personá-
lu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube 
lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. 
Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je 
vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúcie-
ho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných 
služieb.

IV. POVINNOSTI CK
1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:

a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú 
adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. f).

b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu 
zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

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

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred zača-
tím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jed-
ná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať 
cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a urči-
tým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú zmenu 
podmienok zmluvy o zájazde sa v nevyhnutných a opodstat-
nených prípadoch považuje zmena miesta a ubytovacieho ob-
jektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie 
minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblas-
ti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z do-
pravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, 
zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabez-
pečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto. 

b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných zna-
kov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. 
a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 
16 ods. 4 písm. a) zákona, alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu 
o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmlu-
vy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje ces-
tujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom 
na trvanlivom nosiči o   

i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej le-
hote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia 
odstupného,

iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprij-
me navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde 
zanikne, a

iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestu-
júcemu ponúknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku ná-
hradného zájazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky 
platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodklad-
ne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o od-
stúpení od zmluvy o zájazde.  

2. Počas čerpania služieb:

a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu 
a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov 
vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgá-

nov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť 
ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu 
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: • 
zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo 
najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvod-
ných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na mi-
nimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli 
rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky ces-
tujúceho vylúčené, alebo • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu 
za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzova-
né služby, alebo • poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej 
ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo 
za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskyt-
núť  cestujúcemu  bezodkladne  pomoc,  alebo zabezpečiť iné 
práva podľa zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo ne-
poskytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalos-
ťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných 
okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, 
spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou 
situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okol-
nosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

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

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ
1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím  začatím zá-
jazdu od zmluvy odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany 
dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia 
od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zní-
ženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného 
ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem 
z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez 
rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zá-
jazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní 
a viac pred termínom začatia zájazdu,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zá-
jazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 
31 dní pred termínom začatia zájazdu,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zá-
jazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 30 - 
21 dní pred termínom začatia zájazdu,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zá-
jazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 20 - 
15 dní pred termínom začatia zájazdu,

e) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zá-
jazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 
dní pred termínom začatia zájazdu,

f) vo výške 100 % z ceny zájazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi 
od zmluvy v lehote 5 dní a menej pred termínom začatia zá-
jazdu, pri poznávacích a pútnických zájazdoch 21 dní a menej 
pred termínom začatia zájazdu.

Pri určení počtu dní je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky 
odstúpenia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava 
do stanoveného počtu dní. Nezapočítava sa deň odjazdu, odle-
tu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.

2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve 
o zájazde ruší svoju účasť na zájazde (napr. zrušenie účasti  
jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohod-
nú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného 
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aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsa-
dzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb 
alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri 
výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riad-
nemu odstúpeniu od zmluvy.  

3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čer-
pať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na zák-
lade vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, 
nemá nárok na vrátenie  ceny zájazdu za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubyto-
vania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto 
zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstú-
pení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa 
tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde 
bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto 
odstúpením, výlučne ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účast-
níkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a CK odstúpi 
od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, naj-
neskôr však

• 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlh-
šie ako 6 dní,

• 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 
dní do 6 dní,

• 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú 
menej ako 2 dni, alebo

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmlu-
vu o zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy 
o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci 
oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dô-
vodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúce-
ho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je 
znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvo-
rení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstú-
piť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých 
cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase 
po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo cestujúceho 
odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVA-
NIE ZÁJAZDU 
1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak 

majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu po-
skytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zá-
jazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v sú-
lade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným 
predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom 
na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný 
túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému 
zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať ná-
pravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou 
o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom ale-
bo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom 
na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK neprimerané ná-
klady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodno-
tu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa ods. 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK 
oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava 
neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne 

cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak ná-
vrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa 
zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ru-
chu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve 
o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou 
primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu 
ponúknuté CK podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služ-
by cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestov-
ného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá 
zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality 
nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestov-
ného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo 
tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektív-
nych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb ces-
tovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 
2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu 
z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli pred-
metom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani ne-
zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu 
podľa odseku 5, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vy-
naložených nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a po-
žadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného 
ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstat-
né porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písom-
ný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného 
záznamu, ak

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a) tohto 
článku,

b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu 
podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,

c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby 
cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych 
príčin prijať,

d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápra-
vu sám.

9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov 
od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo 
dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je 
to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný 
záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. 
b), odseku 6 alebo odseku 7 tohto článku. Ak CK nepreukáže, 
že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná 
cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť 
časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas 
trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo 
cestujúceho požadovať náhradu škody.

11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípa-
doch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) tohto článku zabez-
pečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne 
a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie 
je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zá-
jazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to 
možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí 
na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o prá-
vach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostried-
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ky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú 
sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 toh-
to článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivos-
ťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých 
bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku 
starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informova-
ná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť nákla-
dy na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto 
okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo 
sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zá-
jazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom 
ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postú-
piť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu 
cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

16. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťaž-
kostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v   § 22 
ods. 12  zákona, najmä poskytnutím    

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miest-
nych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením 
náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmysel-
ného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená po-
žadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška 
úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré 
vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII,  je cestujúci 
povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo mož-
né nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku 
akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah 
znížil.

18. Informácia o reklamačných postupoch:

a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľ-
vek pobočke (prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj 
u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu rekla-
movaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby. 

b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplat-
není reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo 
poštou. Klient má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle 
všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach 
a spôsobe reklamácie. 

c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK 
a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu rekla-
movaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť po-
verenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať reklamácie 
po celý čas zájazdu.

e) O vybavení reklamácie bude klientovi vydaný písomný doklad. 

f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou práv-
nou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dá-
tume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia re-
klamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

VIII. NÁHRADA ŠKODY 
1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII., ods. 

5 písm. b), ods. 6, alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhra-
du majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetko-
vú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia 

zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody po-
skytne CK cestujúcemu bezodkladne.    

