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TOP

45

%
a 2 deti po 99 €

zľava až

35 % pre stálych klientov a pre prvých 2021 nových klientov
+5 % na letecké pobytové zájazdy do vybraných hotelov
+5 % bestsellery
len do 31. 12.2020

A
ISTOT

Rozšírený balík garancie
pre zájazdy LETO 2021
ZDARMA pri kúpe zájazdu do 28. 2. 2021

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 prístelkách ubytovanie, stravovanie
a služby all inclusive zdarma. Deti zdarma platia len špeciálnu akciovú TOP 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. 2020, respektíve 31. 1. 2021, respektíve 28. 2. 2021.
UPOZORNENIE » podmienky uplatňovania zliav sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ods. II.

4

40

%

zľava až

a

2 deti po 149 €

A na všetko
vám stačí
záloha!

30 % pre stálych klientov a pre ďalších 2021 nových klientov
+5 % na letecké pobytové zájazdy do vybraných hotelov
+5 % bestsellery

len do

len 200 €/os.

pri kúpe leteckého
pobytového zájazdu

%
a

len 100 €/os.

2 deti po 199 €

pri kúpe pobytového
zájazdu autobusom alebo
vlastnou dopravou

25 % pre všetkých klientov
+5 % na letecké pobytové zájazdy do vybraných hotelov
+5 % bestsellery

28. 2.2021

Po zaplatení zníženej zálohy je objednávateľ povinný
uhradiť ďalšiu zálohu do výšky polovice z celkovej ceny
zájazdu najneskôr do 31. 3. 2021.

Rozšírený balík garancie
pre zájazdy LETO 2021
1. GARANCIA
VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pri pozitívnom teste na COVID-19
klientovi vznikne právo vrátenie uhradenej sumy za zájazd – 100% garancia
vrátenia peňazí v prípade testovania
uskutočneného 0 až 13 dní pred termínom odchodu zájazdu. Pri pozitívnom
teste na COVID-19 má klient právo na
vrátenie uhradenej sumy za zájazd, týka
sa i spoluprihlásených osôb.

G

len do

akcia platí len do 28. 2. 2021

RA

NCI

A

A
ISTOT

2. GARANCIA
PRED ZÁJAZDOM

Bezplatná zmena zájazdu v rovnakej
cene do 21 dní pred odchodom zájazdu
v prípade, že cieľová destinácia bude
označená za rizikovú.

3. COVID TEST

A

Krytie nákladov na testovanie, ak bude
test povinne požadovaný pred vstupom
do krajiny – krytie až do sumy 45 € na
osobu.

LE

2

1

35

zľava až

31. 1.2021

TO 2 0

ZDARMA
pri kúpe
zájazdu
do 28. 2. 2021

4. MOŽNOSŤ
VÝMENY ZÁJAZDU

Možnosť bezplatnej výmeny zájazdu
(destinácie, hotela, termínu) do 31. 3.
2021 – klient má právo na bezplatnú
výmenu zájazdu, bez udania dôvodu.
Nový zájazd bude klientovi kalkulovaný
s aktuálnymi TOP FIRST MINUTE zľavami
platnými v čase výmeny zájazdu.

Viac vo Všeobecných informáciách CK.
Balík GARANCIA ISTOTA LETO 2021 platí iba v prípade, že má klient u nás zakúpené komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS.
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Nenechajte
si
ujst
‚
skvelú zlavu!
Letecké zájazdy do vybraných
hotelov označených značkou
vám ponúkame s mimoriadnou
zľavou

Bestsellery

až 45%

získajte až

4zľ5av%
u

Bulharsko

12 · Royal Park 5*, UAl
14 · Atrium Beach 4*+, UAl,
18 · Imperial Palace, 5*, UAL
20 - Chaika Beach Resort, 4*, AL
22 · Tishina 3*+, Al,

Albánsko

39 · Albanian Star 4*, Al
42 · Horizont 4*, Al

Čierna Hora
48 · Mediteran 5*, Al

Kalábria

92 · Nicotera Beach 4*+, UAl,
96 · Santa Caterina 4*, UAl,
98 · Borgo di Fiuzzi 4*+, UAl,

Sicília

102 · Club Lipari 4*+, UAl

Grécko
Olympská riviéra
a Kavala
144 · Bomo Olympus Grand
Resort 5*, UAl,
150 · Bomo Tosca Beach 4*+, UAl

Grécko
Peloponéz

154 · King Saron 4*+, UAl

6

‚

TOP

Zakynthos

166 · Palazzo di Zante 4*, Al, klub
167 · Zante Imperial Beach 4*, Al, klub
167 · Zante Royal Resort 4*, Al, klub

Kréta

172 · Dessole Malia Beach 5*, UAl
174 · Dessole Dolphin Bay 4*+, Al
178 · Rethymno Palace 5*+, UAl

Rhodos

196 · Ilyssion Beach Resort 4*, Al

Cyprus

206 · Dome Beach 4*+, AI
207 · Tsokkos Protaras 4*+, AI
210 · Chrysomare Beach+
Hotel & Resort 5* , Al
216 · Acapulco Beach 5*+, Al, klub
218 · Acapulco Family
Bungalow
Resort 5*+, Al, klub
220 · Salamis Bay Conti 5*+, UAl,

Turecko

236 · Club Calimera Serra
Palace 6*, UAl, klub
238 · Serra Garden 5*, UAl,
240 · Serra Park 4*+, Al

Tunisko

274 · Primasol El Mehdi 4*+, UAl
280 · Rhiad Palms 4*, UAl

V kluboch sa budete zabávať
so slovenskými animátormi.

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!

Cyprus »
Acapulco Beach
Acapulco Family Bungalow Resort
Turecko »
Club Calimera Serra Palace

Hotelové
animácie

hot

im á ci

an

V rámci klubov sa organizujú denné
aj večerné programy – súťaže, hry,
zábavné i športové aktivity.

Zakynthos »
Palazzo di Zante
Zante Imperial Beach
Zante Royal Resort

elové

Kluby sú zárukou neopakovateľných
dovolenkových chvíľ, radosti z pohybu,
zábavy pre malých i veľkých.

Chorvátsko »
Medena
Apartmány Medena

e

lubov

k
Vo vybraných hoteloch
označených piktogramom
poskytujeme počas letných
prázdninových mesiacov
služby klubovej dovolenky.

a
enk

á dovol

Hotely označené týmto
piktogramom poskytujú
svojim hosťom na spestrenie
dovolenkového pobytu animačný program
pod vedením osvedčeného medzinárodného
animačného tímu.

Hotelové animácie môžu okrem iného zahŕňať
napríklad denné športové aktivity, či večerný
zábavný program pre deti i dospelých.
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BULHARSKO
Zlaté pláže a dlhé leto, impozantné zelené
hory, čisté jazerá, minerálne pramene
a nádherné historické mestá.
BULHARSKO

Varna

Elenite
Sveti Vlas
Slnečné pobrežie

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

Pomorie
BURGAS
Primorsko

Piesočnaté pláže, s pozvoľným vstupom do mora sú vhodné pre deti, niekde široké až 80 metrov a sú pokryté jemným pieskom. Priemerná denná
letná teplota sa pohybuje medzi 27-30°C a teplota vody medzi 23-25°C.
Mierna klíma, príjemné teploty v spojitosti s čistou vodou a pohostinnosťou miestnych obyvateľov určite lákajú turistov.
Za posledné roky sa Bulharsko stáva jedným z najvyhľadávanejších cieľov
letnej dovolenky. Vďaka atraktívnemu valutovému kurzu je pobyt v Bulharsku ešte stále finančne výhodný.

Národné motto:

Съединението прави силата
(V jednote je sila)

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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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 moslimovia, rímski katolíci, židia
ČASOVÁ ZÓNA: + 1 hodina (VEČ)
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DOBA LETU: 1 h a 30 min (Burgas - BOJ / Varna - VAR)
Bulharsko sa nachádza na Balkánskom polostrove v juhovýchodnej časti 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 každému turistovi. Zlaté pláže a dlhé leto, impozantné zelené hory, čisté jazerá, minerálne pramene, historické mestá. Bulharsko bolo vždy križovatkou
Európy a malo prívlastok krajiny s dramatickou a búrlivou históriou.

SOFIA

VI.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Mesiac

V.

VII.

Vzduch

23

27

31

Voda

18

22

25

VIII.

IX.

X.

32

27

23

26

23

19
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ELENITE
Každého návštevníka očarí fakt, že Elenite sa rozprestiera
na 800 metrov dlhej pláži s jemným zlatistým pieskom, na ktorej pozadí sa vypínajú zelené, jemne zvlnené kopce, ktoré počas horúcich letných dní udržiavajú príjemné ovzdušie. Toto
rekreačné stredisko je asi 40 km vzdialené od letiska v Burgase a 10 km od rušnejšieho strediska Slnečné pobrežie. Spojenie s centrom zábavy, nákupov, barov, reštaurácií a diskoték
na Slnečnom pobreží zabezpečujú pravidelné autobusové linky. 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 balkánskeho pohoria Stará Planina. Piesočnatá pláž je takmer bezprostredne spojená so susedným Slnečným pobrežím. V srdci
letoviska nájdete novovybudované centrum s obchodíkmi
a reštauráciami, milovník nočného života uvíta v tomto pokojnejšom stredisku niekoľko štýlových barov a diskoték. Sveti
Vlas sa nachádza na začiatku zálivu, ktorý sa tiahne až po historické mesto Nesebar.

SLNEČNÉ POBREŽIE
Za posledné roky dynamicky sa rozvíjajúce letovisko s množstvom nových hotelov, ktorého názov je odvodený od množstva 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 najznámejšie 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 rámci 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 slnečníky, 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 kuchyňou, 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. návšteva vodného parku. Sezóna v letovisku začína 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 drevenými 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 typickou hudbou a bohatým výberom morských a iných špecialít. 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 najnavštevovanejšie letoviská Čierneho mora. Že sa jedná o krásny 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 športového vyžitia sú v Prímorsku pestré a vybrať si z nich môžu všetky
vekové kategórie. Aj Primorsko sa už môže pochváliť svojím
vodným parkom.

LETO 2021 BULHARSKO
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SUNSET BEACH
******
POMORIE

o
A
t
L
p
r
získajte až

3zľ5av%
u

Na základe vynikajúcich ohlasov z predchádzajúcich sezón sme do našej ponuky opäť zaradili unikátny a luxusný hotelový komplex Sunset
Beach, nachádzajúci sa v balneologickej oblasti
Pomorie. Toto prímorské letovisko situované na
pobreží Čierneho mora je známe vďaka svojim
plážam s tmavým pieskom, ktorý má priaznivé
účinky pri liečení kožných chorôb a pohybového či nervového ústrojenstva. Jedinečný areál
päťhviezdičkového hotelového rezortu s názvom
Sunset - západ slnka sa nachádza 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. Vstupné haly
počnúc, cez tematické reštaurácie, bary, kaviarne, bowling, wellness, až po izby, všade vás bude
obklopovať luxus a komfort. Komplex Sunset
Beach je synonymom dokonalej letnej dovolenky plnej oddychu i aktívneho relaxu s vysokou
úrovňou služieb v spojení s výbornou polohou.
Kvalitné služby, harmonické prostredie ako aj vynikajúca kuchyňa a moderné ubytovanie uspokojí nejedného náročného klienta.

Poloha: hotelový rezort je situovaný v novej časti le-

toviska Pomorie • približne 15 km od letiska Burgas • 20 km
od živého strediska Slnečné pobrežie a historického mestečka Nesebar • priamo pri piesočnatej pláži

Pláže:

široká zlatistá piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora, vhodná pre rodiny s deťmi i neplavcov•
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis: vstupné haly s recepciou • zmenáreň • 4 hlav-

né reštaurácie • 10 koktail barov a kaviarní • 4 a´la carte
reštaurácie (talianska, francúzska, ázijská, rybia) • 3 vonkajšie rozľahlé bazény s oddelenou časťou pre deti • vonkajší
bazén so šmykľavkami • slnečníky a ležadlá pri bazénoch
(zdarma) • vnútorný bazén • detský vnútorný bazén so
šmykľavkou • jacuzzi • detský klub • bowling • biliard • stolný
tenis (zdarma) • fitness • SPA a wellness centrum • solárium
• salón krásy • lekár • wifi • podzemná garáž (za poplatok)

Šport a zábava: fitness • volejbal • SPA a well-

ness centrum • salón krásy • detské ihrisko • novovybudovaný aquapark Sunset v tesnej blízkosti

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 zariadené: kuchynským kútom - sporák, chladnička s mrazničkou,
mikrovlnná rúra (za poplatok) • jedálenský stôl so stoličkami • 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

a dieťa
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere podávané formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • 24 hodinový all inclusive
servis v lobby bare • 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 čokoláda, cappuccino) • počas dňa sú
vo vyhradených hodinách k dispozícii sladké koláčiky
a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá a slnečníky pri bazénoch • detský klub • stolný tenis • slnečníky, ležadlá,
osušky pri bazéne • občerstvenie v plážovom bare • hotelové animácie pre deti aj dospelých

Oficiálna trieda: ««««/«««««
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www.sunsetresort.bg
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Aquapark Sunset

Sunset Family

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane19
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HOTEL

ROYAL PARK
*****
ELENITE

o
u
t
p
r
získajte až

4zľ5av%
u

na letecké
pobyty

I tento rok vám vďaka vašej minuloročnej vysokej návštevnosti ponúkame osvedčený hotel
Royal Park, ktorý je súčasťou rozsiahleho a unikátneho hotelového komplexu Royal Club Victoria 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 tu budete cítiť ako králi. Izby sú
zariadené v teplých tónoch s morskou tématikou,
ktoré vám navodia pocit domova, komfortu a elegancie. Naši hostia môžu navštíviť tri tematické
reštaurácie, plážový bar, nočný klub, vodný park,
SPA centrum s relaxačnými procedúrami, minigolf, tenisový kurt a mnoho ďalších služieb bez
toho, aby museli opustiť územie komplexu. Malých i veľkých určite poteší aquapark Atlantida,
ktorý sa nachádza v areáli komplexu a poskytuje
dokonalý priestor na oddych a vybláznenie sa.
Pravidelné autobusové spojenie vám zabezpečí
návštevu rušného Slnečného pobrežia, kde určite
zapadnete do víru nekonečných možností zábavy, a to najmä vo forme diskoték, barov, reštaurácií a obchodíkov. Ak túžite po letnej dovolenke
strávenej v prekrásnom prostredí, ktorá určite
splní všetky vaše želania, Royal Park so svojou
polohou a komplexnými all inclusive službami
bude pre vás zaručene tou správnou voľbou.

Poloha: v tichšej časti pokojného letoviska Elenite •

v blízkosti menšia nákupná zóna • približne 10 km od vyhľadávaného Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie autobusom) • 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 paleta vodných a plážových športov a atrakcií (za poplatok)

Popis:

vstupná hala s recepciou • reštaurácia • lobby
bar • pool bar • vonkajší 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 • SAT-TV • telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp.
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
chutných švédskych stolov vrátane nápojov • možnosť
rezervácie večere v 3 a´la carte reštauráciach • počas
dňa podávané vybrané alkoholické nápoje domácej výroby, nealkoholické nápoje, minerálna voda, teplé nápoje
• čaj, káva • počas dňa hot dog, sladké koláčiky a rôzne
snacky • neobmedzený vstup do aquaparku Atlantida •
hotelové animácie pre deti aj dospelých • detský klub •
slnečníky a ležadlá na pláži

Oficiálna trieda: ««««
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HOTEL

ATRIUM BEACH
****+
ELENITE

o
u
t
p
r
získajte až

4zľ5av%
u

na letecké
pobyty

Jedným z vyhľadávaných hotelov obľúbeného
komplexu Royal Club Victoria je i hotel Atrium,
ktorý každoročne láka svojich klientov svojou unikátnou polohou priamo na zlatistej pláži a tiež architektúrou s nádychom luxusu. Výhľad na záliv
Čierneho mora navodzuje tú správnu pohodu a
dovolenkovú atmosféru. V areáli hotelového komplexu nájdete všetko, čo k dokonalej dovolenke
potrebujete. Na svoje si prídu mladší, starší, športovo založení aj tí zábavychtiví. K dispozícii tu majú
tenisové kurty, minigolf, bowling, klub surfovania
i vodný park Atlantida s rôznymi šmykľavkami a
toboganmi, ktorý je súčasťou komplexu. Celý areál
obklopujú nádherne udržiavané záhrady s exotickými palmami a kvetmi. Večer si môžete vybrať z
viacerých možností ako stráviť príjemné chvíle s
rodinou či priateľmi - zájdite do niektorej z reštaurácií alebo do baru a vyskúšajte typické bulharské
jedlá a nápoje. Zúčastniť sa môžete i večerných
animačných aktivít, ktoré sú nielen pre deti. Blízkosť autobusového spojenia vám umožní spoznávať okolie, ako napríklad neďaleké dobre známe
Slnečné pobrežie s množstvom dovolenkových
lákadiel a atrakcií, alebo sa nechajte zaviezť do
starobylého mestečka Nesebar a prejdite sa jeho
úzkymi, romantikou dýchajúcimi uličkami. Veríme,
že výberom práve tohto hotela si každý dovolenkár túžiaci po pohodlnej a príjemne strávenej dovolenke príde na svoje.

Poloha: v pokojnejšom letovisku Elenite • cca 10 km

od rušného strediska Slnečné pobrežie (pravidelné spojenie 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 paleta 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 • 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:

pohodlne a moderne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek
• klimatizácia • SAT-TV • telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp.
vaňou 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 podávané vybrané alkoholické nápoje domácej výroby, nealkoholické nápoje, minerálna voda, teplé nápoje • počas
dňa hot dog a sladké koláčiky • čaj, káva • neobmedzený
vstup do aquaparku Atlantida • hotelové animácie • detský klub • slnečníky a ležadlá na pláži

Oficiálna trieda: ««««
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HOTEL

KOTVA
****+

SLNEČNÉ POBREŽIE

o
a
t
m
r
získajte až

4zľ0av%
u

na letecké
pobyty

Výnimočný a overený hotel, ktorý si svojimi službami a výbornou polohou získal už nejedného
spokojného dovolenkára, sa nachádza na rozhraní
najvyhľadávanejšieho bulharského strediska Slnečné pobrežie a historického mestečka Nesebar.
Hotel Kotva je ako stvorený pre rodinnú dovolenku.
Vkusne zariadené izby, moderný interiér a príjemný
personál je len časť z toho, čo vám tento skvelý 4*
hotel ponúka. Unikátny areál, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je miniaquaparku s rôznymi vodnými atrakciami, bazénmi, šmykľavkami a pirátskou
loďou - uspokojí potreby všetkých dovolenkárov.
Originálny pool bar vám v letných dňoch poskytne občerstvenie v podobe rôznych nápojov priamo
pri bazéne. Tú správnu bodku za bezchybne stráveným dňom dá určite príjemná prechádzka popri
pláži do neďalekého mestečka Nesebar.

Poloha: na okraji Slnečného pobrežia • cca 200m

od piesočnatej pláže • neďaleko rušného centra s obchodíkmi, reštauráciami, barmi, diskotékami a nočnými klubmi
• cca 500 m malebného mestečko Nesebar • autobusová
zastávka neďaleko hotela umožňuje pravidelné spojenie
s ostatnými časťami letoviska • cca 35 km od letiska Burgas

Pláže:

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

Popis: hotel pozostáva z 2 budov, navzájom prepoje-

ných spoločnou recepciou a vstupnou halou s príjemným
posedením • trezor na recepcii (za poplatok) • hotelová
reštaurácia • a´la carte reštaurácia• lobby bar so satelitnou
TV • wifi pripojenie na recepcii • koktail bar • výťahy • vonkajší bazén vyhradený pre plavcov • vonkajší detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • hotelový
miniaquapark s toboganmi, šmykľavkami a vodným hradom • originálna pirátska loď vsadená do rozprávkového
bazénového komplexu • internetový kútik (za poplatok) •
lekár • sauna • kaderníctvo • fitness • obchodíky • zmenáreň
• parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

v hoteli sa nachádza detský
miniaquapark • fitness • biliard • stolný tenis • bowling club
v blízkosti hotela • vodné športy a ďalšie aktivity na pláži: parasailing, paragliding, vodné bicykle, vodné skútre
(za poplatok) • ponuka masáží (za poplatok) • plážový volejbal • plážový futbal • požičovne áut • v blízkosti zábavné
a nákupné možnosti, ktoré ponúka centrum letoviska Slnečné pobrežie • len 15 minút chôdze od mestečka Nesebar, ktoré vás očarí úzkymi kamennými uličkami, malebnými kostolíkmi a typickou bulharskou atmosférou

Ubytovanie: zrekonštruované, moderne zariade-

né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 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 • wifi na izbe
(za poplatok) • balkón s posedením • rýchlovarná kanvica

Stravovanie:

raňajky - formou chutných a bohatých švédskych stolov s pestrou ponukou nápojov • možnosť all inclusive za príplatok
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere servírované formou švédskych stolov vrátane nápojov • počas obedov
a večerí sú v ponuke jedlá domácej bulharskej aj medzinárodnej kuchyne • v hotelových baroch sa podávajú
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • teplé nápoje zahŕňajú: kávu, čaj • v bare pri bazéne sa počas dňa
okrem alkoholických a nealkoholických nápojov podáva
aj zmrzlina a sladké koláčiky • v snack bare vám v popoludňajších hodinách ponúknu menšie občerstvenie
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma

Oficiálna trieda: ««««
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HOTEL

IMPERIAL PALACE
*****
SLNEČNÉ POBREŽIE

p
t
a
b
r
získajte až

4zľ5av%
u

Vo vychytenom letovisku Slnečné pobrežie priamo na slnkom zaliatej pláži sa týči štýlový 5* hotel Imperial Palace ponúkajúci kvalitný all inclusive koncept. Už svojimi honosnými vstupnými
priestormi vám napovie, že sa jedná o to správne prázdninové miesto pre trávenie skvelej letnej dovolenky s nádychom štýlovosti. Celý interiér rezortu je zariadený v štýle afrického safari.
Na širokú, dych vyrážajúcu piesočnatú pláž pred
hotelom sa dostanete cez okrasný mostík vedúci
ponad komplex kaskádovitých osviežujúcich bazénov, kde sa zabavia isto i naši najmenši dovolenkári. O výnimočnosti hotela svedčí i skvelá
kuchyňa pod vedením dôsledného manažéra,
takže nielen vaše oči ale aj vaše chuťové poháriky budú mať gastronomický zážitok. Priestranné
a vkusne zariadené izby s orientáciou na more
vám počas vášho ranného vstávania dozaista
dožičia nezabudnuteľný výhľad na nekonečný
horizont Čierneho mora. V kvalitnom rezorte
nesmie určite chýbať ani dobre vybavené SPA
a wellness centrum s vnútorným bazénon a relaxačnou zónou, so skúsenými masérmii, či vírivkou. Ďalším plusom hotela je i blízke centrum
letoviska Slnečné pobrežie, ktoré svojim návštevníkom ponúka nepreberné množstvo zábavy počas dňa, večer i v noci. Sme presvedčení,
že hotel Imperial Palace bude tá správna voľba
pre vašu tohtoročnú letnú dovolenku.

Poloha: v severnej časti rušného strediska Slnečné

pobrežie • len 30 km od letiska v Burgase • priamo pri širokej piesočnatej pláži • od hotela vedie promenáda plná
obchodíkov a zábavných atrakcii priamo až do centra letoviska • približne 7 km od historického mestečka Nesebar,
ktoré je zapísané v zozname chráneného územného dedičstva UNESCO - jeho návštevu si určite nenechajte ujsť

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 neplavcov • 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 obchodíky • zmenáreň • parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava: vodné športy na pláži (za poplatok) • wellness a SPA centrum (za poplatok) • požičovňa
áut (za poplatok) • v blízkosti hotela bary a diskotéky

Ubytovanie:

priestranné a vkusne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • SAT-TV • chladnička s minibarom • vlastné
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou
a WC) • sušič na vlasy • wifi (zdarma) • trezor (zdarma) •
balkón alebo terasa s posedením • izby s výhľadom na
more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
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 miešané drinky podľa ponuky hotela • wifi pripojenie •
slnečníky a ležadlá pri bazéne • 1x za pobyt večera v a´
la carte reštaurácii La Gondola (vyžaduje sa rezervácia)

Oficiálna trieda: «««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

CHAIKA BEACH RESORT
****
SLNEČNÉ POBREŽIE

o
m
b
p
r
získajte až

4zľ5av%
u

na letecké
pobyty

Opätovne sme do našej ponuky zaradili štýlový
4* hotelový komplex Chaika Beach Resort, ktorý
pozostáva z časti Chaika Resort (Chaika Beach a
Chaika Arcadia) a hotela Chaika Metropol. Komplex
nachádzajúci sa v centre rušného a vyhľadávaného letoviska Slnečné pobrežie, ponúka nespočetné
množstvo aktivít pre deti aj dospelých, ktoré určite
spríjemnia chvíle vášho oddychu počas horúcich
letných dní a obohatia vašu dovolenkovu o možstvo nových zážitkov. Pre našich klientov máme
pripravené elegantne zariadané izby s možnosťou
výhľadu na more. V jedinečnom SPA a wellness
centre zaručene načerpáte nové sily a dokonale
si oddýchnete. Nezabudnuteľné zážitky vo vás
zanechá, nielen pár metrov vzdialené šumiace
priezračné more so zlatistým pieskom, ale aj návšteva starobylého mestečka Nesebar. Chaika Beach Resort vďaka svojej bohatej ponuke služieb,
chutnej strave, či výbornej polohe v blízkosti mora
i živého centra dokáže splniť každé dovolenkové
prianie klientov všetkých vekových kategórií. Na
svoje si prídu aj tí, ktorí uprednostňujú oddych a
sladné ničnerobenie, ale aj tí, ktorí chcú spoznať
krásu, kultúru a histótiu tejto rozmanitej krajiny.

