
 
DODATOK č. 19 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2022 
 
 

 
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 
 
DESTINÁCIA KALÁBRIA 
 
Hotel Santa Caterina Village 
Dovoľujeme si vás informovať, že pizzeria (za poplatok) v počas sezóny 2022 nebude v prevádzke 
 
DESTINÁCIA BULHARSKO  
 
Hotel Royal Park 
Dovoľujeme si vás informovať, že bowling centrum a minigolf v areáli komplexu Royal Club Victoria počas sezóny 2022 
nebude v prevádzke 
 
Hotel Sunset Resort 
Dovoľujeme si vás informovať, že počas sezóny 2022 budú v prevádzke 2 a´la carte reštaurácie namiesto 4 a 3 hlavné 
reštaurácie namiesto 4 
 
Hotel Imperial Palace 
Dovoľujeme si vás informovať, že počas sezóny 2022 nebude v prevádzke Mezzanine Bar a a´la carte reštaurácia La 
Gondola. 
 
 
DESTINÁCIA ZAKYNTHOS 
 
Hotel White Olive Elite Laganas 
Dovoľujeme si vás informovať o zmene v all inclusive službách, alkoholické a nealkoholické nápoje sú podávané v čase 
od 10:00 – 23:00 v pool bare, lobby bar je otvorený v čase od 23:00 – 01:00, pričom konzumácia nápojov nie je zahrnutá 
v all inclusive službách, a je spoplatnená. 
 
Hotely Zante Imperial Beach, Zante Royal Resort, Palazzo di Zante 
Dovoľujeme si vás informovať o zmene v možnosti prístupu na pláž Mavratzi nachádzajúcej sa pod hotelovým 
komplexom, prístup na pláž je od bazéna s toboganom v časti Zante Imperial schodmi, resp. cestičkou obchádzajúcou 
celý hotelový rezort. Na pláž premáva aj hotelový minibus podľa rozvrhu stanoveného hotelom.  
 
 
DESTINÁCIA KRÉTA 
 
Hotelový komplex Out of the Blue 
Dovoľujeme si vás informovať o zmene v ultra all inclusive službách, ktoré nezahŕňajú importované alkoholické nápoje, 
ale bežné alkoholické nápoje miestnej výroby. 
Možnosť večere v a la carte reštaurácii je 1x / pobyt. 
 
DESTINÁCIA ALBÁNSKO 
 
Do ponuky zaraďujeme: 
 
HORIZONT – Hotel ☼☼☼☼ 
https://www.harmonia.al/   
 
Náš názor ›› moderný hotel Horizont, z hotelovej siete Harmonia Hotels Group je ideálnou voľbou pre vaše chvíle 
oddychu. Získa si vás prívetivou atmosférou, vynikajúcimi jedlami albánskej i medzinárodnej kuchyne a výbornou polohou 
neďaleko krásnej plážovej promenády, ktorá dáva priestor na nekonečné romantické prechádzky, šport aj posedenia 
v štýlových plážových baroch. V neďalekom centre mesta Durres na každom kroku natrafíte na architektonicky či 
historicky významnú pamiatku, moderné nákupné centrum alebo príjemnú kaviareň, z ktorej si môžete vychutnávať 
miestnu atmosféru. Letovisko Durres a jeho očarujúca promenáda sú známe aj vďaka rušnému nočnému životu, príjemný 
deň na pláži môžete zakončiť v niektorom z blízkych barov či diskoték. 
 
Poloha: 5 km od centra mesta Durres • 200m od prekrásnej pláže s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora • 35 
km od príletového letiska Rinas  • slnečníky a ležadlá zdarma • plážové vodné športy a atrakcie (za poplatok)                                  
 



Oficiálna trieda: ****  
 
Vybavenie: priestranná vstupná hala s recepciou • reštaurácia • lobby bar • bar pri bazéne • Spa a Wellness centrum, 
fitness centrum, 2 výťahy • vonkajší sladkovodný bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • trezor na recepcii (za poplatok) • konferenčná miestnosť • obchodík so suvenírmi • wifi zdarma 
 
Ubytovanie: elegantne a moderne zariadené, priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • wifi • 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 v hotelových verejných 
priestoroch • ležadlá a slnečníky pri bazéne i na pláži zdarma 
 

Cenník  
 

Hotel Horizont 
Osoba na základnom lôžku 580 630 650 680 
Dospelá osoba na 1. prístelke 470 510 520 550 
1., resp. 2. dieta 6-12r. na prístelke 290 310 320 340 
Dieťa do 6 r. na prístelke, resp. bez lôžka Ubytovanie a all inclusive zdarma 
cenová úroveň* 1 2 3 4 
V cene je zahrnuté ›› 7x ubytovanie v izbách štandard, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

 Ceny leteckej dopravy zodpovedajú cenám uvedeným v katalógu CK Leto 2022 na str. 310 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 06.07.2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch 

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.    riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 

 

CK SENECA TOURS, spol s r.o., cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

 

 

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Štefánikova trieda 2941/61 OC MLYNY, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 

 *cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2022, str. 310 nasledovne, pričom 4. 
úroveň je najvyššia; 
 
Príplatok˃˃ za izbu superior +10€ na izbu s noc pobytu ˃˃ za izbu s výhľadom na morskú stranu +5€ na izbu a 
noc pobytu.   
 