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preu-
káže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,

b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovné-
ho ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo 
možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, ob-
medzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju 
má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytova-
nej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. 
Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, 
obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služ-
by, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody pod-
ľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny 
zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje 
na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spô-
sobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primera-
nú zľavu podľa čl. VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa 
osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava 
podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny 
na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude 
znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.

6.  Poistný vzťah v rámci komplexného cestovného poistenia 
vzniká priamo medzi cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. 
CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplat-
ňovaných nárokov a plnení z tohto vzťahu.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kon-

troluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej 
právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zá-
jazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatív-
ne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov 
(Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zo-
zname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie 
Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje 
práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Rie-
šenia sporov online, dostupnej online na https://ec.europa.eu/
consumers/odr/main/index.cfmevent=main.home2.show&ln-
g=SK.

2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy 
a služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred 
dohodne písomne s cestujúcim iný rozsah vzájomných práv 
a povinností.

3. Podpisom zmluvy cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvo-
ril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami 
oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzu-
je, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných 
zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akcep-
tuje.

4. CK prehlasuje, že si  splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpe-
čenia ochrany pre prípad úpadku.

5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK 
o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú 
informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo 
ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s cestujú-
cim. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených 
v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a kto-
ré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov 
uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a ne-
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môže ich ovplyvniť.

6. CK v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „naria-
denie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o ochrane osobných údajov“) disponuje vypracovanými bez-
pečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. 
Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potreb-
ných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôso-
biacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť: 

• dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia naj-
modernejšími informačnými technológiami, 

• chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudze-
ním, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť, 

• identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia 
a predchádzať im.

Spracúvanie osobných údajov cestujúcich sa vykonáva 
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (spracúvanie je ne-
vyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je 
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknu-
tej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). 
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré CK spracúva, sa 
vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
v spojení s Registratúrnym plánom CK. Osobné údaje nebu-
dú použité na automatizované individuálne rozhodovanie 
vrátane profilovania.

CK poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: ces-
tovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracu-
júcim tretím stranám, Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, 
orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým po-
skytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. Cestujúci 
je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdi-
vo a bez zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. 
V prípade, ak cestujúci predávajúcemu neposkytne osobné 
údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  
bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými pred-
pismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. 
Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo me-
dzinárodnej organizácii a to podľa toho, kde si cestujúci za-
kúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude 
realizovaný podľa nariadenia a platného zákona o ochrane 
osobných údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vy-
bavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný poskytnúť 
na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého 
osobné údaje sú spracúvané, má:

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy sú osobné údaje 
spracúvané na základe súhlasu cestujúceho, ten má právo 
tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať elek-
tronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznáme-
ním o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle CK. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov, ktoré CK na jeho základe o cestujúcom spracúvala. 

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných 
údajov, ktoré o cestujúcom  má  CK k dispozícii, ako aj na in-
formácie o tom, ako osobné údaje používa. Vo väčšine prí-
padov budú cestujúcemu jeho osobné údaje poskytnuté 
v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob 
ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadal 
elektronickými prostriedkami, budú mu poskytnuté elektro-
nicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na opravu - ak údaje, ktorými disponuje CK sú ne-
presné, neúplné alebo neaktuálne, cestujúci môže požiadať, 
aby CK tieto informácie upravila, aktualizovala alebo doplni-
la. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo požiadať CK o vy-

mazanie osobných údajov cestujúceho, napríklad v prípa-
de, ak osobné údaje, ktoré CK o ňom získala, už viac nie sú 
potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo 
je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, CK môže mať určité právne a regulačné 
povinnosti, a nebude môcť žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností 
požiadať, aby CK prestali používať cestujúceho osobné úda-
je, napríklad v prípade, že osobné údaje, ktoré o cestujúcom 
CK má, môžu byť nepresné alebo keď cestujúci predpokladá, 
že CK už jeho osobné údaje nepotrebuje využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností právo 
požiadať CK o prenos osobných údajov, ktoré cestujúci po-
skytol, na inú tretiu stranu podľa jeho výberu. Týka sa len 
osobných údajov, ktoré CK získala na základe súhlasu cestu-
júceho alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluv-
ných strán. 

Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, 
ktoré je založené na  legitímnych oprávnených záujmoch 
CK. Ak CK nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod 
na spracúvanie a cestujúci podá námietku, CK nebude jeho 
osobné údaje ďalej spracúvať. 

V prípade, že cestujúci chce podať námietku na spôsob, 
akým CK spracúva jeho osobné údaje, môže sa obrátiť sa 
na Zodpovednú osobu, adresa:  gdpr@seneca.sk, resp. 
gdpr@hechter.sk  alebo písomne na adresu: SENECA TOURS, 
spol. s r.o., Lichnerova 40, 903 01 Senec, resp. Hechter Slova-
kia.sk, s.r.o., Štefánikova 43, 949 01 Nitra. Zodpovedná osoba 
preskúma  sťažnosť a bude s cestujúcim spolupracovať pri 
vyriešení. 

Ak je cestujúci presvedčený, že jeho osobné údaje nebo-
li spracúvané riadne v súlade s predpismi, môže sa obrátiť 
na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej repub-
liky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 
3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://datapro-
tection.gov.sk.