Poloha: v centre rušného letoviska Slnečné pobre-

žie • priamo pri nádhernej pláži s pozvoľným vstupom
do mora • cca 5 km od historického mestečka Nesebar
• v blízkosti plážovej promenády s množstvom atrakcií

Pláže:

krásna a priestranná piesočnatá pláž • pozvoľný 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 (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a štýlo-

vým posedením • hotelový komplex pozostáva z hotelov
Chaika Beach, Chaika Arcadia a Chaika Metropol • dve
hotelové reštaurácie • lobby bar • Irish bar • Mystic Club
(s hudbou profesionálnych DJ) • a´la carte reštaurácia •
bar pri bazéne • dva vonkajšie bazény s oddelenými časťami pre deti (ležadlá a slnečníky zdarma) • menší vnútorný bazén • wifi na recepcii • SPA centrum (za poplatok)
• internet (za poplatok) • lekár • zmenáreň • hotelové parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

hotelové animácie pre deti
aj dospelých • 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 jednej alebo dvoch prísteliek v hotelových častiach Chaika
Beach a Chaika Arcadia • centrálna klimatizácia • SAT
TV • telefón • chladnička, resp. minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič
na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa s posedením • 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 občerstvenie 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 nápoje • ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • 1x za
pobyt večera v a´ la carte reštaurácii (nutná rezervácia)
• 1x za pobyt voľný vstup do aquaparku Atlantida v hotelovom komplexe Royal Club Victoria v Elenite

Oficiálna trieda: ««««
20
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VSTUP ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 17
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HOTEL

DUNAV
****

SLNEČNÉ POBREŽIE
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ZDARMA

Pochvalné ohlasy a pozitívne recenzie od klietov
nám len potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia
a opätovné zaradenie hotela Dunav do našej ponuky. Obľúbený all inclusive hotel nachádzajúci
sa v blízkosti centra letoviska Slnečné pobrežie
radi odporučíme i náročnejším klientom. Prednosťou hotela, okrem jeho skvelej polohy, je i udržiavaná záhrada s priestranným bazénom, oddychovou zónou so slnečníkmi a ležadlami. Ústretový
personál, výborná a pestrá strava v kombinácii
s množstvom doplnkových služieb sú zárukou
strávenia kvalitného pobytu. Aj vďaka týmto faktorom, hotel Dunav každoročne priťahuje čoraz
viac nových hostí, ale aj stálych klientov, ktorí sa
sem radi vracajú s istotou dokonalých služieb.
Ak zatúžite po romantických prechádzkach, neďaleké malebné mestečko Nesebar s dláždenými
uličkami lemovanými 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 tohtoročných 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 množstvom obchodíkov so suvenírmi a oblečením, reštaurácií
s typickou bulharskou atmosférou a so záplavou barov
a diskoték a s ďalšími dovolenkovými atrakciami pre veľkých i malých návštevníkov • približne 3 km od historické-

ho mestečka Nesebar • hotel je vzdialený približne 250 m
od piesočnatej pláže • cca 30 km od letiska Burgas

Pláže: široká a 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 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 poplatok) • zmenáreň • wifi pripojenie na recepcii • lobby bar
s možnosťou sledovať TV • 3 výťahy, z toho jeden panoramatický • reštaurácia so sedením na vonkajšej terase • bazén s oddelenou časťou určenou pre deti • slnečná terasa
so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • bar pri bazéne a snack bar • upravená záhrada s detským ihriskom • parkovisko

Šport a zábava: fitness centrum • biliard •

počítačové hry • vodné a plážové športy na blízkej pláži
strediska 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 príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón
s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere servírované formou pestrých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • počas obedov a večerí sú v ponuke jedlá domácej
bulharskej aj medzinárodnej kuchyne • v hotelových baroch sa podávajú miestne alkoholické nápoje (gin, whisky, 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 sladké
koláčiky • v snack bare vám v popoludňajších hodinách
ponúknu menšie občerstvenie, pizzu, špagety a nápoje
• ležadlá, slnečníky a matrace pri bazéne zdarma • wifi

Oficiálna trieda: ««««
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Podrobný cenník a termíny
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na strane 18
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HOTEL

SEA BREEZE
***+

SLNEČNÉ POBREŽIE
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Ak hľadáte sympatický hotel v centre Slnečného pobrežia a na skok od pláže, tak práve hotel Sea Breeze je pre vás ten pravý. Popri hoteli vedie dlhá pešia
promenáda, ktorú lemujú obchodíky so suvenírmi,
reštaurácie, bary, kaviarne. Hotel odporúčame všetkým, ktorí majú radi atmosféru rušného letoviska plného nikdy nekončiacej zábavy a bohatého nočného
života. V blízkosti máte na výber množstvo reštaurácií, ktoré ponúkajú tradičné miestne špeciality ako
je Musaka, Bob čorba, či obľúbený bulharský dezert
s názvom Lokumki. Zaslúžený relax vám ponúkne
hotelový bazén, spolu s príjemným posedením na
vonkajšej terase denného baru, kde môžete načerpať nové sily a energiu. Veríme, že tento obľúbený
hotel si aj túto letnú sezónu nájde svojich priaznivcov, ktorí sa sem budú vždy radi vracať.

Poloha: hotel sa nachádza priamo pri plážovej promenáde • 300 metrov od centra letoviska s množstvo obchodov s oblečením a so suvenírmi, reštauráciami, kaviarnňami a barmi • cca 30 km od letiska Burgas
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Popis: moderná vstupná hala s recepciou a posede-

ním • zmenáreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia s vonkajšou terasou • denný bar na terase • wifi v lobby (zdarma) •
bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri
bazéne (zdarma) • nákupná pasáž • kadernícky a kozmetický salón • fitness • parkovisko (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 kli-

matizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky •
vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC) • sušič na vlasy • TV-SAT • minibar • balkón s posedením

Stravovanie: raňajky podávané formou bohatých

švédskych stolov

Oficiálna trieda: «««

na strane 17

a dieťa
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Pláže:

dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora vhodná pre deti a neplavcov sa nachádza priamo
pred hotelom • ležadlá a slnečníky (za poplatok)

LETO 2021 BULHARSKO

www.seabreeze.bg

HOTEL

PERLA
***+

SLNEČNÉ POBREŽIE

V rušnom a živom stredisku Slnečné pobrežie vám
ponúkame osvedčený s priateľskou a uvoľnenou
atmosférou dýchajúci hotel Perla. K modernému
hotelu, ktorý je vhodný pre aktívnych dovolenkárov, ako i rodiny s deťmi, patrí i vonkajší bazén,
pri ktorom si môžete užiť príjemný relax a letnú
pohodu. Svoje dovolenkové dni si môžete spestriť
prechádzkami po pulzujúcom letovisku, návštevou
neďalekého mestečka Nesebar, alebo sa môžete
oddať príjemným radovánkam v aquaparku či absolvovať niektorý z ponuky fakultatívnych výletov.

Poloha: v severnej časti letoviska Slnečné pobrežie,

300 m od centra • 250 m od pláže • približne 40 min. transfer z medzinárodného letiska Burgas

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom

do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • veľký výber
vodných a športových atrakcií (za poplatok)

Popis:

priestranná vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor (za poplatok) • hotelová reštaurácia • lobby
bar • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • výťah • detský kútik • wifi

pripojenie v spoločných priestoroch (zdarma) • internetový
kútik • TV miestnosť • šipky • parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

menšie fitness centrum
(zdarma) • herňa • šipky • šach • stolný tenis • v blízkosti
hotela sa nachádzajú diskotéky • kluby • bary • adrenalínové dovolenkové 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 • telefón • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou,
resp. vaňou, WC) • sušič na vlasy • sušiak na bielizeň • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané formou pestrých švédskych stolov • miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje • ľahšie občerstvenie počas dňa
- snacky, káva, čaj, koláčiky • 1 x do týždňa tradičný bulharský večer • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««
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HOTEL

SUNNY DAY
***+

SLNEČNÉ POBREŽIE
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Sunny Day tvorí útulný komplex budov obklopujúcich vonkajší bazén so šmykľavkami, kde môže
každý návštevník tráviť čas relaxovaním, plávaním 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 večerov. Tento hotel s kvalitnými službami a modernými izbami si rozhodne získa každého návštevníka.
Dovolenkárom, ktorí túžia po troške romantiky,
odporúčame navštíviť historické mestečko Nesebar so starými zachovalými kostolíkmi a domami
striedajúcimi sa s množstvom tradičných i moderných obchodíkov.

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 šmykľavkami a oddelenou časťou pre deti • pool bar • udržiavaná záhrada • detské ihrisko • internet • parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

stolný tenis • biliard • stolný
futbal • požičovňa áut • požičovňa bicyklov • priamo na pláži 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

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

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

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

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov
Oficiálna trieda: «««

na strane 17

a dieťa
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Pláže: široká udržiavaná pláž so zlatistým pieskom

LETO 2021 BULHARSKO

www.seneca.sk

APARTMÁNY

EFIR
***+

SLNEČNÉ POBREŽIE

Komplex budov apartmánov Efir, umiestnených
v tvare písmena „U“, obklopuje z troch strán väčší
vonkajší bazén s pool barom. Apartmány sa nachádzaju v perfektnej lokalite Slnečného pobrežia
a v tesnom susedstve hotela Sunny Day. Centrum
nákupných, zábavných a reštauračných možností
je v pešej dostupnosti. Stačí len pár krokov a razom sa ocitnete na dlhej piesočnatej pláži so zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom do mora.
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 autobusového spojenia s okolitými mestami i centrom • priamo
susedí s hotelom Sunny Day • cca 30 km od letiska Burgas

Pláže: len 200 m vzdialená široká udržiavaná pláž so

zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom do mora, vhodná pre deti i neplavcov • slnečníky a ležadlá sú za poplatok

Popis:

vonkajší bazén s detskou časťou, slnečníky
a ležadlá (zdarma) • pool bar • výťah • klienti apartmánového 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 ihris-

ká v letovisku • vodné motorizované aj nemotorizované
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 • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou/sprchou
a WC) • balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie:

raňajky podávané v reštaurácii hotela Sunny Day formou švédskych stolov

Oficiálna trieda: «««
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HOTEL

TIVA DEL MAR
****+
SVETI VLAS
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Už niekoľko sezón je právom v našej ponuke hotel
Tiva del Mar, ktorý poznáte pod jeho bývalým názvom Caesar Palace. Príjemné a pokojné prostredie
letoviska Sveti Vlas vám dožičí nerušenú dovolenku
v spojení s nádhernou panorámou 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 le-

toviska Sveti Vlas • priamo na nádhernej piesočnatej pláži
• pravidelné autobusové spojenie so Slnečným pobrežím
i historickým mestečkom Nesebar

Pláže: široká piesočnatá pláž priamo pred hotelom •
ideálna pre neplavcov a rodiny s deťmi • slnečníky a ležadlá
(za poplatok) • vodné športy na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • wifi v lobby (zdarma)

• zmenáreň • reštaurácia s vonkajšou terasou • lobby bar •
priestranný bazénový komplex s oddelenou časťou pre deti
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

na letecké
pobyty
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• bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) •
fitness (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 prístelky • klimatizácia • TV • minibar • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom na vlasy) •
balkón s posedením • väčšina izieb s výhľadom na more •
priestranné štúdiá s 2 pevnými 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 • 2 x týždenne tematické večere • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje •
ľahšie občerstvenie vo vyhradených hodinách - zmrzlina,
sladké koláčiky, snacky, káva, čaj • ležadlá a slnečníky pri
bazéne • hotelové animácie pre deti aj dospelých

Oficiálna trieda: ««««

www.tivadelmar.com

HOTEL

SVETI DIMITAR
***+
PRIMORSKO

Výbornou voľbou pri výbere tohtoročnej letnej dovolenky je elegantný rodinný hotel Sveti Dimitar,
ktorý neustále zlepšuje svoje služby. I tento rok vychádza svojim klientom maximálne v ústrety a rozširuje svoje služby o kvalitný all inclusive program.
Štýlové ubytovanie, ochotný a priateľský personál
ako aj blízkosť krásnej piesočnatej pláže je zárukou
prežitia bezstarostnej a ničím nerušenej dovolenky.
Komplexne vybavený hotel ocenia aj stredne nároční klienti, uprednostňujúci menšie rodinné hotely.

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 • neďaleko je
prírodná rezervácia Ropotamo, ako aj starobylé mestečko
Sozopol • cca 60 km od letiska Burgas

Pláže: dve zlatisté piesočnaté pláže s možnosťou pre-

najatia ležadiel a slnečníkov (za poplatok) • široká paleta
vodných športov: windsurfing, vodné skútre, jazda za člnom na vodnom banáne, vodné bicykle (za poplatok) • pre
vyznávačov vĺn odporúčame severnú pláž nachádzajúcu
sa 250 m chôdze od hotela

Popis:

recepcia • zmenáreň • trezor (za poplatok)
• reštaurácia s vonkajším posedením • piano bar • wifi pripojenie (zdarma) • internetový kútik • hotelový bar • vonkajší
bazén vhodný aj pre deti, ležadlá a slnečníky (zdarma) • detské ihrisko • stolný tenis • biliard • masáže • fitness • sauna

Šport a zábava:

centrum Primorska dosiahnete približne po 10 min. chôdze • reštaurácie • nočné bary
• obchody • kaviarne • aqaupark • kolotoče

Ubytovanie:

priestranné a klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • rodinné izby pre 3
až 5 osôb • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp.
vaňou a WC) • TV • chladnička • telefón • balkón s posedením

Stravovanie: formou švédskych stolov
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chutných
švédskych stolov v hotelovej reštaurácii • 2 x týždenne
tematické večere • miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • ľahšie občerstvenie vo vyhradených hodinách zmrzlina, koláčiky, rôzne snacky, káva, čaj, horúca čokoláda • ležadlá a slnečníky pri bazéne • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««

získajte až

4zľ0av%
u

na letecké
pobyty

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 18

www.hotel-svetidimitar.com
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HOTEL

TISHINA
***+
PRIMORSKO
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u

na letecké
pobyty

S potešením vám môžeme ponúknuť i v tejto
sezóne ubytovanie v obľúbenom hoteli Tishina.
Jeho názov pôvodne vznikol ešte za čias, keď
sa letovisko len rozrastalo. Dnes patrí hotel do
centrálnej časti letoviska Primorsko. Prostredie
hotela so záhradou plnou zelene a rozkvitnutých voňavých kvetov vo vás vyvolá príjemnú
atmosféru ničím nerušenej dovolenky. Ideálny
oddych si môžete dopriať pri veľkom hotelovom
bazéne alebo na skok vzdialenej nádhernej pláži s jemným pieskom. Ak zatúžite po spoznávaní
okolia, vyberte sa do neďalekej prírodnej rezervácie Ropotamo. Môžete si tiež vyskúšať dobrodružnú plavbu loďkou. Dovolenku strávenú v
Tishine odporúčame stredne náročným klientom, ale i rodinám s deťmi.

Poloha: 200 metrov od nádhernej a dlhej pie-

sočnatej slnkom zaliatej pláže s pozvoľným vstupom
do mora • 10 minút chôdze od centra Primorska plného nákupných i zábavných možností • 50 km južne
od mesta Burgas • v blízkosti 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 nachádza obľúbený aquapark

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 poplatok) • stánky s občerstvením, bufety, bary • plážový volejbal • motorové a nemotorové vodné športy a atrakcie
ako vodné skútre, windsurfing, kitesurfing, jazda za člnom na banáne, vodné lyže (za poplatok)

Popis:

veľká vstupná hala s recepciou a posedením • trezor (za poplatok) • výťahy • TV • wifi (zdarma)
• reštaurácia • vonkajšia terasa s posedením a výhľadom do záhrady • pool bar • lobby bar • vonkajší bazén
s oddelenou detskou časťou, ležadlá a slnečníky (zdarma) • detské ihrisko • biliard (za poplatok) • stolný tenis
(za poplatok) • parkovanie (zdarma)

Šport a zábava: denné a večerné animácie pre deti aj dospelých • na pláži široká paleta vodných a športových aktivít (za poplatok) • možnosť fakultatívnych výletov • v pešej dostupnosti sa nachádza
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
pripojenie (zdarma) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere sú servírované formou chutných a bohatých švédskych stolov
v hotelovej reštaurácii • počas celého dňa miestne
alkoholické a nealkoholické nápoje • teplé nápoje •
počas dňa ľahšie občerstvenie, zmrzlina a koláčiky •
slnečníky a ležadlá pri bazéne •wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««

30
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www.tishina-residence.com
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 17
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HOTEL

BELICA
***+

PRIMORSKO
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V obľúbenom mestečku Primorsko sa nachádza
populárny a osvedčený hotel Belica. Hoteloví hostia ocenia pokojné prostredie plné zelene ako aj
rozľahlý vonkajší bazén so slnečnou terasou. Pri
vstupe vás privíta priestranná hotelová hala s recepciou a posedením. Sme presvedčení, že dovolenka strávená v priateľskej atmosfére hotela s all
inclusive programom je tou ideálnou kombináciou
relaxu, pohodlia a zábavy. Hotel Belica 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 množstvo vodných športových aktivít

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor

(za poplatok) • 2 výťahy • lobby bar • pool bar • reštaurácia
s terasou • detské ihrisko • wifi (za poplatok) • bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne
(zdarma) • hotelová záhrada • 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

Pláže: čistá udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľným Stravovanie: formou all inclusive

vstupom do mora, vhodná pre deti a neplavcov • plážový
servis (zapožičanie ležadiel a slnečníkov) je poskytovaný za poplatok • služby plavčíka • občerstvenie na pláži
v miestnych stánkoch • možnosť využitia vodných športov
• kitesurfing • windsurfing • vodné bicykle • plážový volejbal
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

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

Oficiálna trieda: «««

na strane 18
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www.hotel-belitsa.com

HOTEL

QUEEN NELLY
***+
PRIMORSKO

Štýlový a veľmi obľúbený rodinný hotel Queen
Nelly, vám snáď už ani nemusíme predstavovať.
Tento hotel sa môže pochváliť svojou širokou základňou stálych klientov, ktorí sa sem každoročne
radi vracajú. Vďaka svojim kvalitným 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 obchodíky. Tento
hotel s výbornou reputáciou odporúčame i náročnejším klientom

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou a pose-

dením • zmenáreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia s
vonkajšou terasou • vonkajší bazén s oddelenou časťou
pre deti • bar s biliardom (za poplatok) • stolný tenis (zdarma) • detský kútik • detské ihrisko• wifi (zdarma) • fitness
centrum • parkovanie (zdarma)

Šport a zábava:

v okolí hotela množstvo nočných barov • reštaurácií • diskoték • kaviarní • grill barov

Ubytovanie:

moderné, priestranné a klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek
• kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC • sušič na vlasy
• SAT-TV • minibar • sušiak na bielizeň • balkón s posedením

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

Pláže: zlatisté piesočnaté pláže s pozvoľným vstu-

pom do mora, vhodné pre deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné športy ( za poplatok ): windsurfing, vodné skútre, jazda na banáne , vodné bicykle

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

Oficiálna trieda: «««
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
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na strane 18

www.queennelly.com

LETO 2021 BULHARSKO

33

HOTEL

PLOVDIV
***
PRIMORSKO
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a dieťa
ZDARMA
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Populárny hotel Plovdiv je ako stvorený pre tých,
ktorí túžia po pokojnej dovolenke mimo živého
centra Primorska. V prostredí útulného hotela pocítite vďaka milému personálu, výbornej strave
a komfortne zariadeným izbám tú pravú rodinnú
atmosféru. Jeho ideálna poloha priamo pri rozľahlej piesočnatej pláži zaručí klientom ničím nerušený oddych. Na záver dňa vás určite očarí romantický výhľad na zapadajúce slnko za horizont
Čierneho mora, krorý si môžete dopriať z hotelovej terasy. Obľúbený hotel najmä medzi českými
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 hoteli
• 200 m od centra s množstvom nákupných a zábavných
možností • obchody • reštaurácie • kaviarne • bary • trhy
• letisko Burgas cca 50 km • starobylé mestečko Sozopol
23 km • prírodná rezervácia Ropotamo

Pláže: pekné udržiavané pláže s pozvoľným vstuPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 16
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pom do mora • vhodné pre malé deti a neplavcov • ležadlá
a slnečníky (za poplatok) • plážové bary a reštaurácie •
vodné športy a atrakcie • vodné skútre • jazda za člnom
na banáne (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor

(za poplatok) • výťah • reštaurácia s vonkajším posedením
ponúka bulharskú a mediteránsku kuchyňu • bazén s oddelenou časťou pre deti s ležadlami a slnečníkmi (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 okolitých reštauráciách a baroch • aquapark v blízkosti hotela

Ubytovanie:

pekne a útulne zariadené 2-lôžkové 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: «««

www.hotel-primorsko.com

HOTEL

PENELOPE
***
PRIMORSKO

V pokojnej novovybudovanej časti letoviska Primorsko sa nachádza vami obľúbený hotel Penelope, ktorý sa môže pochváliť nádherným výhľadom na tyrkysové more a pobrežné pieskové
duny. Rodinný hotelík, ktorý sa úspešne uchytil v
našej ponuke poskytuje svojim klientom tie najlepšie podmienky pre strávenie príjemných dovolenkových chvíľ. Získa si vás prívetivou atmosférou a priateľským prístupom. Dlhá piesočnatá
severná pláž strediska Primorsko sa nachádza
v tesnej blízkosti hotela a poteší každého nadšenca morských vĺn. Reštaurácie, kaviarne, bary a
rôzne obchodíky nachádzajúce sa v blízkom okolí
hotela dotvárajú tú správnu dovolenkovú kulisu.
Tak neváhajte a prídte sa sami presvedčiť!

Poloha:

hotel sa nachádza približne 100 m od najbližšej piesočnatej pláže • v pokojnej časti letoviska Primorsko • centrum strediska s pestrým výberom reštaurácií, kaviarní, grill barov a nočných klubov je vzdialené len
5 minút chôdze od hotela

Pláže: dve udržiavané piesočnaté pláže s pozvoľným

vstupom do mora • najbližšia je vzdialená od hotela priPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

bližne 100 metrov • vzdialenejšia južná pláž ponúka svojim
návštevníkom množstvo vodných i športových atrakcií
s možnosťou prenajatia ležadiel a slnečníkov (za poplatok)

Popis: recepcia s nepretržitou prevádzkou • reštau-

rácia • bar • vonkajšia terasa s posedením • vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • na recepcii
je možnosť zapožičania varnej kanvice a žehličky • v blízkosti hotela je strážené platené parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

okolité pláže ponúkajú široký 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 • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC)
• wifi pripojenie na internet (zdarma) • minibar • balkón s posedením, kde väčšina izieb poskytuje výhľad
na more

Stravovanie: raňajky podávané formou chut-

ných švédskych stolov

Oficiálna trieda: «««

získajte až

4zľ0av%
u

a dieťa
ZDARMA

na strane 16

www.penelope-hotel.com
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ALBÁNSKO
Tajomná krajina Orlov
a blankytných pláží

Tirana

KLIMATICKÉ PODMIENKY

36

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)
Nepoznané a slovenským turistom neobjavené - obdarené množstvom rozporuplných 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 predkov, 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 prekážkou. Krajina sa otvorila svetu v roku 1991, keď padol režim vládnucej strany 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 historických 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 Čiernej Hore. Albánsko bude pre vás určite príjemným dovolenkovým prekvapením. 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!

Shëngjin
Durrës

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
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Keď povieme, že Albánsko obmývajú dve moria: Jadranské a Iónske, dostaneme trocha jasnejšiu predstavu o pobreží tejto neveľkej krajiny. Pláže sú široké, niekoľko kilometrov dlhé, pokryté
nádherným jemným pieskom, more priezračne tyrkysové a plytké, 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, rovnako ako pamiatky z čias minulých, ktoré aj svetová organizácia
UNESCO zaradila na zoznam svetového kultúrneho dedičstva:
mesto tisícich okien – Berat, kamenné mesto Gjirokastër a najvýznamnejšie archeologické nálezisko - antické mesto Butrint.
Hoci príbeh Albánska začal v dávnej minulosti a prešiel mnohými skúškami, jeho budúcnosť je otvorená rovnako ako ľudia,
ktorí tu žijú a sú jeho srdcom.

SHËNGJIN
Na úbočí rozložitého vápencového masívu, ktorý oddeľuje pevninskú 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 letovisko vás očarí svojou malebnosťou a priateľskou atmosférou. Vydláždená pobrežná promenáda lemovaná palmami, ako tepna spája celé letovisko. Vedie
popri širokej piesočnatej pláži a kvalitných hoteloch, postavených 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 pôžitku 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 významným 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 týchto 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 Konštantinopola. 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, reštaurácií, barov a diskoték.

TIRANA
Najľudnatejšie mesto Albánska s 800 000 obyvateľmi, ekonomické 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. storočia 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 Albánsku. Tirana je typické hlavné mesto so všetkým, čo k nemu patrí:
široké bulváry, moderné budovy, značkové obchody, diskotéky.
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DEPANDANCE

IBIZA
***+
DURRËS

t
a
c
e

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

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 recepciou • fitnes • nová reštaurácia • bar • wifi v spoločných
priestoroch (zdarma) • bazén • terasa • parkovisko

Poloha: celý areál sa nachádza na pláži, depandance

• výber rôznych vodných športov na pláži (za poplatok)

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 plážové lôžka s baldachýnmi (za poplatok) • vodné športy
na pláži (za poplatok)

získajte až

4zľ0av%
u

a 2 deti
ZDARMA
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Popis:

Šport a zábava: fitnes v budove Albanian Star
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 švédskych stolov v hoteli Albanian Star vrátane vybraných
nápojov • v ponuke miestne pivo, červené a biele víno,
ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús, malinovky) • káva a čaj vo vyhradených hodinách v bare
hotela Albanian Star popoludňajší snack (minipizza, sendviče, zákusky, zmrzlina)

Oficiálna trieda: «««

na strane 13
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Veľmi obľúbený hotel Albanian Star, zaradený
do hotelovej siete Harmonia, láka svojich hostí
polohou priamo na pláži. Vďaka malému počtu izieb a ochotnému personálu panuje v hoteli útulná
rodinná atmosféra. Izby vás prekvapia vkusným
nábytkom a svojou eleganciou v pastelových farbách. Z hotelovej terasy s bazénom, ukrytej v tieni
voňavých stredomorských borovíc, sa môžete kochať pohľadom na širokú piesočnatú pláž, s tyrkysovým 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 príletového letiska Rinas • 42 km od hlavného mesta Tirana •

Pláže: krásna piesočnatá pláž s jemným pieskom
a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 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

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 vodných športov a plážových atrakcií na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

komfortne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou prístelky • individuálne nastaviteľná klimatizácia • satelitná TV • wifi pripojenie na internet • telefón
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 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, malinovky) • káva a čaj vo vyhradených hodinách v bare hotela • popoludňajší snack (minipizza, sendviče, zákusky,
zmrzlina) • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: ««««
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
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HOTEL A DEPANDANCE

DOLCE VITA
****
DURRËS
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V hoteli Dolce Vita nájdete tú správnu kombináciu
vynikajúcej polohy - areál priamo na pláži s nádychom exotiky , elegancie, kozmopolitnej atmosféry
a chutnej stredomorskej kuchyne obohatenej o vynikajúce miestne špeciality. Oddych a relax vám
ponúknu nielen vkusne zariadené hotelové izby,
ale najmä udržiavaná zelená záhrada plná voňavých borovíc a paliem, ktorej dominuje atraktívny
bazén s výhľadom na susedné tyrkysové more
lemované krásnou širokou piesočnatou plážou.
Za spomenutie určite stojí aj návšteva neďalekého centra známeho mesta Durrës s nespočetným
množstvom dovolenkových atrakcií a historických
pamiatok, obchodíkov so suvenírmi, prístavom, či
nádhernou pobrežnou promenádou plnou reštaurácií 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)

Popis:

hotelový areál s udržiavanou záhradou s plochou 5000 m2, plnou zelene, borovíc a paliem • komplex
pozostáva z hlavnej hotelovej budovy a komplet zrekonštruovaných depandance nachádzajúcich sa v tesnej
blízkosti hotela • vstupná hala s recepciou • zmenáreň •
reštaurácia • bar • vonkajší bar s terasou • rozľahlý bazén
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, fascinujúcej prírody a za pamiatkami zapísanými na zozname
UNESCO

Ubytovanie:

vkusné 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) • sušič na vlasy • balkón
alebo terasa • časť izieb s orientáciou na more (za príplatok) • možnosť ubytovania v depandance • 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek • klimatizácia • sat TV
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou
a WC)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov • vo vyhradených hodinách počas dňa pivo a víno miestnej produkcie, ako aj vybrané nealkoholické nápoje (voda, džús,
malinovky) podávané v hotelovej reštaurácii, popoludňajší 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: ««««
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 14
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HOTEL

HORIZONT
****
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Moderný nedávno otvorený hotel Horizont je ideálnou voľbou pre Vaše chvíle oddychu. Môžete leňošiť na nádhernej pláži pod albánskym slnkom, dopriať si chvíle aktívnej dovolenky vo fitness centre
či nechať rozmaznávať svoje zmysly vynikajúcimi
jedlami albánskej i medzinárodnej kuchyne. A ak
ani to nebude stačiť, odporúčame navštíviť i centrum mesta Durres s jeho prístavom, historickými
pamiatkami a prekrásnou pobrežnou promenádou.

Poloha: 5 km od centra

mesta Durres • pár krokov 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 vstupom do mora vhodná i pre neplavcov a malé deti • slnečníky a ležadlá zdarma • plážové vodné športy a atrakcie
(za poplatok)

Popis:

priestranná vstupná hala s recepciou • elegantná reštaurácia ponúkajúca jedlá albánskej a medzinárodnej kuchyne • lobby bar • bar pri bazéne • 2 výťahy
• vonkajší sladkovodný bazén s oddelenou časťou pre deti
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a 2 deti
ZDARMA
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• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • fitness centrum,
masáže a sauna (za poplatok) • trezor na recepcii (za poplatok) • 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 • 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 (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: ««««

na strane 13
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Exotika
novinka
v ponuke

2021

Dominikánska
republika
Priame lety
z Bratislavy a Košíc!

slovenský / český
delegát

ČIERNA
HORA

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)

najjagavejšia perla Stredomoria
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 najslnečnejším plážam celého Jadranského pobrežia. Čiernohorské pobrežie sa
skladá z Tivatskej, Budvanskej, Barskej a Ulcinjskej riviéry. Podnebie je veľmi 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 voľných chvíľ. Pre veľký záujem sme zaradili do ponuky leteckú aj kombinovanú
dopravu. Túto sezónu sme vsadili na známe čiernohorské strediská ako je Sutomore - 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.