7. Zmluvy uzatvorené v termíne pred 01. 01. 2019 zostávajú 
v platnosti. Právne vzťahy vzniknuté z týchto zmlúv sa po-
sudzujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 
(najmä Zmluvné vzťahy uverejnené v katalógu na rok 2018, 
na webe www.seneca.sk,  resp. www.hechter.sk, a ktoré sú 
k dispozícii vo všetkých predajných miestach CK, ďalej zák. č. 
281/2001 Z.z.).

8. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 
01.01.2019. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových kata-
lógoch 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.

9. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú aj na 
zmluvy o cestovných službách, okrem článku VI., bodu 5 a 6.
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Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Preh¾ad krytia
Komplexné Cestovné 
Poistenie KOMFORT

Komplexné Cestovné 
Poistenie PLUS

Poistenie storna 
a prerušenia cesty Zrušenie zájazdu do Európy do 4.000 € do 8.000 €

Zrušenie zájazdu do Sveta do 1.000 € do 1.000 €
spoluúèasť 10% 

pre ochorenia, ktoré si 
vyžadujú hospitalizáciu

spoluúèasť 25% 
pre ochorenia, ktoré si 

nevyžadujú hospitalizáciu,
chronické a existujúce 

ochorenia nie sú poistené
do 1.350 €

   

Nevyužité služby do 1.500 €

Pátranie na vode a na súši 15.000 € 20.000 €Náklady na pátranie 
a záchranu 

Poistenie lieèebných 
nákladov

Maximálne poistné plnenie 300.000 € 350.000 €
  

akútne stavy chronických 
alebo 
existujúcich ochorení

Ambulantné ošetrenie
Zubné ošetrenie
Hospitalizácia, prevoz do vlasti
Návšteva chorého:
cesta tam a späť
1 noc (max. 5 nocí)
Doprava detí do vlasti

Úrazové poistenie Trvalé následky úrazu od 50 %

Poistenie 
zodpovednosti

Škody na majetku alebo zdraví

Poistenie asistencie k motorovému vozidlu:

 

Asistenèné služby - vyh¾adanie servisu a konzultácia, technická pomoc 
a oprava na mieste, odťah a úschova vozidla, náhradné vozidlo, ubytovanie 
alebo doprava, repatriácia a vyzdvihnutie vozidla

Povodne a záplavy, vandalizmus a vandalizmus po vlámaní, škody 
po zadymení, skratoch, rozbití skla, údere blesku, výpadku elektr. energie, 
odstránenie príèin a následkov havarijného stavu a poruchy, odomknutie 
zabuchnutých dverí     

1.500 € 1.500 €

Poistenie opustenej domácnosti a asistenèné služby k domácnosti

 

5.000 € 5.000 €

Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.
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Spoluúèasť bez spoluúèasti
chronické a existujúce
ochorenia sú poistené

Poistenie batožiny Krádež, znièenie, poškodenie 700 € 1.000 €
ymus jentsiop 3/1 odicev énneC do 1/3 poistnej sumy

€ 041ynižotab einakšeM 200 €

nepoistené

do 100 %

€ 043ydalkod énetartS 400 €
Preddavok pri strate platobných
prostriedkov nepoistené 350 €

do 100 %

do 100 % do 100 %
nepoistené 83 €

1.700 € 2.000 €

25.000 €

17.000 € 34.000 €

100.000 € 200.000 €

Asistenèné služby Rozšírené asistenèné služby Áno Áno

Preddavok pre advokáta/kauciu 1.700 € 3.400 €

 

Cestovná kancelária SENECA TOURS, spol. s r.o. a cestovná kancelária 
Hechter Slovakia.sk, s.r.o. majú na rok 2019 uzatvorenú poistnú
zmluvu v zmysle zákona 170/2018 Z.z. u poisťovate¾a Generali Poisťovòa, a.s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovòa so sídlom Lamaèská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IÈO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. è. 1325/B

Informácie o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie



BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Majo 
Námestie Ľ. Štúra 19 – OD ROKOŠ
tel.: 0918/999 249
e-mail: cestovka@majo.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Elegance Travel  
Dolná 43
tel.: 0907/889 747
e-mail: bb@elegancetravel.sk

Airline Travel
Dolná 7
tel.: 048/4151 852, 0903/411 656
e-mail: anna@airlinetravel.sk

Travel.Sk
Janka Kráľa 1
tel.: 048/3211 128
e-mail: banskabystrica@travel.sk
web: www.travel.sk

Dovolenkáreň 
J. Cikkera 13
tel.: 0905/346 051  
e-mail: dovolenkaren@gmail.com

DELFIN Tour
Námestie slobody 5
tel.: 048/4153 886, 0944/449 934
e-mail: delfintour@delfintour.info

Asset Travel
Horná 10
tel.: 048/4193 385, 0905/843 119  
e-mail: sojakova@assettravel.sk

Globtour 
Kapitulská 5
tel.: 048/4125 551, 0917/761 604 
e-mail: bbystrica@globtour.sk

BARDEJOV
SPIRIT Travel 
Radničné námestie 25
tel.: 054/4726273
e-mail: spirit@spirit-travel.sk

CK Kryštal
Slovenská 18, tel.: 0948/164 414
e-mail: ckkrystal@gmail.com

Franka Tour 
Radničné námestie 2
tel.: 054/4795 820, 0940/637 454
e-mail: ckfranka@ckfranka.sk

BRATISLAVA
Travel.Sk 
Hviezdoslavovo námestie 7
tel.: 02/3387 2888
e-mail: bratislava@travel.sk
web: www.travel.sk

Zájazdy.sk
Lazaretská 3a
tel.: 0800/123 410
e-mail: bratislava@zajazdy.sk
web: www.zajazdy.sk

verne.sk
Dunajská 18, tel.: 0850 333 111
e-mail: online@verne.sk

M.S.T.T. Travel & Trading
Františkánske nám. 3
tel.: 02/5443 3894
e-mail: mstt@mstt.sk

Royal travel agency
Dunajská 4, tel.: 0911/779 993
e-mail: info@royaltravel.sk

Globtour 
EUROVEA, Pribinova 8
tel.: 02/5443 2751, 0908/709 529 
e-mail: eurovea@globtour.sk

CK ECOMM
Krížna 44, tel.: 02/5542 1761
e-mail: ck-ecomm@ck-ecomm.sk

YOUR SERVICE
Cigeľská 14, tel.: 0905/527 488
e-mail: juraj.valent4@gmail.com

BREZNO
Sunrise
Nám. M. R. Štefánika 32/26, tel.: 048/4193 230
e-mail: sunrise@outlook.sk

Kono
Nám. M. R. Štefánika 48
tel.: 048/6116 729, 0902/088 680
e-mail: kono@kono.sk

ČADCA
ČAD tours - Štefánia Kubalová  
Malá 67, tel.: 0915/841 615
e-mail: cadtours@cadtours.sk

 

ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ-cestovná agentúra
Hollého 1835/4 
tel.: 0915/979 433, 0904/502 011
e-mail: v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

Samia Tour
Matičné námestie 1, tel.: 0908/550 704 
e-mail: info@samia.sk

Stella Tour  
Námestie slobody 1057 
tel.: 041/4332 189
e-mail: stelatour@gmail.com

CA Ľudmila Jakubčíková
Palárikova 2845/26 A
tel.: 0907/499 274  
e-mail: ponistova@centrum.sk

DETVA
AQUA CA Mária Tannhauserová
M. R. Štefánika 70 
tel.: 045/5459 696, 0907/412 788
e-mail: info@agenturaaqua.sk

DOLNÝ KUBÍN
Prima 
Aleja slobody 2203 
tel.: 043/5863 251, 0905/599 336
e-mail: caprima@dkubin.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
VLB Travel
OS Máj Centrum I, 1419/40  
tel.: 042/4426 804, 0911/297 792
e-mail: vlb@vlbtravel.sk

DUNAJSKÁ STREDA
GREEN TOUR 
Nám. J. Aszáda 676/7, 
tel.: 031/5517127, 0905/511546
e-mail: greentourviola@stonline.sk

Globtour 
Hlavná 42
tel.: 031/5525 749, 0908/709 526 
e-mail: dstreda@globtour.sk

Palm Travel
Kostolné Kračany 75
tel.: 031/5514 212, 0903/963 444
e-mail: info@palmtravel.sk
web: www.palmtravel.sk

HLOHOVEC
Jana 
Námestie sv. Michala 30
tel.: 033/7422 145
e-mail: info@cajana.sk

HUMENNÉ
Gama Travel 
Námestie slobody 28 
tel.: 057/7750 700, 0915/841 976
e-mail: gama.travel@stonline.sk

Avemar
Kukorelliho 58 
tel.: 057/7750 251, 0905/493 273
e-mail: avemarhumenne@gmail.com

X-Travel
Mierová 2529/87 (budova Allianz)
tel.: 0907/200 102
e-mail: info@x-travel.sk

ILAVA
Tris 
Ružová 94, tel.: 042/4441 199 
e-mail: 3s@mail.t-com.sk

KEŽMAROK
Cez Tatry 
Dr. Alexandra 40, tel.: 0918/485 042
e-mail: ceztatry@ceztatry.sk

KOMÁRNO 
Hepex Slovakia
Rozmarínová 22, tel.: 035/7713 146
e-mail: zajazdy@travelguide.sk

KOŠICE
Travel&Fly
Kováčska 57 
tel.: 055/6714 661, 0917/297 675
e-mail: info@travelfly.sk

Tour4you
Humenská 338/5 
tel.: 0907/948 371
e-mail: zlata.radvanska@gmail.com

ElysTravel 
Hlavná 66 
tel.: 055/7287 227, 0907/206 282
e-mail: elystravel@elystravel.sk

KDE NÁS NÁJDETE?
KOŠICE
Alvia Travel
OD DARGOV, Štúrova 1 
tel.: 055/622 1918
e-mail: alvia@alvia.sk

Travel.Sk
Alžbetina 11 
tel.: 055/3211 128
e-mail: kosice@travel.sk
web: www.travel.sk

Topas
Orlia 11 (vo dvore) 
tel.: 055/6258 969, 0915/956 774
e-mail: topas@topas.sk

Turancar
Hlavná 75, tel.: 055/625 5502
e-mail: kosice@turancar.sk

Sunny Tour  
Mlynská 4
tel.: 0911/260 711
e-mail: sunnytour@stonline.sk

Luxury Tour
Starozagorská 37
tel.: 0911/382 574
e-mail: info@luxurytour.sk

Icestovka 
Charkovská 8, tel.: 0907/909 297
e-mail: icestovka@icestovka.sk

VIOLETTRAVEL
Štúrova 7 
tel.: 0903/123 999
e-mail: info@violettravel.sk

CK Plus
Hlavná 14, tel.: 055/6231 863
e-mail: ckplus@stonline.sk

Kenty Tour
Pribinova 8, tel.: 0949/105 308
e-mail: zuzbut@gmail.com

Globtour 
Hlavná 89
tel.: 055/7297 388, 0908/709 518
e-mail: kosice@globtour.sk

LEVICE
Avocado 
Mlynská 7 
tel.: 036/6345 296, 0918/826 256
e-mail: info@avocado.sk

LIPANY
D.J.K. 
Krivianska 9 
tel.: 051/4574 325, 0910/796 048
e-mail: lipany@djk.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LiMiT cestovná agentúra
Námestie Osloboditeľov 16 
tel: 044/5514 947, 0908/911 466
e-mail: limit@limit.sk