Podgorica
Budva
Bečiči
Sutomore
Bar

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac
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V.

VI.

Vzduch

25

28

Voda

20

24

VII.

VIII.

IX.

X.

31
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28

25
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24
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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 Rumije, vďaka ktorým má Sutomore asi najstálejšie počasie zo
všetkých letovísk Čiernej Hory. K najkrajším plážam strediska Sutomore 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, pomenovaná 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 benátska pevnosť Haj-Nehaj stojaca 3 kilometre na severozápad, odkiaľ sa naskytá čarovný výhľad na celé mestečko a nekonečnú
trblietajúcu sa morskú hladinu.

SVETI STEFAN
Sveti Stefan je perlou celého Stredomoria a patrí k najmalebnejším a najfotografovanejším miestam Čiernej Hory. Tento malý
ostrovček bol pôvodne rybárskou osadou založenou v 15. storočí. 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 luxusné apartmány, pričom zvonka si zachovali svoju pôvodnú historickú podobu. Toto miesto so súkromnou plážou vyhľadávajú
najnáročnejší a najmajetnejší klienti z celého sveta.

BUDVA
Budva, jedno z najstarších miest na Jadrane, patrí k najobľúbenejším a najznámejším letoviskám na celom pobreží. 2500 ročná
pohnutá história, okolité dychvyrážajúce prírodné krásy a priateľskí, 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 Mikuláša, 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. Zaujímavosťou 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 vnútrozemia. 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. Opevnenie 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, obchody, kaviarne, či športoviská.

BEČIČI
Bečiči sa pýši skoro dvojkilometrovou plážou, ktorá bola v polovici 20. storočia označená odborníkmi za najkrajšiu v Európe.
Okrem nej je tu viacero väčších i menších pláží, ktoré získali ocenenie 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 milovníkov 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 elektrického vláčika, ktorý jazdí až do neskorých hodín.
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Novinka v našej tohtoročnej ponuke, úžasný hotelový komplex Mediteran, sa môže pochváliť jedným z najväčších Aaquaparkov v Čiernej Hore, na
ploche 7500m2 s vodnou plochou 1300m2, a dozaista bude rajom pre najmenších dovolenkárov,
ako i pre tých, ktorí k dovolenke potrebujú šantenie
na šmykľavkách a tobogánoch. Celý hotelový komplex je zmesou prírodných prvkov – vody, kameňa
a zelene. V kombinácii s perfektnými službami wellnes centra, super plážou s časťou vyhradenou len
pre hotelových hostí a kulinárskym umením šéfkuchárov, ktorí vám pripravia špeciality miestnej
i medzinárodnej kuchyne, vám privodí harmóniu
pre telo i dušu.

Poloha: pri jednej z najkrajších pláži Jadranského
mora, ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čistotu prostredia a kvalitu služieb • v letovsku Bečiči • 2 km od Budvy
(z Bečiči vedie až do centra Budvy krásna pobrežná promenáda s množstvom barov, reštaurácií a romantických
zákutí) • 65 km od príletového letiska Podgorica

Pláže:

nádherná široká pláž, pokrytá jemným
pieskom, dlhá okolo 1800 metrov je len cca 100 m od
hotela • 120 m pláže vyhradených pre hotelových hostí
• slnečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky za vratný depozit • služby plážovej reštaurácie (za poplatok) •
množstvo vodných športov a atrakcií na pláži k dispozícii
za poplatok

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou ∙ hlavná

hotelová reštaurácia Crystal ∙ lobby bar ∙ bar Opera pri bazéne ∙ a´la carte reštaurácia Amfora (za poplatok) ∙ plážová
reštaurácia – pizzeria Azurro (za poplatok) ∙ vonkajší bazén
s vyhradenou časťou pre deti s ležadlami a slnečníkmi ∙
vnútorný bazén ∙ vírivka ∙ masáže (za poplatok) ∙ sauna
∙ telocvičňa ∙ solárium (za poplatok) ∙ balneoterapia • detský klub ∙ detské ihrisko pri pláži ∙ parkovisko ∙ kongresové centrum ∙ Aquapark (vstup v cene) na ploche 7500 m²
(otvorený 15/06 – 15/09) s 9 šmykľavkami a tobogánmi, 6
bazénmi a lazy river, terasy na slnenie, slnečníky a ležadlá
zdarma ∙ v priestoroch Aquaparku reštaurácia a bar Kaskada (za poplatok)

Šport a zábava:

:hotelový Aquapark s vodnou plochou 1300 m² - 9 šmykľaviek a tobogánov, 6 bazénov a lazy river • vonkajší bazén • vnútorný bazén •
detský bazén • detský klub • biliard • fitnes centrum •
služby wellnes centra • aerobik • vodná gymnastika • v
blízkosti tenisové kurty • športové ihrisko • požičovňa bicyklov (za poplatok) • masáže (za poplatok) • živá hudba
• spoločenské hry • množstvo vodných športov a atrakcií
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

tento moderný hotelový komplex
ponúka ubytovanie v 230 izbách v 5-poschodovej hlavnej
budove, ktorá je obkolesená prekrásnou záhradou. Moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky majú
k dispozícii i antialergické matrace∙ klimatizácia ∙ trezor ∙
telefón ∙ minibar ∙ SAT TV ∙ vlastné príslušenstvo (sprcha,
WC a sušič vlasov) ∙ balkón ∙ wifi pripojenie zdarma

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: pestré a chutné raňajky, obedy a
večere miestnej a medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov vrátane nápojov v hlavnej hotelovej reštaurácii • nápoje v lobby bare a v Opera bare v čase 08:00 23:00 - miestne alkoholické nápoje (biele a červené víno,
čapované pivo, whisky, rum vodka, gin, brandy, rakija,
likéry, koktaily), nealkoholické nápoje (Coca Cola, Fanta,
Tonic, ľadový čaj, džúsy, káva, čaj, minerálka, voda) • wifi
pripojenie • vstup do hotelového Aquaparku so šmykľavkami a tobogánmi • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na
pláži • možnosť využit 2 vírivky, hydromasážne sprchy a
sauny (ruská, fínska, infračervená, parná)

Oficiálna trieda: ««««
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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 mestačka Budva, aby ste tak aspoň trošku nazreli do minulosti a spoznali kúsok dejín tejto čarokrásnej
zeme. Kvalitný rezort odporúčame všetkým náročným klientom preferujúcim pestrú paletu profesionálnych hotelových služieb.

Poloha: pri nádhernej a rozľahlej pláži letovis-

ka Bečiči, ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čistotu
prostredia a kvalitu služieb • 2 km od Budvy (z Bečiči
vedie až do centra Budvy krásna pobrežná promenáda
s množstvom barov, reštaurácií a romantických zákutí)
• 65 km od príletového 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 každej 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
Magnólia • v hotelovej budove: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia s veľmi chutnou
národnou a medzinárodnou kuchyňou s možnosťou
výberu i špeciálnej (diétnej) stravy • aperitív bar (za
príplatoK) • bar pri bazéne (za príplatok) • plážový bar
(za príplatok) • internetový kútik • wifi pripojenie • obchodík so suvenírmi • kaderníctvo • 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
a moderne zariadené 2 a 3–lôžkové izby s možnosťou 1
prístelky • užší balkón • klimatizácia • telefón • minibar
(za príplatok) • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • trezor • SAT-TV • hotelové vilky Magnólia: 2–lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • francúzsky balkón •
izby s terasou s posedením (za príplatok) • klimatizácia
• telefón • minibar (za príplatok) • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • trezor • SAT-TV

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE LIGHT: pestré raňajky, obedy a večere miestnej i medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov vrátane vybraných nápojov (možnosť i
špeciálnej stravy) • počas obedov a večerí nápoje v
hlavnej hotelovej reštaurácii (lokálne biele víno, červené víno, džúsy, voda) • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (na pláži možnosť 2 ležadiel a 1
slnečníka na izbu) • medzinárodné hotelové animácie
pre deti i dospelých

Oficiálna trieda: ««««
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Teší nás, že vám môžeme opätovne ponúknuť
v jednom z najznámejších stredísk čiernohorského pobrežia Sutomore hotelový komplex Korali.
Tento hotel so službami all inclusive a s čiastočne 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 vychnutnať úžasnú prírodnú scenériu okolitých hôr,
zregenerovať telo aj myseľ, pochutiť si na domáckej 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: hotelový komplex sa nachádza vo výni-

močnej lokalite - na Barskej rivére v srdci Čiernej Hory
• v rušnom prázdninovom letovisku Sutomore • priamo
pri širokej piesočnato-kamienkovej pláži, od ktorej je hotelový areál oddelený len plážovou promenádou s mnohými obchodíkmi, stánkami s miestnymi špecialitami ,
reštauráciami, kaviarňami a plážovými barmi • výborná
východisková pozícia na spoznávanie najzaujímavejších
miest Čiernej Hory: Budva, Boka Kotorská, Skadarské jazero a iné • len 35 km od albánskych hraníc - možnosť
fakultatívneho výletu • 40 km od príletového letiska
Podgorica

a dieťa
ZDARMA

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 (k dispozícii za poplatok)

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 vonkajšou terasou vyhradený v bloku B • detské ihrisko pre
najmenších • parkovisko • súčasťou hotela je i veľký zelený 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, väčšina našich izieb je lokalizovaná v bloku A
• malá chladnička • klimatizácia • TV • balkón alebo terasa
s príjemným posedením • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou a WC) • možnosť ubytovania v izbách s výhľadom na more (za príplatok)

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

Oficiálna trieda: ««
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CHORVÁTSKO
Ponorte sa do ekologicky najzachovalejšej časti
Európy. A do jej najčistejšieho mora.

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, moslimovia, ostatní
ČASOVÁ ZÓNA: 0 hodín SEČ
ELEKTRICKÉ NAPÄTIE: 220 V
DĹŽKA TRVANIA CESTY: 7 h (Rijeka)

ZAGREB

Chorvátsko sa vyznačuje čistým morom s vysokým obsahom soli a jódu,
malebnými zákutiami a historickými pamätihodnosťami. Množstvo slnečných dní stále priťahuje turistov z celej Európy aj zo Slovenska. Mnohí sme
už navštívili túto krásnu krajinu a stále sa sem s radosťou vraciame. Priťahuje nás romantická príroda, pohostinnosť domáceho obyvateľstva, nádherné
pláže, kultúrne pamiatky, prekrásne starobylé mestá s množstvom kaviarničiek a reštaurácií a prístavy či trhy s neopakovateľnou atmosférou. Práve
Chorvátsko je miestom, kde sa môžete dobiť energiou. Ešte vždy tu objavíte
miesta, kde sa môžete obklopiť v skutočne nedotknutou prírodou.
A nezabúdajte, Jadran je i našim morom.

Umag
Rabac

Njivice

CHORVÁTSKO

Duga Uvala
Pula

Crikvenica
/Selce
Novi Vinodolski
Malinska
Punat
Lopar

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac
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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 malými 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 svojim 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.

UMAG
Pôvabné prímorské mestečko s malebnými prírodnými scenériami viníc a olivových hájov vás privíta pohostinnou náručou.
Miestny prístav situovaný v krásnom zálive a ocenený Modrou
vlajkou patrí k tým najatraktívnejším na chorvátskom pobreží.
Svetoznáme tenisové centrum každoročne hostí svetovo uznávaný turnaj Croatia Open. Staré mesto s dláždennými úzkymi
uličkami a výnimočnou architektúrou vás zaručene očarí.

CRIKVENICA, SELCE
Crikvenica je považovaná za najpôvabnejšie letovisko kvarnerského pobrežia. Crikvenická riviéra, ktorá sa tiahne na severe
od Jadranova až po Selce, je povestná mimoriadnou krásou pobrežia. Jeho čistota a výnimočnosť mu priniesla ocenenie Modrou vlajkou. 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 kamienkovou plážou. Jeho pozvoľne sa zvažujúce pobrežie, svieža
vôňa borovíc, priezračné morské vlny a magický pokoj sem priťahujú všetky vekové kategórie, predovšetkým rodiny s deťmi.

RABAC
V pokojnej časti Istrie, len 5 km od mestečka Labin, nájdete letovisko Rabac. V súčasnosti je živým prázdninovým mestečkom,
jeho návštevníci si užívajú najmä rozprávkové kúpanie na najväčšej pláži v zátoke Maslinica. Promenádu lemujú početné
reštaurácie a hotely s letnými terasami 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 kultúrnych 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. 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 reštauračných zariadení s dobrým
jedlom, lahodným vínom, a tiež barov s príjemnou živou hudbou
robia z Novi Vinodolski skutočný raj pre všetkých návštevníkov.

OSTROVY KRK A RAB
Pre všetkých vyznávačov ostrovnej dovolenky sme i tento rok
do našej ponuky zaradili ostrov Krk, ktorý patrí medzi najväčšie chorvátske ostrovy a ako jeden z mála ostrovov je spojený
s pevninou mostom. V našej ponuke nájdete malebné Njivice,
s krásnymi plážami, susednú Malinsku s mnohými kostolmi
a kláštormi, ktoré sú zároveň kultúrno-historickými pamiatkami
a novinkou je stredisko Punat uprostred borovicových lesíkov
s krásnymi plážami a pestrým letným kultúrnym programom.
Druhým ostrovom v ponuke je obľúbený Rab s členitým pobrežím a množstvom zátok a zálivov, ktorý je známy vďaka vyhľadávanej Rajskej pláži s jemným pieskom a pozvoľným vstupom
do mora.
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HOTEL

HEDERA A MIMOSA LIDO PALACE
****
RABAC
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Sme veľmi radi, že vám môžeme opäť ponúknuť
obľúbené hotely Hedera a Mimosa - Lido Palace vo výnimočnom mestečku Rabac. Nájdete ich
v jednom z najkrajších istrijských zálivov, Maslinica. Záliv 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 snívali, bez stresu a zhonu, ale so všetkými výhodami moderného života. Môžete sa venovať sladkému ničnerobeniu a relaxu pri bazénoch
alebo sa zapojiť do rôznych športových animácií.
Čakajú na vás reštaurácie s gurmánskymi pochúťkami a kaviarne s letnými terasami, ktoré
vás budú zvádzať k príjemnému posedeniu počas
letných večerov pri tónoch jadranských melódií.
V niektorom z mnohých obchodíkov na rušnej
promenáde si nájdete dovolenkový suvenír, ktorý
vám bude pripomínať krásne dovolenkové chvíle
v Rabaci. Určite by ste nemali vynechať návštevu
neďalekého mestečka Labin, ktoré si zachovalo
pôvodný stredoveký ráz. Hotely Hedera a Mimosa
zaručene ponúkajú svojim hosťom nezabudnuteľnú 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 80 m od pláže • cez letovisko premáva prázdninový
vláčik • len cca 5 km od starobylého mestečka Labin, ktoré
je cennou pamiatkovou rezerváciou s typickými úzkymi
uličkami a kamennými domčekmi

Pláže: priamo pred hotelmi rozsiahla kamienková

pláž s pozvoľným vstupom do mora • pláž ocenená ekologickým certifikátom Modrá vlajka za kvalitné služby a čistotu mora • pláž vhodná aj pre neplavcov a rodiny s deťmi

Popis:

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

Šport a zábava: vodné športy na pláži •

fitnes a tenisové kurty (za poplatok) • wellness centrum
s ponukou služieb (za poplatok) • ihriská na loptové hry •
stolný tenis • minigolf • počas letných prázdnin (júl - august) hotelový animačný program pre deti i dospelých

Ubytovanie:

ponúkame vám 2-lôžkové izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek a orientáciou na park
(bez balkónu) v hoteli Hedera • 2-lôžkové superior izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek s balkónom a orientáciou na more v hoteli Hedera • 2-lôžkové superior izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek s balkónom a orientáciou
na more v hoteli Mimosa - Lido Palace (za príplatok) • vybavenie spoločné pre všetky typy izieb: klimatizácia • telefón • sat TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • trezor (zdarma) •
chladnička

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-

mou švédskych stolov • počas večere nápoj v cene (0,2l
voda, džús, pivo alebo víno) • pre deti 6-12 rokov sa v
miniklube v termíne 14.06.-06.09. vo vyhradených hodinách podáva malý snack a nápoj • možnosť doobjednania
obedov (za príplatok)

izba superior Mimosa
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Oficiálna trieda: ««««
www.maslinica-rabac.com

izba superior Hedera

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 3, 4
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Komplex Duga Uvala, ležiaci v pokojnom zálive, v
tesnej blízkosti rozsiahlej pláže, je ideálny najmä
pre rodiny s deťmi, na ktoré tu čaká veľa zážitkov. Dospelí návštevníci sa môžu tiež zapojiť do
športových či voľnočasových aktivít, ktoré areál
ponúka. Napriek svojej polohe uprostred prírody
sú zaujímavé miesta ľahko dostupné. Máte odtiaľto jedinečnú možnosť navštíviť historické mesto
Pula, vzdialené približne 20 km.

Poloha:

v pokojnom zálive v letovisku Duga Uvala
• vo vzdialenosti asi 20 km od historického mesta Pula •
3 km od dedinky Krnica • cca 30 km od letoviska Rabac

Pláže:

hotelový komplex sa nachádza v krásnom
zálive, iba 100 m od prírodnej okruhliakovej pláže, ktorá
je obklopená borovicami a stredomorskou vegetáciou •
ležadlá na pláži (za poplatok)

Popis:

hlavná budova a priľahlé depandance prepojené nadzemným tunelom • recepcia v hlavnej budove • wifi vo verejných priestoroch (zdarma) • reštaurácia
• bar a kaviareň • vonkajší bazén s morskou vodou • le-

video

/tv

DUGA UVALA
***

ch t er. sk

žadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • krytý bazén (sezónne otvorený) • parkovisko (obmedzený počet miest
zdarma)

Šport a zábava: tenis, minigolf • fitnes • detské ihrisko • požičovňa bicyklov

Ubytovanie:

depandance: 2-lôžkové izby s
orientáciou na morskú stranu a možnosťou 1 prístelky •
rodinné izby až pre 5 osôb (1 miestnosť, manželská posteľ, 1x poschodová 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 • 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 čerpanie stravovacích služieb obdržia hostia pri príchode

Oficiálna trieda: «««

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 2
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www.seneca.sk

APARTMÁNY

POLYNESIA PLAVA LAGUNA
***+
UMAG

Apartmány Polynesia Plava Laguna vás vtiahnu
do živej atmosféry v ideálnej kombinácii so stravovaním formou polpenzie. Na deti tu čaká miniklub
s programom, ktorý naplní ich deň smiechom a zábavou. Pre dospelých je pripravená ponuka športových a fitnes programov a vo večerných hodinách
živé hudobné vystúpenia a tematické párty. Príjemne vás prekvapí bazén priamo na brehu mora - najväčší v oblasti Istrie. Hneď vedľa neho nájdete detský bazén, kde môžu malí plavci bezpečne šantiť.

Poloha: v blízkosti (3 km) príjemného mestečka Umag
s malebným prístavom • apartmány sú situované v rozsiahlom udržiavanom rezorte plnom zelene • areál lemujú rôzne
typy pláží • vzdialenosť apartmánov od mora je 100 m až
400 m v závislosti od typu apartmánu

Pláže:

upravené betónové platne na slnenie • kamienkové pláže • vyhradená časť pláže pre klientov s domácim
miláčikom

Popis:

recepcia • hlavná reštaurácia • reštaurácia
s rýchlym občerstvením pri pláži • snack bar na pláži •
pizzeria pri bazéne • kaviarne • wifi na recepcii (za poplatok)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a internetový kútik (za poplatok) • vonkajší bazén s rozlohou
1000m² • detský bazén • informačné centrum • parkovanie
v areáli (za poplatok) • supermarket • požičovňa bicyklov

Šport a zábava:

26 tenisových kurtov a tenisová škola v rámci rezortu • športové centrum (hádzaná,
volejbal, futbal, basketbal) • stolný tenis • jazdecké centrum
• široká škála vodných športov - plachetnice, windsurfing,
kanoe, vodné bicykle, motorové člny, veslovacie člny (prenájom kurtov, bicyklov, športového náradia a vodné športy
za poplatok) • aktivity pre deti - miniklub pre deti od 5 do 12
rokov • aktivity pre dospelých - fitnes program - joga, pilates,
aqua aerobik, zumba a aerobik • večerný program - profesionálne zábavné a hudobné vystúpenia

Ubytovanie:

2-lôžkové štúdiá (1 miestnosť) • apartmán 1/2+1 s možnosťou 1 prístelky (za príplatok) • apartmány
1/2+2 a 1/2+3 pre 4 -5 osôb • kuchynský kút so základnou
výbavou v štúdiu i v apartmáne • kávovar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou a WC) • terasa
alebo balkón • v apartmánoch pre 3 a viac osôb obývačka
s rozkladacím gaučom (slúži ako prístelka) • sat TV • telefón

Stravovanie:

polpenzia – raňajky a večere formou
švédskych stolov bez nápojov

Oficiálna trieda: «««
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na strane 2

www.plavalaguna.com
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PAVILÓNY

KAČJAK
**+

CRIKVENICA
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V nedávnom období vylepšené ubytovanie v pavilónoch Kačjak roztrúsených v areáli plnom
stromov poskytujúcich blahodárny tieň sa u vás
stretlo s pozitívnym ohlasom. V spojení s veľmi
chutnou stravou, krásnym prostredím borovicového lesoparku a priaznivou cenou sú pavilóny
Kačjak ideálnym miestom pre každoročnú nielen
rodinnú dovolenku. Využite tiež blízke športové
centrum, prípadne sa môžete pohodlne odviezť
turistickým vláčikom do neďalekého mestečka
Crikvenica a spoznávať ho.

Poloha: na polostrove Kačjak v borovicovom le-

soparku • areál pavilónov ústi priamo pri nádhernej
okruhliakovej pláži • cca 5 km od obľúbeného mediteránskeho mestečka Crikvenica s plážovou promenádou
s množstvom reštaurácií, letných kaviarní, stánkov s jadranskou zmrzlinou a pestrým denným aj nočným životom

Pláže: cca 100 m od kamienkovej pláže s pozvoľným

vstupom do mora • upravené betónové platne • ležadlá
a slnečníky (za poplatok)

Popis:

centrálna budova s recepciou • wifi na recepcii • reštaurácia s letnou terasou a krásnym výhľadom
na more • aperitív bar s terasou • minimarket • TV miestnosť • 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 skútroch, jazda na nafukovacom banáne alebo kolese ťahanom za motorovým člnom • fakultatívne výlety

Ubytovanie:

dvojpodlažné pavilóny • účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • väčšina izieb
s balkónom

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou chutných švédskych stolov • nápoje k večeri (víno,
pivo, nealko)

Oficiálna trieda: ««

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 1
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www.jadran-crikvenica.hr

PAVILÓNY

SLAVEN
**+
SELCE

Populárne pavilóny v centre letoviska Selce vyhovujú menej náročným klientom, ktorí chcú stráviť dovolenku v živom letovisku, ale tiež v bezprostrednej blízkosti pláže s pozvoľným vstupom
do mora. Potešia vás drobnými vylepšeniami v
ubytovaní a samotné 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 nachádza v známom, len 3 km vzdialenom
letovisku Crikvenica. Množstvo športových aktivít,
neďaleká promenáda a pulzujúci život mestečka
s reštauráciami a obchodíkmi sú zárukou aktívnej
dovolenky.

mi a neplavcov • upravené betónové platne na slnenie
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Popis:

priestranná hotelová recepcia s posedením
• wifi na recepcii • trezor na recepcii hotela (za poplatok)
• klimatizovaná 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 nafukovacom banáne alebo kolese ťahanom za motorovým člnom, parasailing (za poplatok) • možnosť výberu z pestrej
ponuky fakultatívnych výletov - obľubený jadranský fish
piknik na pirátskej lodi, národný park Plitvické jazerá

Poloha: v blízkosti samotného centra obľúbeného Ubytovanie:
letoviska Selce • neďaleko promenády s množstvom kaviarní, barov, obchodíkov so suvenírmi • cca 100 m od veľmi peknej prírodnej pláže • Selce sú spojené s blízkym letoviskom Crikvenica pobrežnou promenádou - Lungo Mare

Pláže: kamienkové a kamienkovo-piesočnaté s pozvoľným vstupom do mora vhodné najmä pre rodiny s deťPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

2-lôžkové jednoducho, ale účelne zariadené izby s možnosťou 1 prístelky v pavilónoch
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón

Stravovanie:

polpenzia – raňajky a večere formou chutných švédskych stolov • nápoje k večeri (víno,
pivo, nealko)

Oficiálna trieda: ««
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na strane 2

www.jadran-crikvenica.hr
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HOTEL

AMINESS VEYA
***+
KRK - NJIVICE
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Stabilné miesto v našej ponuke si našiel blízky
ostrov Krk a obľúbený hotel Jadran, ktorý od tejto
sezóny patrí do známej siete Aminess a hrdo nesie
nové meno - Aminess Veya. Vyniká svojou polohou
priamo pri krásnych plážach a zátokách, a predsa
len na skok od stále živého centra mestečka Njivice.
Vaše ratolesti sa zabavia pri veselom animačnom
programe a vy si zatiaľ môžete vychutnať svoju kávičku v hotelovom lounge bare, ktorý sa nachádza
priamo pri mori a ponúka neopakovateľný výhľad
na okolitú scenériu. Ak hľadáte tú pravú dovolenku
plnú slnka, mora, zábavy a oddychu, prijmite naše
pozvanie prežiť prázdniny práve v tomto hoteli.

Poloha: na krásnom ostrove Krk v mestečku Njivice •

hotel priamo na promenáde a pri pláži • len 200 m od samotného 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 balPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 3
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dachýnovými ležadlami (za poplatok) • cca 500m od hotela
nádherná pláž pri autokempe • pláže na Krku ocenené Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu služieb

Popis:

recepcia • trezor - na recepcii (za poplatok) • lobby
bar s terasou • wifi v spoločenských priestoroch • klimatizovaná reštaurácia • konferenčná miestnosť • kaderníctvo •
suvenírový obchod • ambulancia • parkovanie zdarma

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) • hotelové animácie • živá hudba a večerný program
• hneď pri hoteli sa nachádza atraktívny park s detským ihriskom, pekárňou a kaviarňou • požičovňa bicyklov

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou jednej

prístelky (bez balkónu) • balkón a orientácia park (za príplatok) • 2-lôžkové izby s výhľadom na more (za príplatok)
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič
na vlasy) • sat TV • telefón • wifi pripojenie • klimatizácia •
minibar (za poplatok)

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

Oficiálna trieda: «««

www.aminess.com

HOTEL

AMINESS MAGAL
***+
KRK - NJIVICE

V objatí stredomorských dubových lesov, v pokojnej
časti malebného letoviska Njivice, sa nachádza hotel
Aminess Magal z prestížnej siete Aminess. Práve tu,
len pár metrov od hotela, nájdete jednu z najkrajších
pláží ostrova Krk. Dovolenka je ideálna pre aktívnych
klientov, ktorí využijú hotelové fitnes centrum, tenisové kurty neďaleko hotela a množstvo cyklotrás.
Rodiny s deťmi ocenia priestranné izby, detský kútik
s miniklubom, vonkajšie detské ihrisko a časť reštaurácie vyhradenú pre najmenších hostí. Hotelová
reštaurácia vás príjemne prekvapí širokou ponukou
kvalitných špecialít typických pre oblasť Kvarneru a
ostrov Krk. Doporučujeme ich v ideálnej kombinácii s miestnym bielym vínom Vrbnička Žlahtina. O
spríjemnenie vášho pobytu sa postarajú hoteloví
animátori s ponukou športových aktivít a večerné
hudobné vystúpenia. Veríme, že čarovné Njivice aj
vo vás zanechajú neopakovateľné spomienky na
krásnu dovolenku.