Evelin Tour
Dúbrava 481, tel: 0907/872 606
e-mail: evelintourlm@gmail.com

LUČENEC
Lux 
Železničná 1 
tel: 047/4331 395, 0911/883 817
e-mail: calux.eva@swanmail.sk

MALACKY
M – Tatra - Tour 
Radlinského 2751 
tel.: 034/7726 606, 0908/651 661
e-mail: m-tatra-tour@stonline.sk

MARTIN
Waldtour 
Námestie SNP 5 
tel.: 043/4223 788, 0907/020 007
e-mail: waldtour@waldtour.sk

Stahl Reisen
29. augusta 9, tel.: 043/2388 766
e-mail: stahl@stahl.sk

Dipos Tour
BC Slovan, A. Kmeťa 13 
tel.: 043/4237 504, 0908/963 028
e-mail: dipostour@dipostour.sk

Globtour 
M. R. Štefánika 44
tel.: 043/4222 372, 0917/563 606
e-mail: martin@globtour.sk

Solartour 
Vajanského nám. 3, tel.: 043/4223 820
e-mail: solartour@solartour.sk

MICHALOVCE
Kam-Tour
Tesco,  Sobranecká cesta 1
tel.: 056/6426 677, 0903/907 690
e-mail: kam@mail.viapvt.sk

CA Anna
Jána Hollého 698/1
tel.: 056/6444 606, 0918/120 988
e-mail: anna.ca@centrum.sk

MICHALOVCE
K-IM Tour 
OC ZEMPLÍN 
tel.: 056/6442 944, 0905/333 103
e-mail: kimtour@kimtour.sk

Yogi Travel 
Štefánikova 1412/66
tel.: 0907/160 027
e-mail: yogitravel.ca@gmail.com

AB-Centrum 
Masarykova 57 
tel.: 056/6420 978, 0903/353 365
e-mail: abcentrum@abcentrum.sk

Dobrex
Kpt. Nálepku 20, tel.: 056/6425 334
e-mail: dobrexsro@gmail.com

MOLDAVA NAD BODVOU
JUKRIMA
Školská 12
tel.: 0907/133 227
e-mail: cestovaniesjukrima@gmail.com

NÁMESTOVO
Dobrá Cestovka
Štefánikova 210 
tel.: 0948/449 891, 0948/785 000
e-mail: info@dobracestovka.sk

Travel.Sk
Hviezdoslavovo námestie 201
tel.: 043/3211 128
e-mail: namestovo@travel.sk
web: www.travel.sk

NITRA
SUN TRAVEL
Štefánikova 15 
tel.: 037/6555 966, 037/7415 150
e-mail: suntravel@suntravel.sk

Cora   
Štefánikova 11, tel.: 037/7411 197-8
e-mail: ca.cora@stonline.sk

Lagúna travel
Štúrova 6
tel.: 037/3811 648, 0905/424 712
e-mail: lagunatravel@lagunatravel.sk

Aqua Holiday  
Za humnami 53, tel.: 0904/686 801
e-mail: hlavata@aquaholiday.sk

OK Holiday
Novozámocká 214
tel.: 0918/667 766, 0907/214 444
e-mail: info@okholiday.sk
web: www.okholiday.sk

Globtour 
Štúrova 12 
tel.: 037/6564 009, 0917/761 601
e-mail: nitra@globtour.sk

NOVÁ DUBNICA
A.D.I. 
Trenčianska 863/66 
tel.: 042/4433842
e-mail: adind@adi.sk

ARA TOUR 
L. Svobodu 26 
tel.: 042/4432 258, 0903/477 291
e-mail: aratour@aratour.sk

Ing. Martin Hlavinka - CA Alba 
Mierové nám. 11, tel.: 0905/ 566 777
e-mail: info@caalba.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Katka Tours 
Hviezdoslavova 20 
tel.: 032/7715 122
e-mail: katkatours@katkatours.sk

NOVÉ ZÁMKY
Slovturist 
Komárňanská 16 
tel.: 035/6403 090, 0911/355 089
e-mail: slovturist@stonline.sk

PARTIZÁNSKE
Fortour 
Februárová 1076/9
tel.: 0905/523 247, 038/3810 040
e-mail: fortour@skylan.sk

PEZINOK
Calypso Travel
Galaxia Centrum, M. R. Štefánika 27 
tel.: 0905/546 373
e-mail: calypsotravel@calypsotravel.sk

Jaja Travel
tel.: 0903/206 246
e-mail: galisova.jana@gmail.com

PIEŠŤANY
Club Travel  
Winterova 5949/636 
tel.: 033/7733 343, 0904/174 777
e-mail: clubtravel@clubtravel.sk
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PIEŠŤANY
Mar Travel  
Námestie slobody 10 
tel.: 0907/336 504, 0905/141 666
e-mail: info@martravel.sk

NOE travel  
Nitrianska 6422/17
tel.: 0902/057 999
e-mail: info@noetravel.sk

POPRAD
Family 
Partizánska 677/17 (hotel Poprad)
tel.: 052/7885 231, 0903/621 614
e-mail: info@ckfamily.sk

Destinacie.Sk
Námestie Sv. Egídia 41/95
tel.: 02/2102 5757
e-mail: destinacie@destinacie.sk

Yildiz
Námestie Sv. Egídia 64
tel.: 052/7768 179
e-mail: yildiz@stonline.sk

CA Aremac
Nám. Sv. Egídia 11/25
tel.: 0918/727 789
e-mail: aremac@aremac.sk

CA Štefánia Bašistová
D. Tatarku, tel.: 0907/144 662
e-mail: stefiba87@gmail.com

Globtour 
1. mája 5 
tel.: 052/7781 867, 0917/225 688
e-mail: poprad@globtour.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
CA Lagúna
Sládkovičova 887/1, tel.: 0915/611 270
e-mail: laguna@px.sk