Poloha:

na severozápade ostrova Krk v obľúbenom
letovisku Njivice, cca 500m od samotného centra • 50m
od mora, hotel od mora oddelený miestnou, málo frekventovanou komunikáciou
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Pláže: betónové platne pred hotelom • krásne kamienkové pláže s pozvoľným vstupom do mora cca 400m od hotela (pláž ocenená Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu
služieb) • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis:

hotel tvorený 2 prepojenými budovami I. a II. •
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor (za poplatok)
• výťah • reštaurácia s oddelenou časťou „Mirami“ pre deti •
lobby bar s terasou • detské animácie • detské ihrisko • kaderníctvo • wifi v spoločenských priestoroch zdarma • parkovanie zdarma (obmedzený počet miest)

Šport a zábava:

tenisové kurty • stolný tenis •
minigolf • fitnes • živá hudba • tanečné večery • pizzeria Bukaleta • hotelový miniklub • požičovňa bicyklov

Ubytovanie: 2–lôžkové izby komfort bez balkónu s

možnosťou 1 prístelky • balkón (za príplatok) • balkón a orientácia na more (za príplatok) • 2–lôžkové izby typu superior s
balkónom a možnosťou 1-2 prísteliek (vo forme rozkladacieho lôžka) - za príplatok • izby typu superior s orientáciu na
more (za príplatok) • sat TV • klimatizácia • telefón • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy

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

Oficiálna trieda: «««

na strane 4
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HOTEL

FALKENSTEINER PARK PUNAT
****
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Poloha:

v centre letoviska Punat, pri viac ako 2km
dlhej pobrežnej promenáde • v okolí obchodíky, kaviarne
a reštaurácie • v obkolesení zelene a parkov • 50m od
mora s jachtárskym prístavom • cca 200m od najbližšej
pláže (hotelový transfer na pláž) • cca 450m od štrkových
pláži s pozvoľným vstupom do mora - dostupné aj turistickým vláčikom • cca 7km od hlavného mesta ostrova
Krk • ostrov Krk ako jeden z mála ostrovov v Chorvátsku
je spojený s pevninou mostom

e

im á ci

an

t
r
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a

Na brehu malebného zálivu Puntarska draga, v
mestečku Punat, nájdete hotel Park Punat zo známej hotelovej siete Falkensteiner. Hotely patriace
pod jej krídla sa vyznačujú kvalitnou kuchyňou,
ktorá ulahodí každému z vás. Hotel je ideálnym
miestom pre tých, čo chcú zažiť nezabudnuteľnú
rodinnú dovolenku priamo na brehu mora a uniknúť ruchu veľkých letovísk. Pestrá ponuka športových aktivít, bohatý denný aj večerný program pre
deti aj dospelých pod vedením profesionálnych
hotelových animátorov nedovolí nikomu, aby sa
nudil. Mestečko Punat ponúka nielen pestrú paletu kultúrnych podujatí počas leta, ale je aj ideálnou bázou na spoznávanie ostrova na bicykli.
V letovisku nechýbajú krásne pláže a malé zátoky, ku ktorým sa pohodlne dostanete hotelovým
golfovým autíčkom alebo prázdninovým vláčikom. Našu minuloročnú novinku, hotel Park Punat,
odporúčame tým, ktorí túžia po aktívnej dovolenke v objatí prírody.

elové

KRK - PUNAT

Pláže:

cca 200m od hotela kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora (hotelový transfer na pláž) •
v blízkosti aj upravené betónové plochy na slnenie • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • turistický vláčik
premávajúci v hlavnej sezóne aj na vzdialenejšie pláže
(za poplatok)

Popis: komplex pozostávajúci z 2 budov: klimatizo-

vaná vstupná hala s 24-hodinovou recepciou • reštaurácia • kaviareň s výhľadom na záliv • wifi zdarma • vonkajší
bazén so sladkou vodou • tobogan • detský bazén so
šmýkačkou • hotelová terasa s ležadlami a slnečníkmi
zdarma • upravená záhrada • hotelové parkovisko zdarma (podľa dostupnosti miest) • kaderníctvo, masáže, manikúra (za poplatok)

Šport a zábava: minigolf • detské ihrisko •

stolný tenis • aerobic • tobogan • detský svet Falky Land
(ihrisko, minidisko, premietanie filmov) • miniklub • animácie a zábavné denné i večerné programy • kultúrne
podujatia počas sezóny v letovisku • požičovňa bicyklov
(v ponuke aj elektro bicykle) - za poplatok • pestrá ponuka vodných športov na pláži (za poplatok), napr. wakeboarding, vodné lyžovanie, skútre...

Ubytovanie:

2-lôžkové izby typu komfort s 1
prístelkou • možnosť 2-lôžkových izieb typu komfort s
balkónom (za príplatok) • izby typu superior s 1 - 2 prístelkami (rozkladacie lôžko pre 2 deti do 12r.) - za príplatok
• balkón (za príplatok) • spoločné pre všetky typy izieb:
LCD TV • klimatizácia • trezor • wifi • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič
na vlasy

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou

bohatých švédskych stolov • lokálne alko a nealko nápoje podávané počas obeda a večere (víno,
pivo, voda, džús) • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje v bare v čase 10:00-22:00 h • káva, čaj
• tobogan • trezor na izbe • wifi • hotelový detský
miniklub už od 3r. v detskom svete Falky Land •
animačný program • slnečníky a ležadlá pri bazéne

Oficiálna trieda: ««««
62
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www.falkensteiner.com

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 4
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HOTEL

MALIN
****+

KRK - MALINSKA
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Tento rok vás opäť zavedieme na ostrov Krk, do strediska Malinska. Hotel Malin vás privíta svojou tradičnou rodinnou atmosférou a kvalitnými 4* službami
v podobe svetlých a komfortne 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 slnečnou terasou priamo pri hoteli a
wellness centrum. Večer sa o vašu zábavu postará
jadranská živá hudba v reštaurácii Mulino priamo
na pláži. A keď si dosýta užijete more a miestnu 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 mestečka s obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami

Pláže:

betónová aj kamienková pláž priamo pred hotelom s ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) • v bezprostrednej blízkosti hotela menšie kamienkové pláže a zátoky •
na pláži prírodný morský bazén s piesočnatým dnom • pláže na Krku ocenené Modrou vlajkou
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Popis: recepcia • hotelová reštaurácia • a´ la carte

reštaurácia Mulino priamo na pláži • wifi • internetový kútik •
aperitív bar s terasou s výhľadom na more • bazén • detský
bazén • vnútorný bazén • tematické večery • vírivka • wellness centrum • sauna • obchodík so suvenírmi • udržiavaná
záhrada s možnosťou posedenia • parkovanie (za poplatok)

Šport a zábava:

prírodný bazén so šmykľavkou a nafukovacími preliezkami • športová hala cca 500 m •
detské ihrisko • minigolf • vodné športy na pláži (za poplatok)
• možnosť výletov za krásami okolia

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) • vo všetkých typoch izieb - vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • sat TV • trezor
• minibar (za poplatok) • klimatizácia

Stravovanie:

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

Oficiálna trieda: ««««

na strane 4
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HOTEL

SAHARA SUNNY HOTELS
BY VALAMAR
***+
RAB - LOPAR

Rajska plaža je vychýrená a vyhľadávaná pláž na
polostrove Lopar na ostrove Rab s jemnučkým
pieskom. Jej dĺžka 1,5 km ju predurčuje na ideálne
trávenie dovolenkových chvíľ. Milovníci mora a vodných športov tú nájdu to, čo hľadajú. Na svoje si tu
prídu však najmä rodiny s deťmi, ktoré ocenia naozaj pozvoľný a bezpečný vstup do mora. Aj preto
sme nesmierne radi, že vám v tejto sezóne môžeme
ponúknuť ubytovanie práve v jej tesnej blízkosti. Komplex San Marino Sunny resort by Valamar,
ktorého je hotel Sahara súčasťou, ponúka všetko
potrebné na strávenie aktívnej dovolenky. Rezort
pozostávajúci z 5 ubytovacích častí ponúka pohodlné ubytovanie a chutnú stravu formou polpenzie v
hlavnej budove. K dispozícii sú tu rôzne športoviská
v športovo-zábavnom centre „San Marino“ a tak aktivitu „šitú na mieru“ si tu nájde naozaj každý.

Poloha: na ostrove Rab, v blízkosti mestečka Lopar •

v obklopení borovicového lesíku • cca 200m od mora • pri
známej Rajskej pláži s jemným pieskom a dlhým pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti či neplavcov • cca
12 km od historického mesta Rab • 500m od centra • plavba
trajektom trvá z pevniny 15 minút
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Pláže:

Rajska plaža s jemným pieskom a pozvoľným
vstupom do mora 200m od hotela • vhodná pre rodiny s
deťmi i neplavcov • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)
• sprchy na pláži • kabínky na prezliekanie

Popis: rezort San Marino Sunny resort by Valamar po-

zostáva z hlavnej budovy a 5 budov ( Plaža Family Hotel,
Lopar Family Hotel, hotel Veli Mel, hotel Sahara a hotel Rab)
• v hlavnej budove : klimatizovaná vstupná hala • zmenáreň
• centrálna reštaurácia • aperitív s priestrannou terasou • wifi
pripojenie • parkovisko • každá z budov má vlastnú recepciu

Šport a zábava: ihriská pre minifutbal, hádza-

nú, volejbal a basketbal • večerná zábava pre deti a minidisco • aktivity za príplatok v športovo-zábavnom centre „San
Marino“ : tenis • pestrá ponuka vodných športov a atrakcii
na pláži (vodné skútre, parasailing, kajaky, člny a šlapacie
bicykle) • potápačské centrum a potápačská škola • tobogan
• stolný tenis • minigolf • plážový volejbal

Ubytovanie:

útulne zariadené, klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky v hoteli Sahara • sat
TV • wifi • kúpeľňa so sprchovým kútom • francúzsky balkón

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou

švédskych stolov • nápoje k večeri (pivo, víno, nealko)

Oficiálna trieda: «««

na strane 3

www.valamar.com
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HOTEL A APARTMÁNY
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S veľkým potešením vám opäť prinášame Novi
Resort, ktorý vás do svojho elegantného sveta
vtiahne už pri vstupe. Neobyčajný rezort sa stal
súčasťou siete Wyndham Grand a pripomína malé
mestečko s bohatou mediteránskou vegetáciou,
s dômyselne prepojenými oddychovými zónami
s tými rušnejšími. Jeho spa centrum je vzácnym
miestom, ktoré okrem najmodernejších procedúr
a terapií prekvapí neskutočným výhľadom na tyrkysovú hladinu Jadranu. Baldachýny pri bazéne,
lounge bary so štýlovým posedením a prekrásna
kamienková pláž sú predurčené na skutočný, 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 priamo pri dl-

hej 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 • slnečníky a ležadlá na pláži (obmedzený počet) • plážové osušky

Popis:

hlavná hotelová budova so vstupnou halou
a recepciou • wifi pripojenie v spoločenských priestoroch
• ENJOY - hlavná hotelová reštaurácia • a la carte reštau-

video

/tv

WYNDHAM GRAND
NOVI VINODOLSKI RESORT
***** / ****

ch t er. sk

rácia CHIC a ázijská reštaurácia KAMPAI (nutná rezervácia
vopred) • 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 lounge bar EIGHT s letnou terasou a výhľadom 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 vonkajšími 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 vnútorných a vonkajších bazénov s morskou vodou a množstvom vodných atrakcií • 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, thajské masáže, rôzne terapie na príncípe ayurvédy, kozmetické 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 pripravené súťaže, zábavné hry a aktivity • veľkolepé spa centrum
s pestrou škálou relaxačných a skrášľujúcich procedúr

Ubytovanie:

v hoteli: Junior suits 5*: moderné klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky
(vhodnej až pre 2 deti do 12 rokov) • 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, resp. terasa
• v apartmánoch typu de luxe a premium 4*: ubytovanie
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 formou bohatých švédskych stolov bez nápojov v reštaurácii
ENJOY

Oficiálna trieda: ««««« / ««««
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www.wyndhamgrandnoviresort.com

apartmán de luxe

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

junior suite

na strane 3, 4
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DALMÁCIA
ZAGREB

Petrčane

Zadar

Biograd na Moru
Vodice

Primošten

Omiš

Trogir
Jelsa

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Vzduch

24

28

32

32

29

25

Voda

20

23

25

25

22

20

DALMÁCIA patrí oddávna medzi najznámejšie turistické
oblasti Jadranu. Členité pobrežie lemované krásnymi kamienkovými aj piesčitými plážami, priľahlé ostrovy a početné národné parky, to sú hlavné atribúty Dalmácie.
Ozdobou pobrežia sú aj unikátne mestá so zachovalými
historickými centrami a malebnými prístavmi, kde sa v dokonalej 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 nezabudnete. Zlatisté pláže Omišskej riviéry sú povestné svojou
krásou a čistotou, mnohé z nich boli ocenené Modrou vlajkou. Baška Voda ohúri scenériou pohoria Biokovo v ostrom
kontraste s pokojnou hladinou mora a pre všetkých milovníkov nerušeného pokoja a panenskej prírody Dalmácia
ukrýva poklady v podobe ostrovných letovísk.

ZADAR
Kolorit Zadaru dotvárajú antické aj stredoveké pamiatky a rušná pobrežná promenáda, z ktorej je „najkrajší západ slnka na svete“, ako tvrdil Alfred Hitchcock.
Mestské hradby boli v roku 2019 oficiálne pridané na
zoznam svetového kultúrho dedičstva UNESCO, na čo
je mesto právom hrdé.

PETRČANE
Pokojné letovisko Petrčane v krásnom prostredí píniového lesa leží 12km severne od Zadaru. Ocenia ho najmä milovníci prírody, letných športov a cykloturistiky.

BIOGRAD NA MORU
Nachádza na polostrove obklopenom zátokami Bošana a Soline. Krásna promenáda, nádherné pláže
a blízke národné parky robia z Biogradu ideálne letovisko, ktoré je zároveň celosvetovo známym centrom
jachtingu.

VODICE
Vodice - mesto mladých - sa nachádzajú 13 km severne od Šibenika. Dominantou mesta je prístavná
promenáda s krásnymi plážami a neopakovateľná atmosféra, ktorú každoročne dotvára kultúrny program
s názvom Vodické leto. Vo Vodiciach nájdete naozaj
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všetko: staré historické studne neodmysliteľne patria
k mestečku rovnako ako letné koncerty, nočné kluby,
reštaurácie s bohatou ponukou mediteránskych špecialít, športoviská či výletné lode.

PRIMOŠTEN
Na dvoch neveľkých polostrovoch sa rozkladá historické jadro mesta Primošten a centrum miestneho turizmu. Primošten je okrem svojej bohatej histórie a krásnych pláží známy aj vďaka lokálnej odrode vína Babić.

TROGIR - SEGET DONJI
Trogir sa rozkladá sčasti na pevnine a sčasti na priľahlých ostrovoch neďaleko Splitu. Seget Donji je stredisko ležiace iba 4 km od neho.

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

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

APARTMÁNY

SUNNY SIDE
****+
PETRČANE

Pokojné letoviská v objatí prírody v oblasti Dalmácie sa tešia stále väčšej obľube. Preto nás mimoriadne teší, že sa apartmány Sunnyside v Petrčane stretli u vás s pozitívnou odozvou. Napravo aj
naľavo od rezortu sa kľukatí pobrežný chodník,
ktorý Vás dovedie do neďalekého centra mestečka alebo k malebným plážam a malým zátokám.
Apartmány Sunny Side ponúkajú viac typov ubytovania. Ponúkame ich so službami polpenzie,
všetky však disponujú plne vybavenou kuchynkou. Doporučujeme všetkým klientom túžiacim
po pokojnej dovolenke v objatí prírody v jednom z
najčarovnejších kútov Dalmácie.

Poloha: v letovisku Petrčane - cca 15 minút chôdze
od centra • len 11 km severne od Zadaru

Pláže: menšia kamienková pláž priamo pod bazénmi •
ležadlá a slnečníky na terase bazénov (zdarma, obmedzený
počet) • plážové osušky (za poplatok)

Popis:

recepcia • reštaurácia • detský kútik • 2 vonkajšie bazény pri pláži s krásnou terasou a s plážovým barom a jeden detský bazén s detskou šmýkačkou • ležadlá
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a slnečníky pri bazéne (zdarma) • wifi pripojenie na internet
v apartmánoch • parkovanie pri apartmánoch (zdarma)

Šport a zábava: široká ponuka fakultatívnych
výletov • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

na výber ponúkame 3 typy apartmánov: typ A - kapacita až pre 4 osoby • prízemie alebo 1.
poschodie • 1 samostatná spálňa s manželskou posteľou,
obývačka s rozkladacou sedačkou, ktorá slúži ako prístelka, plne vybavená kuchynka a kúpeľňa • typ B - kapacita
až 5 osôb • 1. poschodie • 2 samostatné spálne s manželskou posteľou, obývačka s rozkladacou sedačkou, ktorá
slúži ako prístelka, plne vybavená kuchynka a kúpeľňa •
typ C - s kapacitou až 6 osôb • na prízemí alebo 1. poschodí
• 2 samostatné spálne s manželskou posteľou, obývačka
s rozkladacou sedačkou, ktorá slúži ako prístelka, plne vybavená kuchynka a kúpeľňa • vybavenie všetkých typov
apartmánov: klimatizácia, balkón alebo terasa • telefón
• chladnička • sat TV • trezor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy •
1 parkovacie miesto (zdarma)

Stravovanie:

polpenzia - raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov bez nápojov

Oficiálna trieda: ««««

na strane 7
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Hotel Kornati, patriaci do prestížnej siete Ilirija, je
situovaný v jednom z najkrajších stredísk na jadranskom pobreží. Jachtový prístav, krásna promenáda a bohatá história robia z Biogradu na Moru
výnimočné a atraktívne letovisko. Hotel Kornati vás
očarí svojou jednoduchou eleganciou. Kombinácia
kvalitných služieb a ústretového personálu spolu
s aktívnym využitím športových a kultúrnych možností, 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 bazén s otvárateľnou sklenou strechou • ležadlá pri bazéne
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 6
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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 • tenisové kurty •
biliard • plážový volejbal • fitness • plavecký mestský bazén
s morskou vodou • bežecká a cyklistická trať • požičovňa
bicyklov • detské ihrisko • škola plávania pre deti • minigolf • hotelový animačný program • vodné športy na pláži
(za poplatok) • súkromné školy potápania • okolie vhodné
na turistiku a cykloturistiku

Ubytovanie:

moderne zariadené klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi
(zdarma) • trezor • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón a orientácia
na morskú stranu (za príplatok)

Stravovanie:

polpenzia - raňajky a večere formou švédskych stolov bez nápojov
WELLNESS V CENE: wellness Salvia v budove Ilirija ponúka klientom hotelov Kornati aj Adriatic zdarma: vírivku,
relaxačnú zónu, fínsku a infračervenú saunu a fitness;
masáže, solárium a kozmetické procedúry za poplatok

Oficiálna trieda: ««««
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Štýlový, svieži a trendový hotel Adriatic zo známej
hotelovej siete Ilirija vás očarí optimistickým a elegantným dizajnom a nádherným okolím. Je doslova 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 hotelovom bazéne s vírivkou. Oceníte aj bohatý kultúrny
program, organizovaný či už priamo v hoteli alebo
v letovisku Biograd na Moru. A vaše deti s nadšením
privítajú plaveckú školu v hotelovom bazéne.

Poloha: v letovisku Biograd na Moru • vedľa hotela Ili-

rija • cca 50 m od hotelovej kamienkovej pláže • zoskupenie
troch hotelových budov (Ilirija, Kornati a Adriatic)

Pláže: kamienková hotelová pláž • ležadlá a slnečníky

internet na recepcii a v Lavender bare (zdarma) • parkovisko
(za poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal

Šport a zábava: stolný tenis • biliard • plážový

volejbal • plavecký mestský bazén s morskou vodou na brehu mora 50 m od hotela Adriatic • bežecká a cyklistická trať
• požičovňa bicyklov • detské ihrisko • škola plávania • minigolf • 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
(zdarma) • trezor • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón
(za príplatok)

Stravovanie:

polpenzia - raňajky a večere formou
bohatých švédskych stolov bez nápojov

(za poplatok) • kamienkovo-piesočnatá mestská pláž 500 m

Popis: vstupná hala s recepciou • štýlový Lavender bar

• pool bar • zmenáreň • klimatizovaná hotelová reštaurácia
• a´la carte reštaurácia • výťah • vonkajší hotelový bazén so
sladkou vodou a s jacuzzi • nový vnútorný bazén s otvárateľnou sklenou strechou • ležadlá pri bazéne (zdarma) •

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

Oficiálna trieda: «««

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

video

/tv

ADRIATIC
****

ch t er. sk

B
m
t
získajte až

3zľ5av%
u

a OSOBA
ZDARMA

na strane 6

www.ilirijabiograd.com

LETO 2021 CHORVÁTSKO

71

HOTEL

PINIJA
****+
PETRČANE

o
b
l
získajte až

3zľ5av%
u

a OSOBA
ZDARMA

V letovisku Petrčane vám ponúkame elegantný
hotel Pinija, ktorý zaujme klientov rôznych vekových kategórií aj vďaka svojim moderne vybaveným izbám, vonkajšiemu bazénu s hydromasážou
a množstvu športových aktivít. Umiestnený v tichom prostredí borovicovo-píniového 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 tyrkysovým morom.
Návšteva neďalekého mesta Nin s jeho zachovalými
románskymi kostolíkmi vás vráti v čase do obdobia
včasného stredoveku 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 výnimočnosti letoviska Petrčane a jeho okolia.

Popis: vstupná hala s recepciou • kaviareň s posede-

ním • klimatizovaná reštaurácia • vonkajší bazén s hydromasážou • 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 strážené
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 poplatok)
• multifunkčné ihrisko na rôzne loptové hry • požičovňa bicyklov • detské ihrisko pri pláži • hotelový denný i večerný
animačný program • hotelové animácie pre deti • wifi pripojenie na recepcii (zdarma) • internetový kútik (za poplatok) •
hotelové wellness centrum so saunami a relaxačnou miestnosťou • pestrá ponuka fakultatívnych výletov aj do okolitých národných parkov Kornati a Krka, historického mesta
Šibenik, do Zadaru a do bývalého kráľovského mestečka Nin

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

Pláže:

mestská kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora vzdialená cca 150 m od hotela vhodná pre
deti • priamo pri hoteli, cca 20-50 m, okruhliakové pláže
alebo vyhriate kamenné platne • vybetónovaná pláž so
schodíkmi do mora • sprchy • ležadlá a slnečníky na pláži
(za poplatok)

moderne zariadené klimatizované
2-lôžkové izby bez balkónu s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek
(izba s dvoma prístelkami priestorovo väčšia) • izby s balkónom (za príplatok) • izby s balkónom a orientáciou na more
(za príplatok) • možnosť rodinných izieb s 2 prístelkami a
balkónom - priestorovo väčšia izba (za príplatok); vybavenie
všetkých typov izieb: plazmová satelitná TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou a WC) • sušič
na vlasy • telefón • chladnička • naplnenie minibaru na vyžiadanie (za poplatok) • trezor na izbách

Stravovanie:

polpenzia – raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov bez nápojov • show
cooking počas večere • možnosť obedov formou švédskych
stolov (za príplatok)
WELLNESS: všetkým, ktorí si letnú dovolenku nevedia
predstaviť bez kvalitných wellness služieb, doporučujeme
moderné hotelové Marea Wellness & Spa centrum s profesionálnym personálom a zaujímavými balíčkami beauty
& spa služieb. Vstup do wellness je za poplatok a zahŕňa:
relax vo fínskej saune, parnú saunu, soľnú miestnosť s himalájskou soľou, jacuzzi a relaxačnú zónu s vyhrievanými
ležadlami. Za príplatok podľa aktuálneho hotelového cenníka si môžete vybrať z pestrej ponuky wellness a kozmetických procedúr.

Oficiálna trieda: ««««
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V objatí zelene dovolenkového areálu Borik, s výbornou polohou priamo na pláži, nájdete hotel
Donat (pozostávajúci z hotelových budov Donat I
a Donat II). Atraktívne prostredie a krásne kamienkové pláže v kombinácii so službami all inclusive
vytvárajú ideálne podmienky na prežitie hodnotnej letnej dovolenky. Hoteloví animátori sa postarajú o program vašich detí, pre ktoré si pripravili
zaujímavé športové súťaže a tvorivé aktivity v miniklube. 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 morský organ v mestskom prístave, to je len niekoľko
lákadiel, ktoré ponúka svojim návštevníkom. Sme
si istí, že aj vy podľahnete jeho čaru počas večernej 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 poskytovaných služieb a čistotu mora

a 2 deti
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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 hotelových 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 ležadlá pri bazéne (zdarma) • all inclusive bar v hoteli Donat
I • klimatizovaná reštaurácia (Donat II) • bar na pláži (za poplatok) • 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 ťahanom za motorovým člnom (za poplatok) • hotelový bazén • fitnes • hotelové animácie - športové turnaje, tvorivé
dielne pre deti, miniklub a večerné koncerty živej hudby •
prenájom tenisových kurtov a futbalového ihriska (za poplatok) • výborná poloha hotela Donat umožňuje navštíviť
blízke národné parky či neďaleké historické mestá

Ubytovanie:

v hotelovej budove Donat I: 2-lôžkové 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 hotelovej budove Donat II: 1-lôžkové alebo 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky a s možnosťou balkóna (za príplatok); vybavenie izieb: klimatizácia • sat TV • vlastné príslušenstvo (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 švédskych stolov vrátane nápojov. Počas celého dňa (10:0022:00) 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: «««
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Rezort Imperial hotel & villas vo Vodiciach vás privíta komfortnými klimatizovanými izbami a výbornou polohou blízko centra mesta a zároveň priamo
na pláži, vďaka čomu sa teší mimoriadnej obľube.
Do ponuky sme opäť zaradili izby vo vilke Klara,
superior izby a rodinné izby v hlavnej hotelovej budove a tiež štandardné príjemne zariadené izby v
priľahlom hotelovom depandance Lucija. Pripravená je aj pestrá paleta fakultatívnych 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 polohy, obľúbeného letoviska a príjemného ubytovania so stravovaním
formou all inclusive za atraktívnu cenu si hotel Imperial získa vašu priazeň. Deti i dospelí sa zabavia
pri športových aktivitách.