PREŠOV
Franka Tour
Hlavná 79, tel.: 051/7722 067, 0940/637 456
Hlavná 137, tel.: 051//7720 661, 0940/637 455
e-mail: ckfranka@ckfranka.sk

Ibis 
Hlavná 78 
tel.: 051/7725106, 0915/841 762
e-mail: ibis@ibistravel.sk

Tatragrand
Námestie legionárov 5
tel.: 051/7721 133, 0907/671 866
e-mail: tatragrand@tatragrand.sk

Turancar
Eperia Shopping Mall, Arm. gen. Svobodu 25 
tel.: 0911/062 642, 0911/062 643
e-mail: presov@turancar.sk

TraVel
Hlavná 27, tel.: 051/7916 312
e-mail: travel@cktravel.sk

PK Travel
Medzany 51, tel.: 0908/064 734
e-mail: pktravel.po@gmail.com

MB CA
Slovenská 19, tel.: 0917/816 248
e-mail: mbtravel@vadium.sk

cestovná agentúra V.I.P. tours
Exnárova 44, oproti OC MAX
tel.: 051/7753308, 0915/841 763
e-mail: viptours@stonline.sk

Nadosah
Weberova 2 aj Vihorlatská 2A
tel.: 051/3700 006, 0915/359 860
e-mail: info@nadosah.sk

CACK Šariš
Hlavná 11, tel.: 0902/215 683
e-mail: presov@cacksaris.sk

Globtour
Hlavná 80
tel.: 051/7721 944, 0917/761 607
e-mail: presov@globtour.sk

NEXT dovolenka-in, s.r.o.
Jarková 27 
tel.:  0907/ 902 520
e-mail: dovolenka-in@dovolenka-in.sk

PRIEVIDZA
Mado
M. R. Štefánika 47
tel.: 046/5423 345, 0911/433 345
e-mail: ck@mado.sk

PÚCHOV
Riatour
Moyzesova 1744
tel.: 042/4635 034, 042/4635 036
e-mail: riatour@riatourck.sk

Guru Travel  
Dolné Kočkovce, J. Palkoviča 81/14
tel.: 0902/685 577

e-mail: info@gurutravel.sk

RAJEC
Natura Team 
M.R.Štefánika 617, tel.: 041/5424 735
e-mail: naturateam@naturateam.com

RIMAVSKÁ SOBOTA
Media Tour 
Hlavné námestie 5, tel.: 047/5811 737
0905/224 513, 0907/887 210
e-mail: ckmedia@stonline.sk

ROŽŇAVA
Region Tour
Námestie baníkov 1, tel.: 058/7328 052
e-mail: stitnickamaria@stonline.sk

Reksa Media 
Šafárikova 4
tel.: 058/3810 750, 0917/933 141
e-mail: petra.reksatour@gmail.com

Novako Produkt
OKC – Šafárikova 20
tel.: 058/7325 591
e-mail: novako.cestovka@centrum.sk

RUŽOMBEROK
Dolce Via
Podhora 37, Panská
tel.: 0907/559 297
e-mail: info@dolcevia.sk

Sírius
Mostová 14, tel.: 0907/395 795
e-mail: sirius@sochanova.sk

CA TrendyDovolenka
Zarevúca 4935/26
tel.: 0917/164 886
e-mail: info@trendydovolenka.sk

SABINOV
CACK Šariš, Last Minute Centrum
Námestie slobody 56
tel.: 051/4520 179, 0902/215 683
e-mail: sabinov@cacksaris.sk

SENEC
Last Minute Centrum
Lichnerova 22
tel.:02/4592 3063, 0905/940 716
e-mail: senec@seneca.sk

SENICA
Zájazdy.Sk
Námestie oslobodenia 5
tel.: 0800/123 410
e-mail: zajazdy@zajazdy.sk
web: www.zajazdy.sk

SEREĎ
Solid - Star 
M. R. Štefánika 1152/18
tel.: 0948/728242
e-mail: solid.star.info@gmail.com

Leitnertour
Spádová 1156/2
tel.: 0902/919 202
e-mail: info@leitnertour.sk

SMOLENICE
Infotours 
SNP 52 
tel.: 0904/212 555, 0903/212 555
e-mail: infotours@centrum.sk

SNINA
CA Unitur 
Strojárska 102, tel.: 057/7685 735
e-mail: unitur@stonline.sk

CK Ejzatravel
Strojárska 584, tel: 0905/655 368
e-mail: ejzatravel@gmail.com

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Abelo
Štefánikovo námestie 10
tel.: 0904/408 684, 0904/407 934
e-mail: abelo.snv@gmail.com

Cestuj s nami
Letná 42
tel.: 053/4431 814, 0948/547 507
e-mail: info@cestuj-snami.sk

CA KAMI
Letná 82/75, tel.: 0917/830 176
e-mail: cakami@cakami.sk

Nomád 
Ing. O. Kožucha 16
tel.: 0908/162 776
e-mail: canomadsnv@gmail.com

Omega
Zimná 35
tel.: 053/4414 505, 0905/391 238
e-mail: caomega@caomega.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
D.J.K.
Popradská 6 
tel.: 052/4326 620, 0910/796 051
e-mail: djk@djk.sk

STROPKOV
Eurotour
Hlavná 52, tel.: 0915/841 765
e-mail: eurotour@stonline.sk

SVIDNÍK
Eurotour
Bardejovska 48, tel.: 0915/841 764
e-mail: eurotour@stonline.sk

Nadja
Nákupné centrum Austin 
tel.: 0907/456 180
e-mail: slimakova.nadezda@gmail.com

Lureta
Centrálna 274, tel.: 0915/964 114
e-mail: luretasro@gmail.com

ŠAĽA
Maxtravel
Vlčanská 560/15, tel.: 0907/351 137 
e-mail: max-travel@max-travel.sk