Poloha:

súčasť hotelového komplexu Imperial, ktorý 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 • ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Popis: recepcia • denný all inclusive aperitív bar na terase pri reštaurácii • snack bar na pláži • hlavná reštaurácia

a 2 deti
ZDARMA

s terasou • internetový kútik na recepcii (za poplatok) • wifi
na recepcii (zdarma) • supermarket Tomi v blízkosti hotela
• vonkajší bazén s morskou vodou, s ležadlami a slnečníkmi (obmedzený 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 • plážový caffe bar • do centra letoviska počas celého dňa premáva prázdninový vláčik
• v okolí Vodíc nájdete dostatočné množstvo cyklotrás pre
začiatočníkov aj skúsených cyklistov • odporúčame navštíviť najväčšiu diskotéku na Jadrane - Hacienda • kurzy potápania • pestrá ponuka fakultatívnych výletov - národný
park a vodopády Krka (sústava perejí, kaskád a vodopádov),
národný park Kornati (zoskupenie 147 ostrovov a útesov v
južnej časti severných dalmátskych ostrovov), ostrov Zlarin
(v šibenickom súostroví oddelený od pevniny šibenickým
kanálom, je ostrov s čarovnými a pokojnými miestami na
kúpanie, piesočnatou plážou a malebnou prírodou)

Ubytovanie: v rámci hotelového komplexu Im-

perial sú v našej ponuke 3 typy ubytovania: hlavná hotelová budova: 2-lôžkové klimatizované izby typu superior s možnosťou 1 prístelky • 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) s možnosťou
až 2 prísteliek - pozostávajú z 2 samostatných miestností • TV • chladnička • telefón • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy;
depandance Lucija: 2-lôžkové klimatizované štandardné
izby s možnosťou 1 prístelky • balkón • orientované na
more (za príplatok) alebo park • TV • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • sušič
na vlasy; vilka Klara: 2-lôžkové klimatizované izby (priestorovo menšie) a 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky
s balkónom (za príplatok) • TV • chladnička • telefón • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • miniklub • nealkoholické nápoje a miestne
alkoholické nápoje podávané v bare pri hotelovej reštaurácii počas dňa

Oficiálna trieda: «««
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
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Teší nás, že vám môžeme ponúknuť jeden z najobľúbenejších 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 - detské ihrisko, bazény a pestrý animačný program. Večer vám spríjemní posedenie
pri živej hudbe či v štýlovom plážovom bare alebo romantická večerná prechádzka. Pobyt v hoteli
Olympia je vždy 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 pláži
(za poplatok, rezervácia možná na recepcii) • sprchy, toalety na pláži • thajské masáže na pláži (za poplatok)

video

/tv

OLYMPIA
*****

ch t er. sk

detské bazény, z toho 1 so šmýkačkou • vnútorný bazén •
slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • pool bar • nočný
klub • wifi pripojenie na internet na recepcii • internetový
kútik (za poplatok) • obchod so suvenírmi • kadernícky salón • strážené parkovisko (za poplatok)

Šport a zábava:

tenisový kurt • stolný tenis
• 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 možnosťou 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 stranu (za príplatok); luxusné 2-lôžkové izby v budove
Olympia Sky (len na vyžiadanie, za príplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • a´la carte reštau- Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere forrácia • aperitív bar • 2 vonkajšie sladkovodné bazény • 2
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Oficiálna trieda: ««««
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Hotel Punta sa pýši skvelou kombináciou polohy len
pár minút chôdze od pulzujúceho centra Vodíc a súčasne blízkosť jednej z najkrajších a najčistejších pláží
ho radí medzi atraktívne a vyhľadávané miesta. Počas leta sa vo Vodiciach pravidelne konajú koncerty a
rozmanité podujatia, ktoré sú súčasťou tzv. Vodického leta. Promenáda plná pínii tiahnúca sa popri hoteli
ukrýva lounge bary, reštaurácie a detské ihriská, ktoré
zaručia nefalšovanú radosť a smiech vašich detí. Výhodou pre aktívnych klientov sú zmapované bežecké
trasy a cyklotrasy pre rekreačných i náročných cyklistov. Priezračné vody Jadranu chránené roztrúsenými
ostrovčekmi lákajú hostí tiež k zaslúženému oddychu.
V pool bare pri bazéne s jedinečným výhľadom na
more si v kruhu rodiny a priateľov vychutnajte správne namiešaný koktejl a čarovný večer môžete zakončiť romantickou prechádzkou či relaxom v hotelovom
wellness centre.

Poloha:

v tesnej blízkosti centra vyhľadávaného letoviska Vodice na polostrove Punta • v objatí zelene a píniového
parku • 100m od mora

Pláže:

upravené betónové platne, okruhliakové pláže cca
100m od hotela • obľúbená pláž Plava plaža s pozvoľným vstu-

pom do mora vhodná pre deti cca 200m od hotela • slnečníky
a ležadlá na plážach (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • reštaurácia

Pinia s otvorenou terasou • aperitív bar s terasou • wifi pripojenie • vonkajší bazén • samostatný detský bazén • pool bar •
ležadlá a slnečníky pri bazéne • vnútorný bazén • wellness (za
poplatok) • hotelové parkovisko

Šport a zábava:

fitnes • živá hudba • show cooking
1x týždenne • požičovňa bicyklov (za poplatok) • vodné športy
na pláži (za poplatok) • potápačské centrum • detské ihrisko

Ubytovanie:

klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • LCD TV • trezor • wifi pripojenie • telefón • kúpeľňa
so sprchovým kútom, WC a sušičom na vlasy • minibar (naplnenie za poplatok) • balkón s posedením a orientáciou na more

Stravovanie: formou all inclusive
All inclusive light: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • k raňajkám: voda, džús, soft
drinky, káva, čaj • k obedu a večeri: soft drinky, voda, pivo a víno
miestnych značiek

Oficiálna trieda: ««««
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V blízkosti očarujúceho mesta Primošten, priamo
na pláži, sa nachádza obľúbený hotel Zora, s neopakovateľnou atmosférou, kvalitnými hotelovými
službami a výbornou chorvátskou aj medzinárodnou kuchyňou. Je miestom kam sa každoročne
hostia radi vracajú. Pohodu nájdete v príjemných
hotelových izbách s výhľadom do borovicového
lesoparku alebo na more a mestečko Primošten.
Priľahlé pláže, upravené navezením drobných kamienkov, 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
Raduča • priamo na pláži • pri pobrežnej promenáde, po
ktorej je jednoduché dostať sa do centra mesta Primošten vzdialeného len 500 m • centrum mesta Primoštem
dokáže ulahodiť nejednému milovníkovi histórie, jeho
úzke uličky sa dvíhajú smerom nahor k dominante mesta,
ktorou je farský kostol sv. Juraja, odkiaľ sa môžete pokochať výhľadom na okolitú krajinu • centrum okrem iného
lemuje veľké množstvo reštaurácií, kaviarní a obchodíkov
so suvenírmi

Pláže: priamo pred hotelom je prírodná okruhliaková

pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky
(za poplatok) • široká ponuka vodných športov na pláži
(za poplatok) - jazda na vodných lyžiach alebo na banáne,
paraglajding, vodné bicykle a mnohé ďalšie

Popis:

vstupná hala s recepciou • zmenáreň • lobby
bar • piano bar • beach bar • hotelová reštaurácia s terasou
• obchod so suvenírmi • wellness • sauna • vonkajší bazén
s uzatvárateľnou kupolou • 2 detské bazény • detský klubový 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 • minigolf • multifunkčné futbalové a basketbalové ihrisko
• fitnes • boccia • plážový volejbal • animačný program •
požičovňa bicyklov (za poplatok) • potápačské centrum
(za poplatok) • diskoklub Aurora v Primoštene, ktorý počas
leta usporadúva koncerty populárnych spevákov a skupín
(za poplatok) • možnosť navštíviť mestá Trogir, Split, Šibenik (zaradené do zoznamu UNESCO), národné parky Krka
a Kornati či absolovať výlet loďou - obľúbený fish piknik
• jedným z tipov na výlet je mesto Šibenik známe svojim historickým centrom s početnými úzkymi kamennými
uličkami, ktoré tvorilo kulisu nejednému filmu, či televíznemu seriálu a je zapísané pod svetové kultúrne dedičstvo UNESCO • ďalším mestom, ktoré stojí za návštevu je
neďaleký Trogir, jeho centrum je rovnako zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V tomto
meste si prídu na svoje milovníci typických úzkych uličiek,
ktoré Vás prenesú do minulých storočí • medzi najkrajšie
prírodné pamiatky Chorvátska sa radí národný park Krka
tvorený 50 km dlhým úsekom s čarovnými kaskádami,
perejami, vodopádmi a jazierkami, v ktorých sa máte
možnosť počas horúcich letných dní osviežiť • ďalším výnimočným národným parkom je súostrovie Kornati, ktoré
sa skladá z približne 140 menších či väčších ostrovov a
ostrovčekov, vyhlásených najmä ich zachovalou faunou a
flórou či podmorským ekosystémom.

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
a WC) • sušič na vlasy • izby s balkónom

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

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

Oficiálna trieda: «««
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V pokojnom prostredí zelených borovíc pod úpätím pohoria Biokovo našli svoje miesto hotelové
pavilóny Brzet. Spája sa v nich pohodlné ubytovanie v dvojpodlažných klimatizovaných pavilónoch
a overené hotelové služby. Lákadlami pavilónov
hotela Brzet sú najmä chutná strava formou all inclusive, vynikajúca poloha neďaleko krásnej pláže
s pozvoľným vstupom do mora a krištáľovo čistá
voda. Pohodlnou prechádzkou sa dostanete priamo do centra mestečka 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 panorámu legendárnemu filmu o indiánskom náčelníkovi Winnetuovi iste aj vám poskytnú
mnoho námetov 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 cestičkami
• centrum mestečka Omiš cca 800 m
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

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 Omiši - vodné bicykle, skútre, nafukovací banán (za poplatok)

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové kli-

matizované izby s možnosťou jednej prístelky • telefón • sat
TV • chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou
resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • priestranný balkón
s posedením • izby sú orientované na morskú stranu

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky formou švédskych stolov vrátane nápojov (nealko, káva, čaj), obedy a večere servírované - výber z 3 menu, polievky, šalátový bufet a dezerty
formou bufetu • nápoje počas celého dňa (do 21:00 hod.)
v neobmedzenom množstve (červené a biele víno, pivo,
džús, voda) • 2 ležadlá na pláži na izbu zdarma

Oficiálna trieda: «««

na strane 9
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APARTMÁNY

Apartmány Medena nájdete v mimoriadne obľúbenom letovisku Seget Donji neďaleko malebného
mesta Trogir. Typ ubytovania je vhodný pre klientov, ktorí uprednostňujú priestranné ubytovanie a
dostatok súkromia so službami polpenzie. Nachádzajú sa na miernom návrší nad pobrežnou promenádou, ktorá je centrom letného diania. Nájdete tu
viaceré bary, stánky a strediská vodných športov.
Aktívni hostia promenádu využívajú aj ako bežeckú
dráhu s dokonalou kulisou šumiaceho mora. Možností ako stráviť voľný čas v areáli apartmánov je
veľa, my sme sa však rozhodli ešte ich obohatiť o
program v réžii našich skúsených animátorov.

Poloha:

v pokojnom stredisku Seget Donji na píniovom návrší na brehu Trogirského zálivu • malebné mesto
Trogir vzdialené len 4 km

Popis: recepcia • klimatizovaná reštaurácia • A-la Car-

te reštaurácia • trezor na recepcii • zmenáreň na recepcii •
supermarket • aperitív bar • parkovanie v areáli (zdarma)

Šport a zábava:

tenis • multifunkčné ihrisko
• požičovňa bicyklov • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 2 kategórie klimatizovaných apart-

mánov: superior 4*: moderné elegantné apartmány 1/4+1
s dvoma samostatnými spálňami na 1. poschodí; štandard
plus 3*: apartmány 1/2+1 s jednou samostatnou spálňou
alebo 1/4+1 (za príplatok) s dvoma samostatnými spálňami;
vybavenie rovnaké pre všetky typy apartmánov: obývačka
s rozkladacím gaučom (slúži ako prístelka) • sat TV • wifi •
vybavená kuchynka s chladničkou • jedálenská časť • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC • balkón (apartmány
1/4+1) alebo terasa (apartmány 1/2+1) s orientáciou na more

polpenzia - raňajky formou švédPláže: pobrežie areálu apartmánov je lemované ka- Stravovanie:
skych stolov a servírované večere (výber z menu) bez ná-

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)

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

pojov v hlavnej reštaurácii apartmánov Medena

KLUBOVÁ dovolenka:

miniklub a animačný program pre deti aj dospelých v slovenskom jazyku

Oficiálna trieda: «««
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Neďaleko jedného z najkrajších ostrovných mestečiek Chorvátska, Trogiru, na miernom návrší na
brehu mora, nájdete príjemný hotel Medena s rozsiahlym areálom ponoreným do zelene píniového
lesíka. Tento hotel osloví tak rodiny s detmi, ako aj
športovo naladených klientov, ktorí chcú aktívne
využiť 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 atrakcií 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 plážami v kombinácii s betónovými platňami • pláž je vhodná
pre rodiny s deťmi • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

a 2 deti
ZDARMA

Popis: hotel pozostáva z dvoch hlavných budov, blok

A a B, každá v tvare písmena Y prepojených centrálnou
budovou so vstupnou halou, recepciou a klimatizovanou
reštauráciou • obe budovy sú vybavené výťahom • a´la carte reštaurácie: Pizzeria v hlavnej budove a Konoba Tamaris
na pláži • Aperitív bar v hlavnej hale a Tropic bar na pláži
• zmenáreň • wifi pripojenie na internet (zdarma) • detské
ihrisko • parkovisko pred hotelom (zdarma) • terasa s posedením

Šport a zábava:

6 tenisových kurtov • multifunkčné ihriská na futbal, volejbal, hádzanú, basketbal •
minigolf • detské ihrisko • vonkajší bazén s časťou vyhradenou pre deti • detský bazén • požičovňa bicyklov • ponuka
vodných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: ponúkame 3 kategórie klimatizo-

vaných izieb: štandard 3* • 2-lôžkové izby s možnosťou
prístelky vo forme rozkladacieho lôžka vhodného pre 1
dospelú osobu alebo 2 deti, na 1. a 2. poschodí bloku B •
orientácia na park • možnosť izieb štandard 3* s výhľadom
na more (za príplatok) - 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky na vyššom poschodí bloku A alebo B; superior 4*
(príplatok za vyšší štandard) • elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky alebo prístelky vo forme
rozkladacieho lôžka vhodného pre 1 dospelú osobu alebo
2 deti, na 5. poschodí bloku B • možnosť superior izieb 4*
s výhľadom na more (za príplatok); superior premium 4* •
moderne a elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky na nižších poschodiach bloku A • možnosť
superior premium 4* izieb na vyššom poschodí s výhľadom na more (za príplatok) • spoločné pre všetky izby: LCD
TV • chladnička • trezor • wifi • telefón •kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov (klienti ubytovaní v izbách premium majú
raňajky servírované vo vyhradenej časti reštaurácie) •
nealkoholické nápoje a pivo a víno podávané v all inclusive bare • animačný program

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

Oficiálna trieda: «««
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 6, 7, 10
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HOTEL

HVAR
***+
JELSA
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ZDARMA

I túto sezónu vám prinášame hotel Hvar na rovnomennom ostrove. Nájdete ho v pokojnom prostredí
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 architektúrou a bude
vás lákať k častým prechádzkam jeho uličkami.
Nájdete tu malé kaviarničky s letnými terasami, aj
reštaurácie s bohatou ponukou miestnych špecialít,
ktoré stojí za to ochutnať.

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor

(za poplatok) • lobby bar • reštaurácia s terasou • bazén
s morskou vodou • ležadlá pri bazéne (zdarma) • parkovanie
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

Ubytovanie:

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

Poloha: cca 150 m od prekrásnej pláže s pozvoľným Stravovanie: formou all inclusive

vstupom do mora • cca 80 m od kamenistej pláže a upravených 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)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

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

Oficiálna trieda: «««

na strane 2
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LETO 2021 KALÁBRIA

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)
Celkom na juhu Talianska, na špičke „talianskej čižmy“, kde sa už pobrežie
takmer dotýka magického ostrova Sicília, leží slnkom zaliaty raj menom Kalábria. 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 dokonca 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 Iónskeho mora sa nachádzajú pozostatky antických osád, ktoré boli kedysi mocnými
mestskými štátmi, brehy Tyrhénského mora sa zase vyznačujú strmými útesmi a skalnatými zátokami, ktoré lákajú návštevníkov svojou neopakovateľnou
krásou. Krásu tohto výnimočného kúska zeme dotvárajú citrusové háje, vinice, storočné olivovníky a tradičná južanská architektúra. Kalábria je plná vôní
a chutí, ktoré sa vám navždy vryjú do pamäti. Benvenuti in Calabria!

TALIANSKO

Mesiac

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

X.

PIZZO
Malebné rybárske mestečko Pizzo nevynechá pri návšteve
Kalábrie žiaden návštevník. Pizzo je preslávené mesto zmrzliny, 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 spôsob jeho prípravy máte možnosť s nami vidieť na jednej z
našich návštev miestnej zmrzlinárne. Recept na pravé tartuffo vám však neprezradí nikto, miestni si ho strážia ako
poklad. Pizzo leží v malebnom zálive Sv. Eufémie, na pobreží Tyrhénskeho mora. Návštevníkom okrem krásnej širokej
piesočnatej pláže ponúka aj množstvo barov, obchodov a
pizzérií. Romantické úzke kamenné uličky lemované tradičnými obchodíkmi, impozantný hrad Murat a jedinečný jaskynný kostol Piedigrotta so sochami vytesanými z kameňa,
ktoré predstavujú scény z Nového zákona, vás úplne očaria.

SCALEA
Starobylé mestečko Scalea je jedným z najznámejších a najnajvštevovanejších miest južného Talianska. Názov je odvodený od schodov na kopcoch, kde bolo mesto pôvodne vystavané. 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 morom. 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 túžobné leňošenie vo vlnách krištáľovo čistej vody Tyrhénskeho mora.
Nezabudnuteľnú atmosféru zažijete na miestnych trhoch,
kde vám domáci s ich typickým temperamentom ponúknu
najlepšie ručne vyrobené marmelády alebo rôzne chilli papričky, ktoré budú ideálnym suvenírom pre vašich známych.

NICOTERA MARINA
Nicotera Marina je považovaná za oblasť s jednou z najkrajších 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 nezabudnuteľný zážitok. Pri prechádzkach odporúčame navštíviť hrad
Ruffo s archeologickým múzeom, a tak aspoň trošku nahliadnuť do miestnej histórie. Nezabudnite navštíviť niektorý
z malých obchodíkov so suvenírmi, kde vám ochotní obchodníci odporučia miestne špeciality vyrábané z typických kalábrijských chilli papriečiek. Dlhá pláž v Nicotera Marina je
lemovaná píniovým lesíkom, ako stvoreným na oddych v tieni 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 dovolenku strávenú na pikantnej Kalábrii.

PRAIA A MARE
Pôvodne z malej rybárskej dedinky vyrástlo turistami vyhľadávané 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 o 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 špecialitami. Neváhajte a vyberte sa spoznať prírodné krásy a históriu
zaujímavého kalábrijského mestečka s názvom Praia a Mare.
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Obľúbený hotelový komplex Nicotera Beach čaká
na svojich klientov priamo v srdci Kalábrie, v blízkosti jednej z najkrajších pláží celej oblasti. V rozkvitnutej záhrade sú situované hotelové rezidencie 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 - kompletný stravovací program pre detičky do dvoch
rokov, je premyslený do najmenších detailov, čo
iste ocenia mamičky pri návšteve tzv. „biberonerie“. Komplex s vysokou kvalitou služieb, skvelou
kuchyňou a kompletnými ultra all inclusive službami, mimoriadne kvalitným animačným programom odporúčame všetkým vekovým kategóriám,
najmä rodinám s deťmi

Poloha:

priamo pri nádhernej zlatistej piesočnatej pláži • 5 km od malej dedinky Nicotera Marina • 10 km
od malého prístavného mestečka Gioia Tauro • 30 km
od najznámejšieho mesta Kalábrie, prímorského letoviska Tropea • 80 km od letiska Lamezia Terme

Pláže:

nádherná široká pláž pokrytá zlatistým
pieskom • bezmotorové vodné športy na pláži (sailing,
kanoe, windsurfing, vodné bicykle) • slnečníky a ležadlá
zdarma, plážové osušky za poplatok

a dieťa
ZDARMA

Popis:

vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
• reštaurácia na terase s grilom na pizzu • bazénový komplex 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 obchodík • wifi na recepcii (za poplatok)

Šport a zábava:

tenisové kurty • futbal • stolný tenis • volejbal • vodná gymnastika • aerobik • detské
ihrisko • lukostreľba • šipky • hotelové animácie • baby klub
• junior klub • miniklub • požičovňa 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 miestnosť 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: originálna pizza, cestoviny, grilované ryby, morské plody
(nutná rezervácia vopred) • lokálne alkoholické a nealkoholické 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 • požičovňa vodných športov na pláži

Oficiálna trieda: ««««
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Veľmi nás teší, že vám opäť môžeme ponúknuť
dovolenku v rezorte Pizzo Calabro Resort, ktorý
leží neďaleko rovnomenného mestečka Pizzo. Práve tu vzniklo lahodné spojenie zmrzliny a čokolády, ktoré poznáme ako „tartuffo“, a dnes je snáď
najznámejším kalábrijským gastronomickým lákadlom. Do mestečka sa poľahky dostanete autobusovou dopravou, ktorá je organizovaná priamo
z hotela. Hotelový komplex Pizzo Calabro Resort
má i mnohé iné prednosti, ktoré je potrebné vyzdvihnúť. Elegantný hotelový komplex je zasadený v excelentne udržiavanej záhrade, disponuje
veľkým bazénom a širokou ponukou športového
vyžitia. Silnou stránkou hotela je výborná úroveň
all inclusive služieb s rozmanitným výberom mediteránskej i talianskej kuchyne. K širokej piesočnatej
pláži, s plážovým servisom vyhradeným pre našich 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 mestečka Pizzo s nákupnými a zábavnými možnosťami (doprava hotelovým autobusom za poplatok) • 17 km letisko
Lamezia Terme • 35 km Tropea - perla Kalábrie

a dieťa
ZDARMA

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 350 m od bazéna) sa dostanete cestičkou v tieni píniového lesíka alebo pravidelným
hotelovým 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 • wifii
na recepcii, v reštaurácii a pri pool bare zdarma • amfiteáter • celodenné hotelové animácie pre deti aj dospelých
organizované skúsenými animátormi • detský miniklub •
„biberoneria“ (stravovací servis pre deti do 2 rokov, nepovinný poplatok na mieste) • obchodík

Šport a zábava:

volejbal • stolný tenis • stolný
futbal • šípky • hotelové animácie a detský miniklub • posilňovňa • tenisové kurty (večerné osvetlenie a vybavenie za
poplatok) • široká ponuka vodných športov na pláži

Ubytovanie:

príjemne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV •
telefón • trezor • minichladnička • vlastné hygienicke zariadenie (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 medzinátodnej kuchyne • počas obedov a večerí podávané vybrané 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 hotelovom 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, nealkoholické nápoje, čaj, káva, pivo) • ľahké snacky vo vyhradených 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 • futbal

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SANTA CATERINA
****
SCALEA
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Hotelový komplex Santa Caterina víta svojich hostí takmer v srdci kalábrijského mestečka Scalea,
v tesnej blízkosti vĺn Thyrénskeho mora. Vďaka
srdečnému a milému personálu budete hýčkaní
príjemnou 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 zárukou prežitia tých najromantickejších chvíľ
pri prechádzke večernými uličkami s obchodíkmi
a butikmi. Odporúčame absolútne všetkým milovníkom Talianska, no hlavne rodinám s deťmi, ktoré
ocenia príjemné prostredie hotelového komplexu,
kvalitné all inclusive služby, profesionálne animácie v kombinácií s bazénmi s tobogánom a šmykľavkami. Buon divertimento!!!!!

Poloha: priamo pri širokej hotelovej pláži • hotelový

komplex pozostáva z dvoch samostatných hotelových budov, 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 hrubozrnným pieskom s prímesou drobných kamienkov • slnečníky, ležadlá a plážové kreslá zdarma

Popis:

vstupná hala s recepciou • dve samostatné hotelové budovy prepojené obchodnou pasážou s obchodíkmi 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 • detský 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 • amfiteáter • detské
ihrisko • wellness (za poplatok) • vodné športy na pláži (za
poplatok)

Ubytovanie:

3 typy 2-lôžkových izieb s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek: zrekonštruované a komfortne
zariadené izby typu „Resort“ situované v hotelovej časti
Santa Caterina Resort, zrekonštruované a moderne vybavené izby typu „Comfort“ a štandardne vybavené izby
typu „Smart“ situované v časti Santa Caterina Village. Vo
všetkých typoch hotelových izbieb sa nachádza: klimatizácia • minichladnička • TV • telefón • trezor • wifi • vlastné
príslušenstvo (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 medzinárodných jedál vrátane vybraných nápojov (voda, nealkoholické nápoje a víno) • lokálne alkoholické a nealkoholické
nápoje podávané v čase od 10:00 do 21:00 hod. v hotelovom 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 • tenis •
stolný tenis • šípky • celodenné animácie a detský miniklub

a dieťa
ZDARMA

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

BORGO DI FIUZZI
****+
PRAIA A MARE
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a dieťa
ZDARMA

Dávame vám do pozornosti obľúbený hotelový
komplex menom Borgo di Fiuzzi, ktorý sa rozprestiera pri pobreží Tyrhénskeho mora s hotelovou
plážou nevídaných rozmerov. Celý rezort je vsadený do príjemne udržiavanej záhrady, kde košaté
stromy v kombinácií s exotickými kvetmi a palmami budú zaručenou pastvou pre vaše oči. Skutočný 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 ničím nerušenú dovolenku na Kalábrií, v hotelovom
rezorte Borgo di Fiuzzi!

Poloha:

v tesnej blízkosti hotelovej pláže s výhľadom 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 oddeľuje od hotela len pešia promenáda • slnečník a 2 ležadlá na izbu zdarma • široká ponuka vodných športov
na pláži (za poplatok)

ostrov Dino

Borgo di Fiuzzi

Popis:

vstupná hala s recepciou • hlavná hotelová
reštaurácia • a‘la carte reštaurácia (za poplatok) • biberoneria (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 • celodenný 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)l • wellness + fitness (za poplatok) • wifi
pripojenie na recepcii (zdarma) • ponuka vodných športov
na pláži (za poplatok)

Šport a zábava:

tenisový kurt (osvetlenie za
poplatok) • stolný tenis • stolný futbal • vodná gymnastika • aerobik • hotelové animácie 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) • kozmetické procedúry, masáže (za poplatok)
• posilňovňa (zdarma) • požičovňa bicyklov (extra platba)

Ubytovanie:

2 typy hotelových izieb: moderne 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 talianskych jedál vrátane nápojov (voda, čapované nealkoholické 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 červené víno, čapované pivo, vodka, rum, gin) • ľahšie občerstvenie podávané od 16:00-18:00 hod. • voda a nealkoholické 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 dospelých organizované skúseným tímom animátorov •
detský miniklub pre deti od 4-12 rokov

Oficiálna trieda: ««««
96

LETO 2021 KALÁBRIA

www.borgodifiuzzi.it

.sk/
eca tv

he

video

/tv

e

an

im á ci

sen

elové

hot

ch t er. sk

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

hotelová pláž

na strane 26

LETO 2021 KALÁBRIA

97

ostrov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

SICÍLIA

Perla Stredomoria, čarovný ostrov plný
horúceho slnka, dávnej histórie, vzácnej
kultúry, voňavého jedla a omamných vín,
„benvenuti in bella Sicilia!“
TALIANSKO

PALERMO

Cefalú

Pollina
Taormina

Catania
Sciacca
Agrigento

KLIMATICKÉ PODMIENKY

98

Mesiac

V.

VI.

Vzduch

23

28

Voda

18

22

VII.

VIII.

IX.

X.

31

32

28

23

26

28

24

22

LETO 2021 SICÍLIA

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
Pod týmto názvom sa skrýva ostrov, ktorý leží oddelený Messinským
prieplavom juhozápadne od „talianskej čižmy“ a obmývajú ho tri moria,
Iónske, 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 fenickej, následne helénskej kolonizácie, cez rímske obdobie, arabskú inváziu, normánske obdobie až k pokladom talianskeho baroka. Ten,
kto bol v Grécku, 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 oslobodení Garibaldim sa stala súčasťou Talianska až v r.
1861 a dnes je autonómnou 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 Falcone, 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.

PALERMO
Dnešný názov Palermo vznikol v stredoveku z pôvodného starogréckeho 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
skvostov. 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 zvykoch 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 Capella Palatina s bohatou výzdobou, aj Teatro Massimo, ktoré bolo kedysi po milánskej Scale druhou najväčšou
opernou scénou. Prejdete pár uličiek a ocitnete sa pred Piazza
Pretoria s fontánou, ktorú nazývajú aj Fontána hanby. Na príčine
je vraj nahota anticky štylizovaných 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 centre i v bočných uličkách,
kde sa predáva všetko od starožitností až po keramické predmety
či šperky.

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
Grécka. 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 Cefalú 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 obľúbený nápoj z citrónovej kôry, tzv. Limoncello.

SCIACCA
Na juhu horúcej Sicílie, v provincii Agrigento, len 7 km od historického 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 originálne ochodíky a butiky s tradičnou sicílskou keramikou, ktorá vám bude po návrate domov pripomínať krásne chvíle
prežité na Sicílii.

AGRIGENTO
Agrigento je skvostom antickej architektúry. Spoznajte jeho bájnu
históriu počas fakultatívneho výletu. Mesto bolo založené Grékmi
z Rodosu. Býval tu aj významný nemecký básnik J. W. Goethe. Vykopávky z Údolia chrámov sú staré viac než 2 tisícky rokov. Z tých
najzaujímavejších je to chrám Bohyne JUNO, ktorý leží na návrší,
vedľa neho je chrám CONCORD, neďaleko od neho je HERKULOV
chrám a JUPITEROV chrám. Blízko od chrámov sa nachádza PHALADIROVE ORATÓRIUM, byzantské hrobky, a mnoho ďalších pamiatok. Toto mesto bolo založené v r. 581 pred n. l. Všetky dórske
chrámy, ktoré pochádzajú zo 7-5 storočia pred n.l. sú prístupné zo
všetkých strán, v niekoľkých stupňoch. Herkulov chrám zo 6. stor.
pred n.l. má úctyhodné rozmery: 67 x 25 metrov a z pôvodných
38 dórskych stĺpov sa zachovalo iba 8 stĺpov. Na ich hlaviciach
sú umiestnené tzv. „kladí“. Ruiny chrámu Dia, ktorý bol postavený
v r. 480 pred n.l. na oslavu víťazstva bitky pri Himére, a svojimi rozmermi prekonal všetky ostatné dórske chrámy, dokonca aj
chrám v Efese, ktorý sa považuje za Siedmy div sveta. (Rozloha
chrámu Dia bola 113 x 57 metrov, chrám v Efese mal dĺžku iba 109
metrov!). Strechu tohto chrámu neniesli obrovské dórske stĺpy, ale
figúry-postavy oblečených žien a mužov. Neďaleko od chrámov
sa nachádza aj Athénina skala, odkiaľ sa vám naskytne krásny
výhľad na more.
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Hotelový komplex Club Lipari vyrástol uprostred
subtropickej záhrady kráľovských rozmerov, končiacej priamo pri krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, len pár kilometrov od
malebného kúpeľného mestečka Sciacca s pravou sicílskou atmosférou. V tesnom objatí exotických paliem a voňavých kvetov nájdete v tomto
prázdninovom rezorte nekonečnú zábavu a relax,
o ktorú sa postará team profesionálnych hotelových animátorov. Vytúžený oddych v pokojnom
prostredí tohto krásneho hotelového rezortu, ktorý
tvorí súčasť renomovaného hotelového komplexu
Sciaccamare, vám poskytnú zrekonštruované 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 prežitej ultra all inclusive dovolenky na ostrove Sicília.

Poloha: rozsiahly hotelový resort končiaci priamo
pri krásnej piesočnatej pláži • cca 4 km od centra kúpeľného mestečka Sciacca so starobylými uličkami a prístavom
(dostupné kyvadlovou dopravou priamo z hotela) • cca 1
hod. od antického mesta Agrigento zapísaného do kultúrného 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
ležadlá zdarma (plážové osušky za depozit) • plážový bar •
hotelová pláž

kajak a windsurfing zdarma ostatné vodné športy (za poplatok) • na pláž sa dostanete prechádzkou cez nádhernú
hotelovú záhradu alebo hotelovým vláčikom premávajúcim 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 hotelovom 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 premávajúci počas celého dňa po areáli v pravidelných intervaloch
(zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • plážový vo-

lejbal • boccia • basketbal • stolný tenis • minigolf • lukostreľba • 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 • minichladnička • LCD 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
bufetových stolov (voda, biele a červené víno, čapované
soft nápoje, podávané počas obedov a večerí) • tematické 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 plážovom 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 • hotelové animácie pre deti a dospelých • detský miniklub a
junior klub

Oficiálna trieda: ««««
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POLLINA RESORT
*****
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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 vyrážajucim panoramatickým výhľadom na priezračnú
hladinu mora, odpočívajúc v atraktívnej blízkosti
jedného z najromantickejších miest Sicílie, pôvabného Cefalú. Kompletne zrekonštruovaný rezort
s nadštandardne zariadeným interiérom a exteriérom, 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 hotelovej pláži s typicky tmavým pieskom, na ktorú
vás pohodlne zvezie luxusný výťah zasadený priamo do skaly. Komplex Pollina Resort je správnou
voľbou pre tých z vás, ktorí uprednostňujú komfort
v kombinácii s kvalitnými ultra all inclusive službami, 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 možnosťami • cca 110 km od Palerma

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 • medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých • vodné športy
(za poplatok)

Popis:

elegantná vstupná hala s recepciou a komfortným 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 umiestnené v hotelových vilkách alebo hlavnej hotelovej budove
• vo všetkých izbách: klimatizácia • telefón • trezor • minichladnička • SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC,
sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením • v roku
2017 celý hotelový komplex prešiel kompletnou rekonštrukciou

Stravovanie: formou all inclusive

a dieťa
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov (voda, čapované nealkoholické 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: ««««
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ostrov

SARDÍNIA

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)

Karibik Stredomoria

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, odpočívajúcim kdesi na polceste medzi Európou a Afrikou. Svojrázny kontinent je zabudnutým 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 neopísateľný 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, sviežim 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 Tyrhénskym 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 magické stavby, nuraghy, roztrúsené po celej krajine. Vitajte v raji na zemi, vitajte na Sardínii!

La Maddalena
Santa Teresa Gallura

Marina di Sorso

Caprera
Porto Cervo
Costa Smeralda
Olbia

Orosei
Cala Gonone

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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OLBIA
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 námestí Corso Umberto. Každý týždeň sa tu konajú tradičné
miestne trhy, kde obchodníci ponúkajú domáce sladkosti (chutné
syry, sardinské víno či tradičné medové koláčiky), ručne maľovanú
keramiku vyrábanú priamo v Olbií, všakovaké drobnosti či originálne sardinské suveníry.

MARINA DI SORSO
Krištáľovo priezračná voda v spojení so snehobielymi plážami, s výhľadom na borovicové lesy v kombinácií s divoko rastúcimi palmami, robia z tejto oblasti turistami vyhľadávané miesto. Odporúčame
prenajať si loďku „patino,“ na ktorej môžete prebádať celé pobrežie.
Nadšenci surfovania a windsurfingu si tu tiež nájdu miesto pre seba,
zatiaľ čo pobrežné dno je neodolateľnou výzvou pre prívržencov
potápania. Ak túžite aspoň trochu spoznať históriu Sardínie, odporúčame navštíviť neďaleké mesto Sassari. Za návštevu určite stojí
katedrála San Nicola di Bari, alebo pôvabný starobabylonský chrám
Monte d’Accoldi.

COSTA SMERALDA
Smaragdové pobrežie, či pobrežie drahokamov je 10 km dlhý pobrežný pás, rozkladajúci sa severne od Olbie medzi zálivmi Golfo
di Arzachena a Golfo di Cugnana. Už samotný názov, Costa Smeralda, predurčuje túto oblasť plnú nádherných pláží, byť príjemným miestom na dovolenkovanie. Pobrežie je plné skvostných
letovísk s množstvom luxusných hotelov a prístavov s najdrahšími jachtami sveta. Najatraktívnejšie sú prístavy Porto Cervo
a Porto Rotondo. Toto najluxusnejšie miesto na ostrove je známe
aj skvelými podmienkami na potápanie a šnorchlovanie.

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. 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. Kuriozitou tohto mesta je luxusný prístav. Na kopcoch nad prístavom
sú roztrúsené pompézne vily, luxusné apartmány, nechýba ani
golfové ihrisko.

SANTA TERESSA GALLURA
Santa Teresa Gallura láka svojich návštevníkov najmä vďaka výhodnej polohe, ktorá zaručila významnú úlohu mestu už v dávnych 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 pôvodného 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 návštevníkov
najmä krásnymi plážami s azúrovo priezračným morom v spojitosti s mohutnými vápencovými útesmi a morskými jaskyňami.
Celá oblasť je preslávená práve panensky nedotknutými plážami
prístupnými výhradne od mora, preto lodné výlety absolvuje
takmer každý návštevník tejto oblasti.

LETO 2021 SARDÍNIA

105

HOTELOVÝ KOMPLEX

PALMASERA
VILLAGE
****+
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Dovoľujeme si vám predstaviť fantastický hotelový komplex Palmasera Village, absolútny
„bestseller“ v našej talianskej ponuke, ktorý čaká
na svojich hostí v magickom zálive Orosei v objatí mohutných hôr a priamo nad plážou s nevšedným ružovým hrubozrnným pieskom, v spojitosti
s tyrkysovo priezračnou vodou, ktorá vás presvedčí o správnosti výberu vašej letnej dovolenky. 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 animátori pripravili bohatý celodenný program pre
deti aj dospelých. Pobrežná promenáda vás dovedie priamo do blízkeho mestečka Cala Gonone
s jachtovým prístavom, odkiaľ sa môžete vydať
spoznávať blízke morské 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 mestečka Cala Gonone s malým prístavom, nákupnými a
zábavnými možnosťami (dostupné pešou promenádou
priamo od hotelovej pláže)

Pláže:

nádherná hotelová pláž premiešaná drobnými 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

Ubytovanie:

2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej budove
alebo v hotelových vilkách umiestnených v záhrade hotelového 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 nápoje, červené 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 citrónom 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

Oficiálna trieda: ««««
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MARMORATA VILLAGE
****
SANTA TERESA GALLURA
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Výborný hotelový rezort Marmorata Village, ktorý sa teší vašej mimoriadnej obľube, sa nachádza na jednej z najkrajších častí smaragdového
pobrežia Stredomoria, v blízkosti magickej Korziky. Prázdninový terasovitý komplex pozostávajúci z dvoch ubytovacích častí „Maddalena“
a „Caprera“, je situovaný priamo nad nádhernou hotelovou piesočnatou plážou s pozvoľným
vstupom do krišťáľovo priezračného mora, čo
ocenia hlavne rodiny s deťmi a menej zdatní
plavci. Areál kráľovských rozmerov zasadený
do udržiavanej zelenej záhrady ponúka svojim
klientom nekonečnú škálu letného oddychu, zábavy, či športového vyžitia v kombinácii s kvalitnými all inclusive službami. Ideálnu klubovú
dovolenku plnú zábavy a smiechu pre celú rodinu zabezpečia hoteloví animátori.

Poloha:

hotel sa nachádza v jednej z najkrajších
oblastí Sardínie priamo pri krásnej piesočnatej pláži s výhľadom na Korziku • približne 7 km od turistami
vyhľadávaného mestečka Santa Teresa Gallura s nákupnými a zábavnými možnosťami • 60 km od letiska
v mestečku Olbia

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

a 2 deti
ZDARMA

Popis:

vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • pool bar • plážový bar • hotelový bazén s terasou na slnenie (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
• bedmintonové 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, určené 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 nápoje • miestne nealkoholické nápoje
(voda, cola, oranžáda, 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, biele 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 plážovom bare od 10:00 do 18:00
hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • denné a večerné hotelové animácie a športový program
• detský miniklub pre deti od 4 do 12 rokov

Oficiálna trieda: «««
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Podrobný cenník a termíny
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na strane 23
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HOTELOVÝ KOMPLEX

CLUB DEL GOLFO
****+
MARINA DI SORSO

n
p
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u
e
získajte až

3zľ5av%
u

Prijmite pozvanie stráviť fantastickú dovolenku
na čarokrásnej Sardínii preslávenej azúrovým morom a plážami pripomínajúcimi Karibik a vyberte si
z našej ponuky vynikajúci prázdninový rezort Club
del Golfo, ktorý je pripravený splniť všetky vaše
očakávania ostrovnej dovolenky. Zaručene vás
presvedčí svojimi kvalitnými all inclusive službami, komfortným ubytovaním a vynikajúcou stravou o správnom výbere dovolenky. V neposlednom rade budete úplne očarení kvalitou hotelovej
pláže i atraktivitou celého prostredia, v ktorom
sa hotelový komplex nachádza. Pozvoľný vstup
do mora ocenia najmä rodiny s malými deťmi, pre
ktoré bude veľkým lákadlom postaviť ten najväčší rozprávkový hrad z jemného zlatistého piesku.
Ničím nerušený oddych strávený v elegantných izbách so stredomorskými prvkami navodí tú pravú
dovolenkovú atmosféru. Tento výborný hotelový
komplex odpočívajúci v starostlivo udržiavanej
záhrade končiacej priamo na pláži, je vyhľadávaným miestom pre tých, ktorí milujú menšie talianske hotely s priateľskou atmosférou v kombinácii
s obľúbeným ultra all inclusive programom.

Poloha: hotelový rezort priamo pri krásnej hotelovej

pláži • cca 5 km od mestečka Marina di Sorso s nákupnými
možnosťami • cca 15 km od mesta Sassari s bohatými kultúrnymi pamiatkami • cca 47 km od obľúbeného historického mesta Alghera • 120 km od letiska v Olbii

a dieťa
ZDARMA

Pláže: hotelový areál končí priamo pri nádhernej pie-

sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, ktorý ocenia najmä rodiny s malými deťmi • slnečníky, ležadlá pri
bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky za poplatok) •
k dispozícií plážový bar s osviežujúcimi nápojmi

Popis:

hotelová recepcia • hlavná reštaurácia • plážový bar • hotelový bazén pre deti a dospelých • bar pri
bazéne • viacúčelové outdoorové ihrisko (tenis a futbal) •
amfiteáter pre večerné šou • TV miestnosť • hotelové animácie pre deti a dospelých • detský miniklub • slnečníky
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky
za poplatok) • wifi v priestoroch recepcie zdarma

Šport a zábava:

viacúčelové ihrisko vhodné
na tenis a futbal • amfiteáter • hotelové animácie • aerobik
• vodná gymnastika • večerné show pre deti i dospelých •
stolný tenis • vodné športy (za poplatok)

Ubytovanie:

v typickom sardínskom štýle zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek
• klimatizácia • telefón • minichladnička • SAT TV • trezor
(za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie (novozrekonštruovaná kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom na vlasy) •
balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov v hotelovej reštaurácií (voda,
biele víno, červené víno, čapované soft nápoje podávané počas obedov a večerí) • miestne nealkoholické nápoje (voda, cola, oranžáda, čaj s citrónom, káva s mliekom)
podávané v bare pri bazéne v čase od 10:00 - 23:00 hod.
v bare pri bazéne a v plážovom bare (10:00 – 18:00 hod.) •
miestne alkoholické nápoje (lokálne čapované pivo, biele
a 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
na pláži a pri bazéne zdarma • medzinárodné hotelové
animácie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov

Oficiálna trieda: ««««
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Podrobný cenník a termíny
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na strane 24
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TALIANSKO
„Pizza, pasta, vino, siesta, gelato e mare.“
To najlepšie z celého Talianska:-).

Verona
Miláno

Trieste

rina
Benátky
a Ma
o
Parma
/ Ige
c
i
ia
t
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ena Bella
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drera
Torre Pe
Bologna
Rimini Riccione
Cattolica
San Marino
Pesaro

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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V.

VI.

VII.

VIII.

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

Čo sa vám vynorí v mysli pri slovách „Bella Italia“? Slnečné pláže? Žblnkotajúce more? Či taliansky temperament? Určite však príjemná atmosféra, charakteristická pre letné strediská, veselá vrava dovolenkárov
rôznych krajín, dni plné slnka strávené na pláži a teplé noci v jeho čulých uličkách pri tónoch talianskych piesní. Nami vybrané strediská sa
nachádzajú v regióne Emilia Romagna a Marche. Cestou do tejto oblasti
prechádzate cez Veneto, ktoré je známe aj vďaka hlavnému mestu Benátky. Návštevníkov láka 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 Pesaro v Marche.
Známe strediská vítajú dovolenkárov čistými plážami, rušnými korzami
so stovkami obchodíkov, barov, nekonečnými vinicami. Kvalitná cestná
sieť zabezpečuje 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 tematických 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 dýchajúcom Trieste. Dúfame, že náš výber hotelov splní vaše
očakávanie do poslednej bodky!
„Buon viaggio, amici“ (Šťastnú cestu, priatelia)!

Rím

Mesiac

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

IX.

Vzduch

24

27

30

30

27

Voda

20

25

27

27

25
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CESENATICO
Cesenatico je možno v našich ušiach menej známym pojmom,
no kvalitou dovolenky určite nezaostáva za ostatnými strediskami jadranského pobrežia, ba ich dokonca predčí. Už od
päťdesiatych rokov získava povesť miesta vhodného na letnú
dovolenku a dnes je už letoviskom známeho mena s bohatou
ponukou ubytovacích kapacít. Typickým obrazom Cesenatica
je prístavný kanál Porto Canale zdobený farebnými rybárskymi loďkami. Počas pobytu nevynechajte návštevu susedného
mestečka Cervia.

IGEA MARINA, TORRE PEDRERA, VISERBA,
RIMINI, CATTOLICA
Rovnako aj tento rok vám prinášame do ponuky stredisko Bellaria-Igea Marina, 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, barmi a obchodíkmi, ktorá sa na večer premieňa na typické
korzo horúceho letoviska. Turistické Rimini sa zase pýšia extra
širokými plážami a bohatou históriou - veď ide o oficiálne prvé
dovolenkové letovisko v rámci celého Talianska! Rimini sa rokmi hnaným rozvojom cestovného ruchu zrástlo so susednými
rybárskymi dedinkami a vznikol pás širokých piesočnatých pláží. Turistické Rimini začínajú časťou Torre Pedrera na severe,
prechádzajú do častí Viserbella, Viserba, Rivabella, San Giuliano a Mare, Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a končia v najjužnejšej časti Cattolica. Torre Pedrera sa radí medzi
pokojnejšie letoviská, 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.

PESARO
Letovisko Pesaro je známe svojimi 7-kilometrov dlhými plážami a krásnym morom, oceneným Modrou vlajkou. Od mora sa
za pár minút dostanete do historického centra s jeho skrytými
pokladmi, akými sú miestne múzeá, Rossiniho dom, knižnica
Oliveriana, divadlá a kostoly. Každoročne sa tu konajú významné kultúrne podujatia a festivaly. Pre tých, ktorí milujú cykloturistiku, ponúka Pesaro malebné cyklotrasy. Na severe môžete
obdivovať pohorie San Bartolo a Monte Ardizio. Z Pesara len za
niekoľko minút jazdy môžete objaviť stredoveké a renesančné
mestá, napríklad Urbino, ktoré je na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, alebo tiež malé starobylé dedinky s výhľadom
na more a jedinečné jaskyne Frasassi.

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, atlanticacesenatico.com, acquariodicattolica.it
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. Najkrajšou 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 figurín, 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 jedinečnou atmosférou. Pozrite si stredoveký kostol, vyhliadkovú
vežu a obľúbené námestie s fontánou.
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HOTEL

CLUB HOTEL ANGELINI
****
BELLARIA
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Stredisko Bellaria je príjemnou alternatívou väčším Riminám. Club hotel Angelini leží v tichšej časti
strediska, avšak len pár minút od uličiek, v ktorých
to najmä vo večerných hodinách žije. Hotel Angelini je výnimočný konceptom klubového hotela s all
inclusive nápojmi a chutnou stravou formou bohatých bufetových stolov. Nechýbajú hotelové animácie. Pri výbere Club hotela Angelini zažijete dovolenku plnú spokojnosti a slnečných spomienok.

Poloha: stredisko Bellaria • 70 m od pláže • neďaleko

promenády s obchodíkmi, kaviarňami a zmrzlinárňami •
28 km od zábavného parku Mirabilandia (mirabilandia.it)

Pláže: piesočnatá pláž • plážový servis v časti vyhradenej 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) • kuchynka pre bábätká (mikrovlnka, ohrievač na fľaše, chladnička) • hotelové animácie, mini
klub • parkovisko 200 m od hotela (zdarma)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

3zľ5av%
u

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 • vlastné hygienické
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič vlasov • balkón
alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive light
ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky formou bufetu • obedy
a večere formou bohatého bufetu so show cooking • počas večere aj výborná pizza • počas obeda a večere neobmedzené nápoje (voda, biele a červené víno, nealkoholické nápoje), zmrzlina • all inclusive bar 10:00 - 24:00
hod. s nápojmi: 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), zapožičanie dvoch plážových osušiek na izbu zdarma • zapožičanie bicyklov v hoteli zdarma

Oficiálna trieda: «««

na strane 21

a dieťa
ZDARMA
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www.hotelangelini.com

Hotel Tyc

HOTEL

TYC
***+

TORRE PEDRERA

Naša novinka, hotel TYC, sa pýši výnimočnou polohou priamo pri exkluzívnej pláži Bélaburdéla, kde
sú pre vás prichystané zaujímavé aktivity, a kde
zažijete množstvo zábavy. Hotel manažujú majitelia
hotela Angelini, a preto má širokú ponuku chutných
čerstvých lokálnych i medzinárodných jedál formou
bohatých bufetových stolov. Ak chcete mať krásnu
pláž na dosah ruky, prežiť dovolenku plnú komfortu,
relaxu a pohody, potom je hotel TYC pre vás jednoznačná voľba.

Poloha: hotel sa nachádza v stredisku Torre Perdrera

• pri promenáde, len 15 m od pláže • 7 km centrum Rimini • 18
km aquapark Atlantica Cesenatico • 3 km Italia in Miniatura

Pláže:

krásna piesočnatá pláž Bélaburdéla s pozvoľným vstupom do mora, plážový volejbal a futbal

Popis: pri príchode na vás čaká vstupná hala s recep-

ciou a posedením • výťah • bar • reštaurácia s výhľadom na
more • wifi (zdarma) • vírivka pre hostí (zdarma) • možnosť
zapožičania hotelových bicyklov (zdarma) • parkovanie pri
hoteli (zdarma, závisí od obsadenosti)

Šport a zábava:

na pláži mini bazén s morskou
soľou (za poplatok) • bar • plážový volejbal a plážový futbal •
wifi • štýlový plážový bar

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

Stravovanie: formou all inclusive light
ALL INCLUSIVE LIGHT: raňajky formou bufetu • obedy
a večere formou bohatého bufetu • počas obeda a večere neobmedzene nápoje: voda, červené a biele víno, kola,
oranžáda • all inclusive bar v čase 10:00 - 22:00 hod. ponúka neobmedzene: vodu, nealkoholické nápoje (džúsy,
kolu, oranžádu, citronádu, kávu, čaj, kapučíno) • možnosť
bezlepkovej stravy (nahlásenie vopred) • plážový servis
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

BONUS:

ako bonus obdržíte od hotela darčekovú plážovú tašku, ako aj zapožičanie 1 plážovej osušky na dospelého, či využitie vírivky a zapožičanie bicyklov zdarma

Oficiálna trieda: «««
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

3zľ5av%
u

na strane 21

www.tyc-hotel.it
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HOTEL

SPLENDOR
***+
RIMINI
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Vitajte v stredisku Rimini, kde sme pre vás vybrali ďalšiu našu novinku, hotel Splendor. Je to skvelý
rodinný hotel, ktorý ponúka služby až pre dve deti
zdarma. Leží len 100 metrov od pláže. Okolie hotela
patrí k najvyhľadávanejším v okolí, najmä historické
centrum, a tak tu nájdete zábavné atrakcie a nákupné možnosti každého druhu. Na širokej piesočnatej
pláži si môžete vyskúšať aktivity a športy rôznych
druhov pre dospelých i deti.

Poloha:

hotel sa nachádza v stredisku Rimini, iba
100 m od piesočnatej pláže • neďaleko historického centra
mesta • 21 km od San Marina

Pláže: na atrakcie bohatá piesočnatá pláž, vhodná aj
pre malé deti a neplavcov • na pláži sa nachádza množstvo vodných a plážových športov

Popis:

vstupná hala s recepciou • výťah • miestnosť
na odkladanie kufrov • bar • reštaurácia • klimatizácia •
wifi v spoločných priestoroch (zdarma) • parkovanie (za
poplatok, počet miest obmedzený)

Šport a zábava:

okolie hotela patrí k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam • keďže sa hotel
nachádza takmer v srdci samotného strediska Rimini, nájdete tu rušné uličky plné obchodíkov, barov, reštaurácií,
ale i pokojné miesta na relax či cykloturistiku

a 2 deti
ZDARMA

Ubytovanie:

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

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere (polievka, servírované 2-chodové menu, zeleninový
bufet, dezert alebo ovocie) • počas jedál neobmedzene:
voda, nealkoholické nápoje, červené alebo biele víno •
v hotelovom bare v čase 10:00 - 22:00 hod. neobmedzene: voda, biele a červené víno, pivo, nealkoholické
nápoje, vodka, káva • plážový servis v cene (2 ležadlá
a 1 slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: «««
VODNÝ PARK ATLANTICA: Len pre našich zákazníkov
ponúkame vstup za zvýhodnenú cenu do akvaparku
Atlantica v 30 km vzdialenom letovisku Cesenatico,
ktorý vám rada ponúkne naša miestna delegátka. Vo
vodnom parku Atlantica nájdete 6 fantastických bazénov a viac ako 1 000 metrov bláznivých toboganov! Tri
tobogany Anaconda začínajú z veže vysokej 15 metrov
a pohybujú sa vo vírivej a vzrušujúcej jazde viac ako
400 metrov. Adrenalín zažijete na tobogane Kamikaze,
ktorého klesanie so sklonom 60% vám rozpumpuje krv
v žilách. Tobogan Morbida je o niečo pomalšia, ale zato
vzrušujúcejšia jazda. Detská vlna je ideálnou atrakciou
pre vaše malé deti, ktoré sa môžu bezpečne zabaviť v
tomto krásnom bazéne, tiež si môžu vychutnať niekoľko mini šmýkačiek a striekajúcich fontán. Vlnový bazén
ponúka tri rôzne pohyby umelých vĺn. Uprostred bazéna
sa objaví atol, kde sa konajú každodenné predstavenia
a aktivity. Lenivá rieka je ideálna pre tých, ktorí si chcú
medzi atrakciami oddýchnuť a načerpať nové sily na
ďalšie zážitky. Na lenivej rieke sa plavíte člnom, ktorý
vás prevedie viac ako kilometer dlhou nezabudnuteľnou krajinou. Urobte radosť svojim deťom a prídite sa
zabaviť do vodného parku Atlantica.

www.atlanticacesenatico.com
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 20

LETO 2021 TALIANSKO

117

HOTEL

PRESIDENT´S
***+
PESARO
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Ponúkame vám sympatický hotel President´s, ktorý má vynikajúcu polohu. Nachádza sa priamo na
piesočnatej pláži v krásnom historickom meste
Pesaro. Pláž pri hoteli láka dovolenkárov užiť si slnečné lúče a načerpať novú energiu aj vďaka pešej
promenáde. Dobiť energiou sa môžete formou cyklotúr. V podvečerných hodinách vám doporučujeme poprechádzať sa čarovnými uličkami mesta a
nasať tak pravú taliansku atmosféru.