ŠTÚROVO
Boomerang
Hasičská 4, tel.: 0907/415 234
e-mail: travelwithboomerang@gmail.com

TOPOĽČANY
CESTUJ
M. R. Štefánika 6 (pasáž CENTRUM)
tel.: 038/3811 038, 0918/370 035
e-mail: info@cestuj.org

Dagi Tour
Námestie M.R.Štefánika 3512//20
tel.: 0905/277 186, 0910/955 331
e-mail: dagitour@dagitour.sk

TREBIŠOV
Agi 
ČSĽA 1174/7
tel.: 056/6685 710, 0915/857 234
e-mail: agi.trebisov@gmail.com

TRENČÍN
Motýľ 
HM TESCO, Belá 6469
tel.: 0905/962 041
e-mail: ckmotyl@ckmotyl.sk

PEGAS TOUR
Mierové námestie 23, tel.: 032/7444 480
e-mail: predaj@pegastour.sk

Globtour 
Palackého 11, tel.: 032/7445 293
e-mail: trencin@globtour.sk

GOLDEN line
Dolný Šianec 1, tel.: 0903/779 485 
e-mail: goldenline@goldenline.sk

Laugar Travel
Mierové námestie 44, tel.: 0905/250 545
e-mail: info@laugartravel.sk

TRNAVA
CA TANYA TOUR
Trojičné námestie 9, OD Jednota
tel.: 0907/981 096
e-mail: kozuskatatiana@gmail.com

Ajmax Travel
Hlavná 29 
tel.: 033/5515 135, 0911/141 581
e-mail: info@ajmaxtravel.sk

HELL TOUR
Radlinského 1/C
tel.: 033/5511 352, 0903/999 313
e-mail: helltour@stonline.sk

Amazing Tour
Poľovnícka 45, Biely Kostol
tel.: 0907/123 346
e-mail: info@amazingtour.cz

Bella Tour
Štefánikova 21
tel.: 0905/477 921, 0950/216 652
e-mail: bella.tour3@gmail.com

Delta Reisen
Štefánikova 5
tel.: 033/5591 638, 0908/096 809
e-mail: deltareisen@deltareisen.sk 

Moni Travel
V. Clementisa 9, tel.: 0948/130 924
e-mail: info.monitravel@gmail.com

Globtour
Hlavná 43
tel.: 033/5343 781, 0917/761 602
e-mail: trnava@globtour.sk

TVRDOŠÍN
Dobrá Cestovka
Radničná 122 
tel.: 0948/411 003
e-mail: info@dobracestovka.sk

VEĽKÉ KAPUŠANY
Trip
Sídl. P.O.H. 77, tel.:0908/512 082

e-mail: aicatrip49@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
Prima 1994
Námestie slobody 969
tel.: 057/4431 130, 0905/815 008
e-mail:ckprima@ckprima.sk

VRBOVÉ
Slovak Travel Service
M. A. Beňovského 353/19
tel.: 0948/948 555
e-mail: info@mojadovolenka.eu
web: www.mojadovolenka.eu

ZVOLEN
Rau  
Námestie SNP 3 
tel.: 045/5333 593, 0907/193 367
e-mail: rauova@carau.sk

Globtour
Trhová 4
tel.: 045/5322 455, 0908/709 515
e-mail: zvolen@globtour.sk

ŽARNOVICA
Jaroslav Peťko CA ANDREA TOUR
Bystrická 480, tel.: 0903/ 516 566
e-mail: andreatour@stonline.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Supertravel
Nám. Matice slovenskej 17
tel.: 0905/265 015, 0907/854 892
e-mail: info@supertravel.sk

Jamika
Nám. Matice slovenskej 6
tel.: 0907/822 194
e-mail: jamika@jamika.sk

ŽILINA
Paradise Tour & Solar
V. Tvrdého 14, tel.: 0903/623 969
e-mail: schachterova@stonline.sk

Osttour
Bottova 45
tel.: 0903/822 122, 041/5626 320
e-mail: osttour@osttour.sk

Travel.Sk
J. M. Hurbana 1, tel.: 041/3211128
e-mail: zilina@travel.sk
web: www.travel.sk

AM Magnetic, s.r.o.
Námestie Ľ.Štúra 2 
tel.: 041/5630 160, 0905/342 873 
e-mail: ziarova@magneticsk.eu

Turancar
R. Zaymusa 72, tel.: 041/5007 808
e-mail: zilina@turancar.sk

Ekomatravel
Pruské 567
tel.: 042/2866 444, 0918/468 847
e-mail: info@ekomatravel.sk

Event & Travel Agen. Edison
Horný Val 9, tel.: 041/5655 889
e-mail: edison@expresdovolenka.sk

Globtour 
Dolný Val č. 5, tel.: 041/5626 475
e-mail: zilina@globtour.sk

ČESKÁ REPUBLIKA

BRNO
Zájezdy.cz
Veselá 199/5, tel.: +420 800 656 630
e-mail: brno@zajezdy.cz
web: www.zajezdy.cz

HODONÍN
Levnadovolenka
Dolní Valy 15
tel.: +420 778 002 182, +420 608 432 486
e-mail: info@levnadovolenka.cz
web: www.levnadovolenka.cz

OSTRAVA
Zájezdy.cz
28.října 2663/150, tel.: +420 800 656 640
e-mail: ostrava@zajezdy.cz
web: www.zajezdy.cz

PRAHA
Zájezdy.cz
Jindřišská 24/941, tel.: +420 800 656 660
e-mail: praha@zajezdy.cz
web: www.zajezdy.cz

TŘEBÍČ
Zájezdy.cz
Na Potoce 468/25, tel.: +420 800 656 610
e-mail: zajezdy@zajezdy.cz
web: www.zajezdy.cz