Poloha: hotel leží priamo pri piesočnatej pláži a plážovej promenáde v malebnom meste Pesaro, v regióne
Marche • len 10 min. pešo do historického centra

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom

do mora, vhodná pre malé deti a neplavcov • ihrisko pre
plážový volejbal

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením • výťah
• klimatizácia v spoločných priestoroch • reštaurácia s výhľadom na more • bar • parkovanie (za poplatok v závislosti od kapacity) • wifi v spoločných priestoroch (zdarma)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

3zľ5av%
u

Šport a zábava:

stredisko Pesaro je známe
množstvom cyklochodníkov a turistických trás • len 10 min.
pešo do prekrásnej historickej časti s pevnosťou • okrem
športu môžete navštíviť opevnené stredoveké mesto Urbino, hrad Gradara, či vydať sa na vínnu cestu • v centre mesta nájdete tiež Rossiniho dom • mesto počas leta
usporadúva rôzne slávnosti a festivaly

Ubytovanie:

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

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere servírované (možnosť výberu z 2 druhov jedál) •
bufetový výber: polievka, šaláty, dezerty • počas jedál:
voda, ¼l bieleho alebo červeného vína alebo pohár piva
• v čase 10:00 - 22:00 hod. v hotelovom bare neobmedzene: voda, biele a červené víno, pivo, džúsy, čaj, káva
s mliekom, kapučíno • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1
slnečník na izbu)

Oficiálna trieda: «««

na strane 20

a dieťa
ZDARMA
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HOTEL

ARNO
***

CESENATICO

S veľkou radosťou vám predstavujeme hotel
Arno, ktorý leží v blízkosti centra turistami vyhľadávaného strediska Cesenatico a zároveň
iba niekoľko minút autom od vodného sveta s
atrakciami pre deti Water Park Atlantica Cesenatico. Arno disponuje mnohými možnosťami
strávenia pravej letnej dovolenky a navyše je
tou správnou voľbou vďaka pomeru ceny a kvality, ktorú svojim klientom ponúka. Veľmi veľkým lákadlom je rovnako neobmedzený vstup
do bazénov so šmykľavkami a rôznymi atrakciami pre deti priamo na pláži Diamanti Beach
Village. Zavítajte do hotela Arno spolu s nami!

tela (za poplatok) • parkovanie zdarma (počet miest je
obmedzený)

Poloha: hotel sa nachádza v obľúbenom a zná-

ALL INCLUSIVE: raňajky formou bufetu • obedy a večere formou bufetu vrátane nápojov (voda, víno alebo
pivo, soft drinky pre deti) • v čase 10:00-21:00 hod.
neobmedzene voda, biele a červené víno, pivo, nealko nápoje (oranžáda, cola, džús), káva s mliekom
podávané v hotelovom bare • neobmedzený vstup do
bazénov na pláži so šmykľavkami a atrakciami pre
deti Diamanti Beach Village • plážový servis v cene (2
ležadlá a 1 slnečník na izbu)

mom stredisku Cesenatico, asi 350 m od pláže

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do
mora sa nachádza cca 350 m od hotela

Popis:

vstupná hala s recepciou • výťah • TV kútik • bar s posedením • hotelová reštaurácia • terasa s
posedením • klimatizácia • wifi pripojenie v areáli hoPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Šport a zábava: požičovňa bicyklov • detské ihrisko • atrakcie na pláži

Ubytovanie:

príjemne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • trezor • wifi (za poplatok) • TV • telefón • vlastné
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive

www.diamanticesenatico.it
Oficiálna trieda: ««

na strane 20

www.hotelarnocesenatico.com
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ŠPANIELSKO

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)

COSTA DORADA
COSTA BRAVA
Krajina flamenca, nádherných pláží,
krásnych žien a FC Barcelona.

Girona
Barcelona

Calafell

Lloret de Mar
Pineda de Mar
Calella

MADRID

KLIMATICKÉ PODMIENKY

120
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VI.

VII.
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24
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Španielsko, krajina ohnivého tanca, horúcich rytmov, prekrásnej a bohatej 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 kilometrov. Španielsko právom patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie.
Okúzli vás nielen svojimi rozsiahlymi piesočnatými plážami, priezračným
morom, ale tiež neodolateľným temperamentom svojich obyvateľov.
Cestujte za slnkom, krásnymi plážami a príjemným prímorským podnebím. Príďte sa venovať obľúbenému športu, spoznávať históriu, ochutnať
typickú španielsku kuchyňu, cestujte za priateľmi, dobrodružstvom či
chytľavou atmosférou zábavy na fiestach. Deti majú práve tu jedinečnú
príležitosť stráviť nezabudnuteľné chvíle v aquaparkoch či na detských
ihriskách pri miestnych plážach. Bohato navštevované a turistami veľmi
obľúbené letoviská popri pobreží Stredozemného mora lemujú promenády s kaviarňami, reštauráciami a obchodmi, ako aj dlhé, široké pláže so zlatistým pieskom a pestrými službami či športovými atrakciami.
Mnohotvárnosť krajiny, historické pamiatky, služby na vysokej úrovni,
prekrásne upravené pláže, zaujímavé prírodné scenérie, priateľské prostredie, výborná kuchyňa a dostupné ceny – to všetko sú dôvody pre
návštevu Španielska. A nami zostavená tohtoročná ponuka je skutočne
ideálnou prázdninovou voľbou. Nechajte sa teda toto leto uniesť a navštívte túto pestrú a príťažlivú krajinu s nami!

COSTA DORADA
Toto pobrežie je ako stvorené pre milovníkov slnka a dlhých starostlivo udržiavaných pláží, kde zažijete svoju vysnívanú dovolenku. Costa Dorada - „Zlaté pobrežie“ - svoj
názov získala vďaka krásnym a rozľahlým zlatistým plážam s jemným pieskom, ktoré sú obmývané priezračnými
vodami Stredozemného 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.

CALAFELL
Tomuto letovisku dominuje čistá pláž s jemným pieskom,
azúrovomodrá voda, stredomorská klíma a výborné hotely
popri živej pobrežnej promenáde. Calafell je hrdý i na svoju
minulosť a historické pamiatky, ktoré rozhodne odporúčame navštíviť. Je to typické románske mesto, ktoré bolo založené pred 2500 rokmi. Je skutočne úžasné, ako nenápadne bola spojená dávna história s modernou prítomnosťou
plnou luxusných hotelov, zábavných podnikov, obchodov
a rôznych športových atrakcií. Calafell sa môže pochváliť
prekrásnou plážou pokrytou zlatistým pieskom a zároveň
ocenenou Modrou vlajkou za čistotu mora.

COSTA BRAVA
Táto pobrežná oblasť je považovaná za jednu z najobľúbenejších oblastí v Španielsku. Dovolenka na pobreží Costa
Brava, alebo tiež Costa del Maresme, je plná príjemného
oddychu na pláži, výletov do hôr, zábavy pri vodných športoch, nakupovania či gastronómie. Typické stredomorské
podnebie s teplými a suchými letami je rovnako prísľubom,
že dovolenka v tejto časti Španielska 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.

LLORET DE MAR
Toto stredomorské mestečko na pobreží Costa Brava má
plné právo pýšiť sa tými najkrajšími piesočnatými plážami a pravou dovolenkovou atmosférou. Mladí ľudia ocenia
nočný život, pretože Lloret de Mar, to je stredisko typických tapas a kaviarní, vynikajúcich reštaurácií a obľúbených diskoték. No takisto je to miesto dýchajúce španielskou históriou. Stredoveký hrad Castell de Sant Joan je
toho dôkazom.

CALELLA
Je príjemné prímorské mestečko na pobreží Costa del Maresme. Nachádza sa na pobreží Sant Pol de Mar a Pineda
de Mar. S príchodom cestovného ruchu je toto mestečko
čoraz viac obľúbené. Istotne tomu okrem krásnej piesočnatej pláže dopomáha i jeho očarujúce historické centrum.

PINEDA DE MAR
Leží v objatí majestátnych hôr a širokých zlatistých plážíústiacich do čistých morských vôd. Práve pre svoju výbornú polohu je častým a vyhľadávaným dovolenkovým
cieľom turistov z celej Európy. Leží približne 65 km od
Barcelony a má s ňou zabezpečené pravidelné autobusové i železničné spojenie. Toto príjemné letovisko patrí k
obľúbeným miestam oblasti a jeho návštevníkom ponúka
množstvo reštaurácií, kaviarní s otvorenými terasami, barov a obchodíkov so suvenírmi.
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HOTELOVÝ KOMPLEX

GRAN GARBÍ
****+
LLORET DE MAR
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S veľkým potešením vám túto letnú sezónu ponúkame mimoriadne obľúbený hotelový komplex Gran Garbí, ktorý sa vďaka svojim pestrým
a skutočne kvalitným službám zaradil medzi
turistami vyhľadávané rezorty v tichšej časti
známeho strediska Lloret de Mar. Iba niekoľko
minút pešej chôdze sa od hotela rozprestiera
nádherná, priam rozprávková široká piesočnatá
pláž ideálna na strávenie prázdninových chvíľ
spestrených športovými aktivitami. Nerušený
pokoj s chladeným nápojom v ruke zasa nájdete
na ležadle pri niektorom z hotelových bazénov.
K bohatému vybaveniu rezortu okrem upravenej
záhrady plnej zelene a vonkajších bazénov patria i elegantné a moderne zariadené spoločenské
priestory, fitness centrum, vnútorný bazén, ba
dokonca vstup do vodného sveta Aqua Splash
Garbí vzdialeného od hotela iba niekoľko metrov.
Gran Garbí odporúčame i náročnejším klientom,
ktorí hľadajú ideálne spojenie aktívnej a pasívnej
dovolenky v kombinácii s výbornými all inclusive
službami.

Poloha: komplex sa nachádza v pokojnej časti ča-

rovného letoviska Lloret de Mar • asi 300 m od nádhernej piesočnatej pláže • v blízkosti obchody, reštaurácie,
diskotéky • cca 75 km od Barcelony • 35 km od mesta
Girona

a 2 deti
ZDARMA

Pláže:

nádherná pláž s bielym pieskom cca 300 m
od hotelového komplexu • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • ponuka vodných športov a plážových
atrakcií (za poplatok)

Popis:

elegantná a priestranná vstupná hala s recepciou a posedením • výťah • upravená hotelová záhrada • hotelová reštaurácia s terasou • snack bar • bar
• wifi pripojenie v celom areáli komplexu (za poplatok)
• 2 vonkajšie bazény s terasou na slnenie • vnútorný
bazén • herňa a detský klub • stolný tenis a biliard •
fitness centrum • denné a večerné hotelové animácie
pre deti i dospelých • tematické večery a show cooking
• vstup do vodného parku Aqua Splash Garbí, ktorý sa
nachádza v blízkosti hotela (asi 50 m)

Šport a zábava: miniklub • herňa • biliard •

stolný tenis • fitness centrum • vstup do vodného parku Aqua Splash Garbí, ktorý ponúka množstvo vodných
atrakcií • hotelový animačný program počas dňa i večer
• vodné športy a atrakcie na pláži

Ubytovanie:

vkusne a moderne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok)
• chladnička • wifi pripojenie • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na
vlasy) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané
formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • voda, pivo, víno miestnej značky a nealkoholické nápoje počas obedov a večerí • v hotelom
vyhradených predpoludňajších a popoludňajších hodinách ponuka rôznych snackov (hamburgery, hotdogy, hranolčeky, olivy a oriešky...) servírované v hotelovom bare • zmrzlina • alkoholické (čapované pivo, víno,
brandy, gin, vodka a rum miestnych značiek, sangría,
vybrané miešané nápoje), nealkoholické nápoje (voda,
džúsy, softdrinky) a káva podávané v hotelovom bare
od 11:00 hod. do 23:00 hod. • hotelové animácie pre
deti i dospelých

Oficiálna trieda: ««««
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 27
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HOTEL

CHECKIN GARBÍ
***+
CALELLA
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Pre tých, ktorí hľadajú dokonalé spojenie oddychu
a zábavy je vhodná práve táto naša novinka letnej
sezóny s príjemnou dovolenkovou atmosférou, situovaná iba niekoľko krokov od nádhernej zlatistej
pláže v príjemnom mestečku Calella. Vychutnajte
si šum mora na piesočnatej pláži, prípadne si užite
oddych v priestoroch samotného hotela. V prípade, že chcete zažiť pravý španielsky večer, navštívte flamenco show, alebo sa krátkou prechádzkou
vydajte do temperamentného centra Calelly. Tak
sa nechajte zlákať a prijmite pozvanie do sympatického Checkin Garbí, kde sa vaša dovolenka stane tou nezabudnuteľnou.

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením • výťah
• reštaurácia • kaviareň s terasou • bar • wifi v spoločných
priestoroch hotela (zdarma) • vonkajší bazén s vírivkou
a terasou na slnenie • herňa • požičovňa áut a bicyklov

Šport a zábava: požičovňa bicyklov • hotelová

herňa • biliard • šípky • večerné animácie, flamenco show,
živá hudba v réžii hotela • vodné športy a atrakcie na pláži

Ubytovanie:

2-lôžkové izby s možnosťou až 2
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Poloha: v mestečku Calella • v bezprostrednej blíz- Stravovanie: formou all inclusive
kosti pláže Maresme • cca 50 km od Barcelony a 45 km od
mesta Girona • asi 10 minút pešo od vlakovej stanice

Pláže: v bezprostrednej blízkosti hotela krásna pie-

sočnatá pláž, pri vstupe do mora premiešaná s drobnými
kamienkami, od hotela ju delí iba miestna komunikácia •
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

3zľ5av%
u

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • kontinentálne raňajky
v snack bare vo vyhradených hodinách • popoludní
(15:00 hod. – 19:00 hod.) ponuka šalátov, sendvičov,
hamburgerov, pizza, hranolčeky a zmrzlina v snack bare
• alko (brandy, gin, vodka, biely rum, whisky, lokálny tvrdý alkohol, koktejly, víno, pivo) a nealko nápoje a káva
v čase od 10:30 hod. do 23:00 hod. • večerné animácie

Oficiálna trieda: «««

na strane 27
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HOTEL

CHECKIN PINEDA
***
PINEDA DE MAR

Do pozornosti vám dávame slnkom zaliate stredisko Pineda de Mar, kde sa nachádza útulný hotel
Checkin Pineda. Výborná kuchyňa, príjemná, priam
rodinná atmosféra a vždy usmiaty personál si získajú aj vás. Letovisko je ideálne na rodinnú dovolenku, ale aj pre aktívnych cestovateľov, ktorí túžia
po poznávaní. Je popretkávané historickými uličkami, záhradami a námestiami, ktoré vo vás zaručene
zanechajú neopakovateľný pocit. Okrem toho má
priame vlakové spojenie s pulzujúcou Barcelonou,
hlavným mestom Katalánska.

Poloha: v centre letoviska • iba 65 km od Barcelony
a 45 km od Girony • cca 7 minút chôdze od rozľahlej pláže

Pláže:

krásna, dlhá piesočnatá pláž iba cca 7 minút
chôdze od hotela • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • výťah •

reštaurácia
• all inclusive bar • salónik s biliardom • wifi v spoločných
priestoroch (zdarma) • herňa • vonkajší bazén s terasou •
detský bazén so šmykľavkami • ležadlá pri bazéne (zdarma)
• animácie v hotelovom režime

Šport a zábava:

požičovňa bicyklov • biliard •
vodné športy a atrakcie (za poplatok) • hotelové animácie a
večerné programy (živá hudba, tanečné vystúpenia)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prí-

steliek • klimatizácia • trezor (za poplatok) • SAT TV • telefón
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo
vaňou, WC) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • vybrané miestne alkoholické nápoje (brandy, gin, vodka, whisky) • pivo, víno, koktejly • nealkoholické
nápoje (džúsy, malinovky, voda) • káva a čaj podávané v
hotelovom all inclusive bare • snacky počas dňa vo vybraných hodinách (napr. šaláty, sendviče, hamburgery,
hranolčeky, hotdogy, pizza) • zmrzlina v hotelom určených
hodinách • ležadlá pri bazéne • animačný program v hotelovom režime

Oficiálna trieda: «««

získajte až

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
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MIRAMAR CALAFELL
****
CALAFELL
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Úžasná poloha, kvalitné služby, vychytená destinácia s rušnejším letoviskom ponúkajúcim dennú
i večernú zábavu. Takto môžeme v krátkosti opísať Miramar Calafell v stredisku Calafell, ktoré je
veľmi vyhľadávaným letoviskom medzi turistami
na pobreží Costa Dorada. Vďaka svojej polohe
možno hotel označiť hotelom v takzvanej „prvej
línii“. Týmto výrazom označujeme hotely, ktoré sú
výnimočné tým, že sa nachádzajú priamo na pláži. Hneď po príchode vás iste milo prekvapia zrekonštuované a moderne zariadené izby, hotelový
bar, kvalitná reštaurácia, kde vám pripravia tie
najvyberanejšie pokrmy domácej, ale i zahraničnej kuchyne, k dispozícii máte i hotelový bazén.
V neposlednom rade vám dávame do pozornosti i plážový bar, miesto ako stvorené pre osvieženie sa chutným drinkom bez nutnosti opustiť
nádhernú piesočnatú pláž. Rodinne pôsobiaci
Miramar Calafell vám ponúka príjemné prežitie
dovolenkových chvíľ a veríme, že ho ocenia klienti všetkých vekových kategórií. Dovolenka v ňom
je tou pravou voľbou pre vás. No koniec-koncov,
presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastnej koži.
Určite neoľutujete a domov si odnesiete len tie
najkrajšie zážitky.

Poloha:

priamo na krásnej piesočnatej pláži s jemným pieskom, od ktorej ho delí len atraktívna pešia promenáda s palmami, tiahnúca sa pozdĺž celého letoviska •

a dieťa
ZDARMA

v blízkom okolí obchodíky so suvenírmi, kaviarne, reštaurácie, bary • iba 60 km od hlavného mesta Katalánska
Barcelony a letiska

Pláže:

dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • beach bar (za poplatok) • ponuka voodných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • zme-

náreň • vonkajší bazén s ležadlami • wifi v spoločných
priestoroch (zdarma) • snack bar pri bazéne s priľahlou
terasou a posedením (v rámci all inclusive) • all inclusive
reštaurácia s výhľadom na pláž • à la carte reštaurácia
s terasou (za poplatok) • bar na pláži (za poplatok) • animačné programy v režime hotela počas dňa i večer

Šport a zábava: vodné športy a zábavné

atrakcie na pláži, parasailing, vodné lyže, jazda na nafukovačkách za člnom na pláži (za poplatok) • na priľahlej
promenáde možnosť vypožičania bicyklov (za poplatok) •
denné i večerné animačné programy v hotelovom režime
• v stredisku Calafell možnosť bohatého športového, zábavného i kultúrneho vyžitia, nakupné možnosti

Ubytovanie:

zrekonštruované, moderne a elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej,
resp. dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón •
trezor na vyžiadanie (za poplatok) • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • počas obedov a večerí servírované víno,
čapované pivo, soft drinky, minerálna voda • počas dňa
k dispozícii v hotelovom snack bare čapované pivo, nealkoholické nápoje (voda, džúsy, malinovky), vybrané
miešané nápoje, sangría • káva, čaj • vo vyhradených
hodinách rôzne snacky, napr. hamburger, hotdog,
pizza, hranolky • zmrzlina • koláčiky • hotelové animácie

Oficiálna trieda: «««
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ŠPANIELSKO
VALENCIA,
ALICANTE, BENIDORM
Krajina s očarujúcimi strediskami
a bohatou históriou.

Tým prvým je mesto, do ktorého sa dozaista zamilujete na prvý pohľad
– VALENCIA, ktoré leží na východe Španielska. V jednej piesni sa spieva:
„Valencia je miestom kvetín, svetla a lásky.“ A je to naozaj tak. Úsmevy
tunajších obyvateľov, hudba znejúca počas dňa a bohatý umelecký život
sú dôvodom, prečo je Valencia veľmi obľúbená. Samozrejme nemožno
opomenúť ani množstvo múzeí, katedrál a kaplniek, ktoré stoja za vašu
návštevu. Napríklad monumentálna stavba Iglesia de San Juan del Hospital je najstarším kostolom v meste. A naopak, modernou architektúrou
a dychberúcim vzhľadom sa vyznačuje komplex La Cuidad de las Artes
y las Ciencas.
Južne od Valencie sa nachádza mesto s dlhou históriou ALICANTE. Pýši
sa radom kostolov, barokových domov a obrannými vežami z 15.-18. storočia. Okolo pobrežia sa tiahne promenáda Explanada de España, ktorá
je lemovaná palmami a vydláždená 6,5 miliónmi kachličiek a patrí tak
k najkrajším v Španielsku. Prechádzka po nej je jedinečným zážitkom.
MURCÍA, ležiaca asi 80 km od Alicante, je slnkom zaliate miesto, v ktorom sa môžete tešiť na vynikajúce jedlo, fascinujúcu históriu a veľkolepú
barokovú architektúru stavieb. Tie sa nachádzajú v starom meste, kde sa
môžete túlať po uliciach a objavovať Murciu v celej jej kráse. Odporúčame
najmä katedrálu Santa Maria zo 14. storočia, ktorá sa považuje za majstrovské dielo španielskeho baroka. Táto nádherná budova má jedinečnú
zmes štýlu a charizmy, pretože jej interiér je gotický. No a v prípade, že si
budete chcieť oddýchnuť, pokojne zájdite do jednej z kaviarní či reštaurácie, ktorých je na typických peších zónach požehnane.

MADRID
Murcía

Benidorm

La Manga
Mojácar

COSTA BLANCA, COSTA CÁLIDA
COSTA DE ALMERÍA
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Vítame vás na tých najčarovnejších miestach Španielska – Costa Blance,
Costa Cálide a Costa de Almeríe. Do ponuky tohto leta sme ich zaradili preto, lebo by bolo priam hriechom nedať vám možnosť navštíviť v nich krásne dlhé pláže, ale tiež mnoho kultúrnych či historických pamiatok a prírodných divov. Tak sa nechajte zlákať a poďte ich s nami bližšie spoznať!
Všetky tri uvedené destinácie sú bohaté na zaujímavé miesta a výlety.
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Ak sa autom vydáte kúsok južnejšie od Murcie, narazíte na bájnu CARTAGENA. Tá sa môže pochváliť ruinami ešte z čias starého Ríma. Medzi
najznámejšie patrí Rímske divadlo z 1. storočia p. n. l. či vila Casa de la
Fortuna s nástennými maľbami a mozaikami. Počas prestávok medzi návštevami historických pamiatok voľný čas určite využitie na ochutnávku
morských plodov, ktoré sú v tomto regióne skutočne výborné. No a deň
v Cartagene si spestrite i na jednej z tamojších pláží. Sú okúzľujúce a ručíme vám, že nebudete sklamaní.
Čerešničkou v ponuke výletov v oblasti Costa de Almería je GRANADA,
„andalúzska krásavica“. Dodnes je v nej cítiť prítomnosť arabskej kultúry. Azda najväčším dôkazom je neprehliadnuteľné sídlo arabských vládcov na tomto území - La Alhambra – palác a pevnosť zároveň. Nádherná
orientálna výzdoba, unikátne záhrady, neopísateľný výhľad na mesto
a na impozantné pohorie Sierra Nevada robí z tejto pamiatky miesto, na
návštevu ktorého sa nezabúda. La Alhambra je možno tou najvychýrenejšou, no je iba jedným z mnohých miest na pobreží, ktoré vás ohúria
svojou krásou a výnimočnosťou. Nechcete s nami odhaliť i ďalšie? ;)

COSTA BLANCA
V preklade „Biele pobrežie“, je nádherná časť španielskeho pobrežia v časti Alicante, ktorá patrí medzi tie najnavštevovanejšie. Vyznačuje sa rozmanitosťou svojich pláží,
nájdete tu tie od piesočnatých až po kamienkové s pozvoľným vstupom do mora. Medzi miestami so strmšími útesmi
sa skrývajú čarovné zátoky a lagúny. Ak navštívite Costa
Blancu, dozaista si ešte dlho budete pamätať krásne pláže, ktoré lemujú priezračné more, a kus pobrežia pulzujúci
dovolenkovou atmosférou. V prípade, že ste akčnejším typom dovolenkára, Costa Blanca ponúka mnoho príležitostí
na dobrodružstvo a zábavu. Takými sú napríklad zoopark
Mundomar, zábavný park Terra Mítica alebo Aqualandia
s najvyšším toboganom sveta. Tak povedzte, neoplatí sa
zažiť to na vlastnej koži?

BENIDORM
Dá sa povedať, že je hlavným strediskom Costa Blancy
a je nazývaný i „španielskym Manhattanom“ vďaka svojim
reštauráciám, klubom, diskotékam, barom, kaviarňam, butikom a obchodíkom. Jeho devízami sú však tiež historické
jadro a krásne pláže Playa de Levante a Playa de Poniente.
Práve tu sa nachádza i už spomínaný akvapark Aqualandia, ktorý je vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi
i mladých ľudí.

COSTA CÁLIDA
V našich končinách nie príliš známa, avšak i napriek tomu
veľmi čarovná a malebná Costa Cálida sa pýši úžasnými
piesočnatými plážami, hornatým vnútrozemím a množstvom stredovekých pamiatok. Tak príďte túto časť Španielska navštíviť a zažite pobyt plný slnka, akcie a výletov
na zaujímavé, nielen historické miesta.

LA MANGA
Leží na východe Costa Cálidy a od Stredozemného mora
je oddelená iba tenkým pruhom pevniny, preto sa tomuto
miestu hovorí tiež La Manga del Mar Menor, čo znamená
„raj medzi dvoma morami“. A rajom skutočne je... Najmä
tým vodným. A tak, ak ste fanúšikom vodných športov,
práve La Manga je pre vás tou správnou voľbou. Ale nielen
pre nich. I milovníci prírody si prídu na svoje, keďže v blízkosti sa nachádza regionálny park Salinas de San Pedro
a národný park Calblanque, kde máte možnosť vidieť nádherné prírodné úkazy.

COSTA DE ALMERÍA
Táto severná časť východného pobrežia Andalúzie je veľmi
rôznorodá. Možno i preto jeho návšteva sľubuje tie najkrajšie a najnezabudnuteľnejšie zážitky z množstva panenských pláží. Nájdete ich či už v turistických letoviskách či
v okolí tradičných rybárskych dediniek. Alebo sa vydajte
nájsť skryté zátoky ponúkajúce ticho a romantiku. Costa
de Almería predstavuje pravú letnú dovolenku, z ktorej si
prinesiete množstvo skvelých a jedinečných spomienok.

MOJÁCAR
Je to skutočne výnimočné miesto. Zostanete očarení jeho
krásnymi, dlhými plážami a tiež samotným mestom, ktoré
sa, vďaka svojej pestrej histórii, vyznačuje arabskými prvkami. Neodmietnite návštevu do čarovného Kostola Panny
Márie postaveného v 16. storočí pravdepodobne na mieste
bývalej mešity. Verte, že iba pohľad na celé mesto týčiace
sa na kopci je ohurujúci. Alebo sa doň vydajte i vy a posúďte sami!
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TORRE DORADA
****
BENIDORM
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Prvým rokom v našej ponuke vás vrele víta a
otvára svoje brány sympatický hotel Torre Dorada, ktorý sa nachádza v pokojnej časti obľúbeného a turistami navštevovaného strediska
Benidorm. To je známe čistotou svojich pláži,
príjemnou klímou a širokou škálou možností
športového, spoločenského a zábavného vyžitia.
Poďte si s nami v plnej miere vychutnať oddych
v príjemnom a komfortne pôsobiacom hotelovom areáli či na udržiavanej pláži so zlatistým
pieskom. Svoje deti si nechajte užiť prázdninovú
zábavu v detskom klube a na skvele vybavenom
detskom ihrisku. Alebo sa spoločne vydajte do
blízkeho tematického zábavného parku Terra
Mítica, z ktorého si odnesiete množstvo dobrodružných zážitkov a spomienok. Torre Dorada so
svojimi službami však nepochybne ocenia i mladí ľudia a páry. A taktiež nočný život v centre
Benidormu či romantickú atmosféru večernej
promenády.