Zájazdy CK SENECA TOURS, spol. s r.o. 
a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. si môžete zakú-
piť vo viac ako 500 cestovných kanceláriách 
a agentúrach. Úplný zoznam predajcov náj-
dete na www.seneca.sk a www.hechter.sk
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CK SENECA 
Blumentálska 11
811 07  Bratislava
02 / 52 49 49 46-7 
0915 841 991
seneca@seneca.sk

provízny predaj
02 / 52 62 21 01 
0905 437 051 
touroperator@seneca.sk

internetový predaj
02 / 52 49 49 47 
0915 841 991
objednavky@seneca.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Námestie Ľ. Štúra 19

OD ROKOŠ
0918 999 249 
banovce@seneca.sk

BARDEJOV
Radničné námestie 25 
054 / 472 62 73, 0911 142 575
bardejov@seneca.sk

BREZNO
M. R. Štefánika 32/26
048 / 419 32 30, 0907 379 122
brezno@seneca.sk

ČADCA
Malá 67 
0915 841 615
cadca@seneca.sk

DETVA
M. R. Štefánika 70 
045 / 545 96 96, 0907 412 788
detva@seneca.sk

DOLNÝ KUBÍN
Aleja slobody 2203 
043 / 5863 251, 0905 599 336
dolnykubin@seneca.sk

DUBNICA 
NAD VÁHOM

OS Máj Centrum I
042 / 442 68 04, 0911 297 792
dubnica@seneca.sk

HLOHOVEC
Námestie Sv. Michala 30 
033 / 742 21 45
hlohovec@seneca.sk

KEŽMAROK
Dr. Alexandra 40 
0918 485 042 
kezmarok@seneca.sk

LEVICE
Mlynská 7 
036 / 634 52 96, 0918 826 256 
levice@seneca.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Námestie Osloboditeľov 16
044 / 551 49 47, 0908 911 466
liptovskymikulas@seneca.sk

LUČENEC
Železničná 1 
047 / 433 13 95, 0911 883 817
lucenec@seneca.sk

MARTIN
Námestie SNP 5

Budova Allianz
043 / 422 37 88, 0907 020 007
martin@seneca.sk

NÁMESTOVO
Štefánikova 210 
0948 449 891, 0948 785 000 
namestovo@seneca.sk

NOVÉ MESTO  
NAD VÁHOM
Hviezdoslavova 20 
032 / 771 51 22
novemesto@seneca.sk

NOVÉ ZÁMKY
Komárňanská 16 
035 / 640 30 90, 0911 355 089
novezamky@seneca.sk

PEZINOK

Galaxia centrum
M. R. Štefánika 27 
0905 546 373
pezinok@seneca.sk

POPRAD
Partizánska 677/17 
hotel Poprad 
052 / 788 52 31, 0903 621 614 
poprad@seneca.sk

PREŠOV
Hlavná 79 
051 / 772 20 67, 0940 637 456
presov@seneca.sk

Hlavná 137  
051 / 772 06 61, 0940 637 455 
presov@seneca.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
Hlavné námestie 5  
047 / 581 17 37, 0905 224 513
rimavskasobota@seneca.sk

RUŽOMBEROK
Podhora 37, Panská 
0907 559 297
ruzomberok@seneca.sk

SENEC 
Lichnerova 22 
02 / 45 92 30 63 
0905 940 716
senec@seneca.sk

SEREĎ
M. R. Štefánika 1152/18  
0948 728 242
sered@seneca.sk

SMOLENICE
SNP 52
0904 212 555, 0903 212 555
smolenice@seneca.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo námestie 10 
0904 407 934, 0904 408 684
spisska@seneca.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
Popradská 6 
052 / 432 66 20, 0910 796 051
staralubovna@seneca.sk

TOPOĽČANY
M. R. Štefánika 6

Pasáž CENTRUM
038 / 3811 038, 0918 370 035
topolcany@seneca.sk

TREBIŠOV
ČSĽA 1174/7 
056 / 668 57 10, 0915 857 234 
trebisov@seneca.sk

TVRDOŠÍN
Radničná 122 
0948 411 003
tvrdosin@seneca.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Námestie Slobody 969 
057 / 44 3 11 30, 0905 815 008 
vranov@seneca.sk

ZVOLEN
Námestie SNP 3 
045 / 533 35 93, 0907 193 367 
zvolen@seneca.sk
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BRATISLAVA
Blumentálska 11
02 / 52 49 49 46 
0915 841 991  
ba1seneca@seneca.sk

Dunajská 16
02 / 20 86 32 11 
0915 841 854
ba2seneca@seneca.sk

KOŠICE
Alžbetina 27 
055 / 623 35 44 
0915 841 781
kosice@seneca.sk

AUPARK
Námestie 
Osloboditeľov 1 
055 / 286 32 13 
0915 841 775

KOŠICE
Nám. Osloboditeľov 1

AUPARK
055 / 286 32 13 

0915 841 775 
ke@hechter.sk

MARTIN
Štefánikova 22 
043 / 413 14 69 
0908 701 602

mt@hechter.sk

NITRA
Štefánikova 43
037 / 652 51 54 
0908 701 829

nr@hechter.sk

ČADCA
Nám. slobody 101

0903 727 323 
cadca@hechter.sk

ZVOLEN
Námestie SNP 14 

0902 721 919
zvolen@hechter.sk

ŽILINA
Antona Bernoláka 51

0948 454 739
zilina@hechter.sk

CK HECHTER
Štefánikova 43 

949 01 NITRA
037 / 658 45 21 
nr@hechter.sk

provízny predaj
037 / 651 61 22 
0908 701 961

prihlasky@hechter.sk

internetový predaj
nr@hechter.sk
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 seneca.sk      hechter.sk 

fb.com/HechterSKfacebook.com/SENECAtours
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