Poloha:

hotel sa nachádza 300 m od očarujúcej
pláže Poniente v tichej časti známeho a vyhľadávaného
letoviska Benidorm • vzdialený je iba 3 km od zábavného parku Terra Mítica s množstvom adrenalínových
atrakcií • v blízkosti je mnoho nákupných a zábavných
možností (obchody a obchodíky so suvenírmi, typické
španielske tapas, reštaurácie, kaviarne, bary)

3zľ5av%
u

Pláže: asi 300 m od hotela sa nachádza krásna

pláž Poniente so zlatistým pieskom • ležadlá a slnečníky
na pláži (za poplatok) • pestrá ponuka vodných športov
a atrakcií na pláži (za poplatok)

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením •
výťah • obchodík so suvenírmi • hotelová reštaurácia •
tematické večery a show cooking • pool bar s vonkajšou
terasou a koktejl bar • relaxačný salónik • wifi pripojenie
v spoločných priestoroch hotela (zdarma) • internetový
kútik (za poplatok) • vonkajší bazén s terasou a ležadlami na slnenie • detský bazén • detské ihrisko a detský
klub • hotelové animácie pre deti a dospelých počas dňa
i večer v hotelovom režime

Šport a zábava:

detské ihrisko • miniklub
• hotelové animácie pre deti počas dňa a večerné animácie v hotelovej réžii • tematické večery a show cooking • vodné športy a atrakcie na pláži (za poplatok) •
zábavný park Terra Mítica s rôznymi aj adrenalínovými
atrakciami v blízkosti (asi 3 km od hotela) • atraktívna
ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií do širšieho
okolia (napr. do blízkych miest Valencia a Alicante, v
ktorých okrem zábavy, nákupov a ochutnávky typických
miestnych špecialít máte jedinečnú príležitosť prehliadky týmito mestami, v rámci ktorých navštívite mnohé
historické a kultúrne pamiatky)

Ubytovanie:

moderne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • minichladnička • trezor (zdarma) • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Stravovanie:

plná penzia – raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov
bez nápojov • džúsy, mlieko a káva počas raňajok

Oficiálna trieda: «««
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GALÚA HOTEL
****+
LA MANGA
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Vitajte v hoteli Galúa, na ktorého pohľad priam
vyráža dych... Týči sa totiž priamo pri tyrkysových
vodách Stredozemného mora a hneď vedľa neho
sa rozprestiera skutočne prekrásna pláž so zlatistým pieskom. Areál hotela však nezaostáva za
očakávaniami a pri jeho návšteve určite nebudete sklamaní. Nepochybne vás očarí veľký bazén
a tiež slnečná terasa s udržiavaným trávnikom,
z ktorej sa môžete dňom i nocou kochať nezameniteľným výhľadom na širokánske, číre more.
Priateľský personál, moderne a komfortne zariadené hotelové priestory, zábavné aktivity pre
deti či vynikajúca stredomorská kuchyňa jedinečné čaro a dokonalú atmosféru hotela Galúa iba
potvrdzujú. Nemožno však opomenúť i výbornú
polohu hotela. Ak sa vám teda zunuje ničnerobenie, môžete sa vydať za jeho brány a spoznať tak
historické a prírodné krásy okolitých miest.

Poloha:

hotel Galúa sa nachádza priamo na peknej
pláži s dychvyrážajúcim výhľadom na prekrásne more •
leží v stredisku La Manga del Mar Menor • v okolí možno
nájsť mnoho rozľahlých a udržiavaných golfových ihrísk
• letisko San Javier v Murcíi je vzdialené iba cca 40 km
od hotela

Pláže:

hotel leží na krásnej piesočnatej pláži • pláže Playa Honda a Playa Paraíso so zlatistým pieskom
vzdialené iba cca 2 km od hotela • ponuka vodných
športov a plážových atrakcií (za poplatok) • ležadlá a sl-

nečníky na pláži (za poplatok) • zapožičanie plážových
osušiek priamo v hoteli (zdarma)

Popis:

elegantná vstupná hala s recepciou a posedením • zmenáreň • hotelová reštaurácia • salónik s
výhľadom na more • bar a snack bar • fitness centrum
• wellness centrum (sauna, turecké kúpele, vírivka) •
vonkajší bazén s terasou na slnenie a nádherným výhľadom na more • detský bazén • zábavný program a
detský klub pre deti v réžii hotela • show cooking • wifi v
celom areáli hotela (zdarma)

Šport a zábava: zábavné aktivity a pre deti

miniklub v hotelovom režime • športové aktivity v okolí
(plachtenie, tenis, golf) • show cooking • wellness centrum (sauna, turecké kúpele, vírivka) • fitness centrum •
vodné športy a plážové atrakcie (za poplatok) • atraktívna a široká ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií do
širšieho okolia (napr. do miest Murcía, Cartagena, Elche,
Alicante, v ktorých okrem zábavy, nákupov a ochutnávky typických miestnych špecialít máte jedinečnú
príležitosť prehliadky týmito mestami, v rámci ktorých
navštívite mnohé historické a kultúrne pamiatky, alebo
sa taktiež môžete pokochať prírodnými krásami, ktoré
tieto strediská skrášľujú)

Ubytovanie:

príjemne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek a
moderným dizajnom • klimatizácia • SAT TV • telefón •
chladnička • trezor (zdarma) • wifi pripojenie (zdarma)
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

Stravovanie:

plná penzia – raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov
bez nápojov • džúsy, mlieko a káva počas raňajok
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HOTEL

MARINA PLAYA
****+
MOJÁCAR
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Do našej tohtoročnej atraktívnej ponuky prvotriednych hotelov zaraďujeme i kvalitný hotel
Marina Playa s jeho skvelou lokalitou, moderne
a vkusne zariadeným interiérom, službami na vysokej úrovni a tiež možnosťou nádherného, panoramatického výhľadu na samotné tyrkysové
more. Vzhľadom k svojej vybavenosti, pestrým
službám a nezameniteľnej atmosfére hotel ponúka prežitie úžasných a nezabudnuteľných chvíľ
návštevníkom všetkých vekových kategórií. Po
jeho vzhliadnutí, ubytovaní sa v priestranných
a slnečných izbách, prechádzke po udržiavanom
areáli s krásnymi bazénmi a počutí detského
smiechu počas ich hier v miniklube vám zaručujeme, že sa sem budete chcieť vracať každé ďalšie
leto. Hotel Marina Playa, to je ideálna oddychová
dovolenka s fantastickými službami.

Poloha:

hotel je situovaný v stredisku Mojácar, iba
50 m od miestneho golfového ihriska • rozprestiera sa
priamo pri pláži • ďalšie golfové ihriská sa nachádzajú v
blízkosti hotela • cca 90 km od prírodnej rezervácie Cabo
de Gata Natural Park

Pláže:

pri dlhej piesočnatej miestnej pláži, od ktorej ho delí iba miestna komunikácia a na ktorú je prekrásny výhľad z veľkej hotelovej terasy • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • pestrá ponuka vodných
športov a plážových atrakcií (za poplatok)

Popis:

priestranná vstupná hala s recepciou a
posedením • zmenáreň • internetový kútik na recepcii
(za poplatok) • výťah • hotelová reštaurácia • pool bar
a snack bar • kaviareň • 3 vonkajšie bazény s ležadlami, slnečníkmi a terasou na slnenie • spa a wellness
centrum (sauna, turecké kúpele, vírivka, masáže, rôzne
skrášľovacie procedúry) • hotelové fitness centrum • tenisové kurty • detské ihrisko a miniklub • biliard a stolný
tenis • wifi pripojenie v spoločných priestoroch hotela
(zdarma) • obchod so suvenírmi a butik • požičovňa áut
• pestrý animačný program pre deti i dospelých v hotelovom režime

Šport a zábava: hotelové fitness centrum •

spa a wellness centrum (sauna, turecké kúpele, vírivka,
masáže, rôzne skrášľovacie procedúry) • detské ihrisko
a miniklub • 4 tenisové kurty • hotelové animácie pre
deti i dospelých v hotelovom režime • pre fanúšikov a
hráčov golfu - rozsiahle a upravené golfové ihriská sa
nachádzajú v blízkosti hotela • široká a pôsobivá ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií do širšieho okolia
(napr. do miest Granada, Murcía, Cartagena, v ktorých
okrem zábavy, nákupov a ochutnávky typických miestnych špecialít máte jedinečnú príležitosť prehliadky
týmito mestami, v rámci ktorých navštívite mnohé
historické a kultúrne pamiatky, alebo sa s nami taktiež
môžete vydať do majestátneho pohoria Sierra Nevada a
pokochať sa jeho krásami)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou jed-

nej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • LCD TV • telefón • chladnička • trezor (zdarma) • vlastné hygienické
zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič
na vlasy) • balkón alebo terasa

Stravovanie:

plná penzia – raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov
bez nápojov • džúsy, mlieko a káva počas raňajok
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MALORKA
Miesto, kde sa oplatí žiť.

ŠPANIELSKO

Sa Coma
S'Illot

Palma de Mallorca

KLIMATICKÉ PODMIENKY

136

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)
Menorca, Ibiza a Formentera) patriaci Španielsku. Predstavuje kombináciu
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 najdôležitejších
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 našiel anglický spisovateľ G. B. Shaw. V roku 1837 prišli prví návštevníci, medzi
ktorých patril aj Fridrich Chopen a George Sandová, ktorým učarovala nádherná 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 vyhľadávate krásnu, nedotknutú prírodu, romantické zákutia s čarovnými zákutiami, 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 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, delfinárium 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 potešte svoje polovičky napr. originálnym náhrdelníkom z perál Majorica.

MADRID

Palmanova
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LETO 2021 MALORKA

PALMA DE MALLORCA
Súčasná Palma de Mallorca je nefalšovanou metropolou. Je
zmesou oslepujúcich svetiel, ktoré môžu smelo konkurovať
akúmukoľvek európskemu mestu. Dnes má asi 300 000 obyvateľov, čo predstavuje asi polovicu obyvateľov celého ostrova.
Napriek viacerým zásahom do rázu krajiny v okolí mesta zostalo historické jadro Palmy zachované a predstavuje súlad mnohých kultúrnych vplyvov a stavebnýh slohov. Stará časť mesta
je spleťou bulvárov, romantických uličiek, pulzujúceho nočného
života a skvelých butikov. Centru jednoznačne dominuje katedrála La Seu (v preklade Katedrála svetla), na ktorej mieste v
čase islamskej nadvlády stála mešita. Táto budova je skutočne
skvostom kresťanskej architektúry z 13. storočia. Na začiatku
20. storočia bol však jej interiér zrenovovaný v modernistickom slohu pod vedením váženého a oslavovaného architekta
Antoni Gaudího. Palma de Mallorca je vyhľadávaná i mnohými
prominentami, o čom svedčia ich lode kotviace v mestskom
prístave. Návšteve a prehliadke mesta odporúčame venovať sa
aspoň jeden deň. Pretože okrem historických pamiatok musíte určite spoznať i jeho súčasnejšiu tvár, ktorú reprezentujú
typické "bodegy" so širokou ponukou kvalitných vín a "tapas"
bary, ktoré ožívajú domácou vravou a hudbou najmä vo večerných hodinách. Najrušnejší nočný život je v starej štvrti, kde
nájdete skutočne všetko - od nablýskaných módnych barov až
po tradičné "bodegy" zariadené masívnymi drevenými stolmi a
ponúkajúcimi vynikajúcu španielsku šunku.

PALMANOVA
Západná časť ostrova je dovolenkármi veľmi žiadaná. Je to
obľúbený cieľ mnohých turistov so záujmom o vytúžený oddych, ale i športové a zábavné vyžitie. My sa toto leto v rámci západnej časti ostrova vypravíme do strediska Palmanova,
ktoré lemuje pekná pobrežná promenáda s navzájom susediacimi plážami Playa de Palmanova, Playa de Son Matias či
Playa de Magaluf, na ktorých sa okrem iných vodných športov
praktizuje veľmi populárny windsurfing a kitesurfing. Obchody,
reštaurácie, typické bary, kaviarne, požičovne áut či bicyklov
sú tu samozrejmosťou. K veľkým výhodám lokality môžete
tiež pripočítať množstvo vodných, zábavných a tematických
parkov dostupných autobusovou dopravou. Napríklad známy
Marineland, práve neďaleko Palmanovy, ponúka okrem iného
tiež nezabudnuteľnú šou s delfínmi, papagájmi a tuleňmi. Zo
strediska je skutočne veľmi jednoduché i spojenie s hlavným
mestom Palma de Mallorca. To vám umožní vybehnúť si sem na
nákupy, spoznať historické krásy tohto jedinečného strediska,
ochutnať tapas v jednom z jeho typických barov či navštíviť
zaujímavé akvárium s dychberúcim podmorským svetom.

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 niekoľkoročnej obľube, leží priamo pri pláži lemovanej promenádou s
obchodíkmi, typickými španielskymi kaviarňami a reštauráciami s výhľadom na šíre more. Priam biely piesok ostro kontrastuje 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 okolitých krás a nasávaním nezameniteľnej dovolenkovej atmosféry. 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 výberom reštaurácií a obchodov. Na miestnych plážach si môžete
vychutnávať i najrôznejšie vodné športy. Pri pol- či jednodňových výôetoch vám určite odporúčame navštíviť zátoku Cala
Morlanda vzdialenú len 10 minút pešo od hotela Peymar. Vďačným objektom pre váš fotoaparát bude tiež rybársky prístav
Cala Bona a malebná pláž Costa de los Pinos.
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Peymar

HOTEL

PEYMAR
***+
S'ILLOT
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V uplynulých rokoch si hotel Peymar získal mimoriadnu priazeň našich klientov, a preto sme
sa rozhodli ho do našej ponuky zaradiť i túto letnú sezónu. Tento sympatický hotel leží na jednom z najčarovnejších miest ostrova Malorka,
na jeho romantickom východnom pobreží, kde
sa nádherné skalnaté bralá striedajú so širokými hebkými plážami. Ocitnete sa na mieste, kde
sa stretávajú strediská S´Illot a známa susedná Sa Coma. Miestnou dopravou sa dostanete
i do rušnejšieho letoviska Cala Millor či priamo
do hlavného mesta Palma de Mallorca. Výhodná cenová ponuka, vhodnosť hotela pre rodiny
s deťmi a pozvoľný vstup do mora po jemnom
piesku vytvárajú predpoklad, že hotel Peymar
bude mať u vás, našich klientov, opäť úspech.

Poloha: príjemný hotel Peymar leží na maleb-

nom východnom pobreží turisticky veľmi obľúbeného a navštevovaného ostrova Malorka v známom
stredisku S‘Illot • rozprestiera sa v bezprostrednej
blízkosti pláže so svetlým jemným pieskom a s pozvoľným vstupom do mora • v jeho blízkom okolí
sa ponúkajú mnohé nákupné možnosti, bary, reštaurácie, kaviarne či cukrárne • 500 m od strediska Sa
Coma s naozaj očarujúcou plážou • 4 km od rušnejšieho strediska Cala Millor s viacerými možnosťami
zábavného a spoločenského vyžitia • autobusové
spojenie, respektíve turistický vláčik medzi susediacimi strediskami

a dieťa
ZDARMA

Pláže:

hotel leží priamo pri piesočnatej pláži
s veľmi jemným svetlým pieskom a s pozvoľným
vstupom do mora vhodným najmä pre deti a seniorov • ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) •
v pešej dostupnosti sa tiež nachádza krásna pláž
známeho susedného letoviska Sa Coma

Popis:

vstupná hala s recepciou • hotelová
reštaurácia s pestrým výberom chutných jedál • bar •
internet (za poplatok) • výťah • bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • posedenie na slnečnej terase s úžasným výhľadom na blízku piesočnatú pláž
a tyrkysové more

Šport a zábava:

pestrá ponuka vodných
športov na pláži, ako napríklad vodné bicykle, windsurfing, potápanie a ďalšie (za poplatok) • priamo
v stredisku je možnosť prenájmu bicyklov či auta, čo je
skvelou príležitoťou na spoznávanie blízkeho okolia a
zároveň okolitých či vzdialenejších krás ostrova a jeho
nedotknutej prírody či pamiatok • mnohé iné možnosti
spoločenského, zábavného či športového vyžitia pre
deti i dospelých

Ubytovanie: štandardne, ale vkusne a účelne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 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 s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou

chutných švédskych stolov vrátane vybraných
lokálnych nápojov • miestne 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
občerstvenie, snacky, koláčiky a zmrzlina vo vyhradených popoludňajších hodinách od 15:00 hod.
do 17:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne
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HOTEL

SOL PALMANOVA
****+
PALMANOVA
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Tento už na pohľad sympatický a veľmi príjemný hotel má výbornú polohu neďaleko dlhej
miestnej pláže a zároveň v pešej dostupnosti k
centru letoviska Palmanova. Sol Palmanova je
ako stvorený najmä pre rodiny s deťmi, o čom
svedčí detský bazén so šmykľavkami a detské
ihrisko v jeho čarovnom areáli či 4 detské kluby.
Tu sa vaše ratolesti môžu dosýta vyšantiť a
zabaviť za asistencie skúsených hotelových
animátorov. Avšak vďaka kvalitným službám
tohto hotela, chutnej kuchyni a polohe v blízkosti hlavného mesta ostrova Palma de Mallorca s množstvom historických pamiatok si na
svoje prídu i dospelí hostia. Dovolenkové dni si
môžete okrem iného spestriť návštevou zábavného parku alebo spríjemniť podvečernou prechádzkou po piesočnatej pláži. Sol Palmanova
je dôkazom toho, že vaša dovolenka môže byť
aktívna i oddychová zároveň. Presvedčte sa o
tom s nami už toto leto!

Poloha: hotel sa nachádza na západnej strane

ostrova Malorka • leží iba 120 m od krásnej miestnej pláže • necelý kilometer od zábavného parku
Katmandu Park • asi 14 km od hlavného mesta Palma de Mallorca • 25 minút autom od letiska • mnohé
nákupné, zábavné, športové a kultúrne možnosti v
blízkosti hotela

Pláže: len 120 m od hotela sa nachádza krásna piesočnatá pláž letoviska Palmanova • ležadlá a
slnečníky na pláži (za poplatok) • ponuka vodných
športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • hote-

lová reštaurácia • lounge bar a snack bar • 4 vonkajšie
bazény (z toho jeden detský bazén a jeden pre bábätká) • slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi a záhrada
• 4 detské kluby rozdelené podľa vekových kategórií •
detské ihrisko • športové aktivity a animačné programy
počas dňa i večer pre deti i dospelých (napr. stolný
tenis, vodné pólo, aquagym, spinning, pilates, večerné
shows) • wifi pripojenie v celom areáli hotela (zdarma) •
internetový kútik (za poplatok) • požičovňa áut

Šport a zábava:

hotel poskytuje špeciálnu cenu do neďalekého Katmandu Park • v blízkosti
hotela sa nachádza niekoľko vodných parkov • detské
ihrisko a 4 detské kluby • pestrá ponuka zábavných
a športových aktivít pre deti i dospelých počas dňa •
večerné programy

Ubytovanie: moderne zariadené a pekné sl-

nečné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • LCD TV • telefón • trezor (za príplatok) • vlastné
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón • možnosť ubytovania
v rodinných izbách pre 4 osoby a v izbách s výhľadom
na bazén (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

a dieťa
ZDARMA

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané
formou chutných švédskych stolov vrátane nápojov • vo vyhradených hodinách počas dňa široká
ponuka chutných snackov a vybrané nápoje (víno,
pivo, voda a nealko) • v čase od 10:00 hod. do
24:00 hod. k dispozícii vybrané miestne alkoholické a nealkoholické (džúsy, softdrinky, vybrané
koktejly, káva, čaj) nápoje a vybrané druhy zmrzliny • animačný program pre deti i dospelých
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GRÉCKO

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)

CHALKIDIKI
OLYMPSKÁ RIVIÉRA
KAVALA

Skúste len na moment privrieť oči a predstaviť si čarokrásne pláže, horúce 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 dovolenkových letovísk. Vydajte sa spolu s nami za mýtmi a bájami tejto krajiny, 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, pulzujúci ruch moderných letovísk neutíchajúci ani vo večerných hodinách,
či jedinečnú atmosféru starých tradičných dediniek, ktorú si naplno uvedomíte 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
ponuka 8, 11 alebo 12-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
Olympskú riviéru či našu novinku Kavalu, grécky raj na Zemi, kde vzduch
vonia soľou a rytmus letným dňom udáva všadeprítomná pohoda za zvuku tradičných tónov miestnych piesní.

KRAJINA OŽÍVAJÚCICH GRÉCKYCH BÁJÍ...
GRÉCKO

Kavala

Thessaloniki

Nea Potidea
Afitos
Leptokaria

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac
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V.

VI.

Vzduch

25

30

Voda

20

21

VII.

VIII.

IX.

X.

32

32

28

25

25

25

23

21
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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 starovekými 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 nekonečné 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“.

AFITOS
Grécka dedinka Afitos je jedna z mála, ktorá si dodnes zachovala 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 vytvorená v 19. storočí. Výstavba nových budov je prísne regulovaná
a preto tu nenájdete veľké hotelové rezorty. Okrem príjemných taverien s neopakovateľnou atmosférou, ktoré ponúkajú
letným dovolenkárom možnosť ochutnať jedinečnú miestnu
kuchyňu, ocenia návštevníci tejto dedinky aj suveníry v podobe ručne vyrobených remeselných výrobkov. Veľkou výhodou je aj blízkosť známeho kozmopolitného letoviska Kallithea
s priestrannou plážou a zlatistým pieskom, kde v podvečerných hodinách ožívajú miestne bary a diskotéky, ktorých čulá
zábava trvá do skorých ranných hodín.

NEA POTIDEA
Vstupnou bránou z pevniny na polostrov Kassandra je mestečko 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 letoviska 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 Egejskom mori. Samotné mesto bolo založené v roku 315 pred Kristom na mieste pôvodnej osady a neskôr ho macedónsky kráľ
Kassandros pomenoval po nevlastnej sestre Alexandra Veľkého.
Dnešné Thessaloniki sú fascinujúcou metropolou, ktorá harmonicky spája modernú dobu 21. storočia s pamiatkami dodnes pripomínajúcimi 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 vyhľadávajú túto oblasť nielen kvôli kúpaniu sa v mori, ale i kvôli
turistike, či cykloturistike. Nad letoviskami sa totiž rozkladá impozantné 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.

KAVALA
Kavala je prístavom Grécka a tiež centrom spracovania bavlny
a tabaku, leží na gréckej pevnine pri kavalského zálive, oproti
ostrovu Thassos, ktorý je vzdialený 24 km. Kavala je jedným
z najatraktívnejších gréckych miest. Priestranné námestia, moderné budovy, nákupné centrá na západnej strane mesta tvorí
príjemný kontrast k tradičným starým domom, malým záhradám a tradičným uličkách na východnej strane.
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HOTELOVÝ KOMPLEX

BOMO OLYMPUS
GRAND RESORT
*****
LEPTOKARIA
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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.
Tento atraktívny hotelový komplex vám zaručene
poskytne kvalitné služby, ktoré očakávate. Chutná
kuchyňa, 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
krátkou prechádzkou z hotela. Je jedno, či chcete
tráviť dovolenkové dni relaxom pri mori alebo
spoznávaním okoli, 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 lemovaný 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

kamienkov s priezračne čistou vodou, pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre malé deti a neplavcov), kde si
vychutnáte príjemné chvíle s kokteilom v ruke • ležadlá a
slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za vratný depozit)

a 2 deti
ZDARMA

Popis:

samostatne stojaca budova s recepciou a
priľahlé bungalovy • wifi v areáli hotela (zdarma) • hlavná
hotelová 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 • požičovňa áut a motoriek
• herňa • stolný tenis (zdarma) • biliard • tenisové kurty •
posilňovňa • obchodíky

Šport a zábava: tematické večery •

detský
klub • detské ihrisko • vodné športy (za poplatok) • stolný
futbal • stolný tenis • volejbalové 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
možnosťou 1 prístelky a rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek (poschodová posteľ) • fľaša vína na privítanie • set
na prípravu kávy a čaju na izbe • SAT-TV • telefón • wifi
(zdarma) • minibar - denne dopĺňaný vodou, džúsmi a pivom (zdarma) • 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 vybrané
alkoholické 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 • nealkoholické nápoje • voda, džúsy • horúce nápoje • zmrzlina • občerstvenie počas dňa• ležadlá
a slnečníky pri bazéne a na pláži • all inclusive program
vo vyhradenom hotelovom režime • wifi vo verejných
priestoroch hotela

Oficiálna trieda: ««««+
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HOTELOVÝ KOMPLEX

PORTES BEACH
*****
NEA POTIDEA
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Hotel nachádzajúci sa pri malebnom mestečku
Nea Potidea, v čarokrásnom prostredí gréckych
Chalkidík priamo pri nádhernej piesočnatej pláži
obmývanej priezračne čistým Egejským morom s
pozvoľným vstupom do vody... V tomto dokonalom 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 voľnočasových aktivít - to je ponuka rezortu Portes Beach.
Prednosťou hotela je aj bujná vegetácia a udržiavaná zelená záhrada, ktorá je súčasťou hotelového komplexu a poskytuje klientom dokonalý
relax. Doprajte si cvičenie rannej jógy s hotelovým
inštruktorom alebo nasávajte slnečné lúče obkolesení všadeprítomnou zeleňou. Vaše deti sa môžu
medzitým dostatočne vyblázniť na vodných toboganoch a preliezkach alebo sa zabaviť v miniklube. 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 náročnejším klientom. V modernom rezorte Portes Beach zažijete naozaj skvelú plážovú dovolenku.

a 2 deti
ZDARMA

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 Thessalonikách • 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 areáli 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 • boccia • hotelové animácie • diskotéka • cvičenie jógy v hotelovej záhrade • sauna (za poplatok) • raz za 2 týždne grécky
večer, olympijské hry, párty na pláži • detské vodné tobogany • možnosť absolvovať fakultatívne výlety po okolí

Ubytovanie:

hotel ponúka ubytovanie v 3
podlažných domčekoch vsadených do exotickej záhrady, kde sa nachádzajú elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • trezor (za poplatok) • telefón
• SAT TV • minichladnička • vlastné hygienické zariadenie
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • sušič na vlasy • 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 nápoje, 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: ««««+
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ARISTOTELES BEACH
****
AFITOS
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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 letoviska Kallithea. Blízka malebná pláž a more hrajúce
všetkými odtieňmi modrej farby vám počas horúcich letných dní poskytne to pravé osvieženie
i vytúžený relax. Chvíle oddychu si môžete nerušene vychutnávať aj v pekne upravenom hotelovom 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 dovolenku vybrali správne.

Poloha: na vyhľadávanom polostrove Kassandra,

ktorý je najzápadnejším výbežkom Chalkidík • spojenie
s pevninou mostom v dedinke Nea Potidea • hotelový areál pozostáva z viacerých 2- až 3-podlažných ubytovacích
častí, ktoré sú zasadené do udržiavanej záhrady vytvárajúcej 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, reštauráciami, kaviarňami, obchodíkmi so suvenírmi, barmi a diskotékami • letisko v Thessalonikách cca 80 km

a 2 deti
ZDARMA

Pláže: približne 250 m od prírodnej, kamienkovo–piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá
a slnečníky (zdarma) • bar na pláži (za poplatok) • pláž je
s hotelovým areálom spojená nadchodom (možnosť využiť 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 poplatok) • priestranný bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) •
vnútorný bazén • minimarket

Šport a zábava: basketbal • plážový volejbal •

tenis • záhradný šach • detské ihrisko a miniklub • masáže
(za poplatok) • široká ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií - okružná plavba okolo Athosu Chalkidiki, vodný zábavný park, potápanie, autobusový výlet do Thessaloník,
ktoré sú druhým najväčším gréckym prístavom spájajúcim
Európu s krajinami východu, zároveň sú hlavným mestom
a správnym centrom severnej časti Grécka

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 • 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 vybrané alkoholické
nápoje (pivo, biele a červené víno, retsina), nealkoholické
nápoje, voda a zmrzlina • káva a koláčiky v popoludňajších hodinách • nápoje v baroch a pri bazéne v čase
od 10:00 do 23:00 hod. • vybraný tvrdý alkohol je k dispozícii v čase od 19:00 do 23:00 hod. • ležadlá a slnečníky pri
bazéne a na pláži • wifi vo verejných priestoroch hotela

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

BOMO TOSCA BEACH
****+
KAVALA
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Vitajte v pôvabnom hotelovom komplexe Bomo
Tosca Beach v najvyhľadávanejšej lokalite Grécka
- Kavala! Vynikajúca poloha v blízkosti archeologických nálezísk, ostrovov Thasos a Samothrace,
a najmä krásnych piesočnatých pláži znásobuje
aktraktivitu tohto miesta vhodného k stráveniu
ideálnych dovolenkových chvíľ, či už pre aktívnych
dovolenkárov, rodiny s deťmi alebo i zamilované
dvojce. V hotelovom rezorte sa snúbi komfort s prírodnou krásou, úchvatnými výhľadmi a kvalitnými
all inclusive službami, ktoré vám zaručia, že budete milovať každú chvíľu vášho pobytu v Kavale.
Chutná kuchyňa, priateľské prostredie, elegantne
zariadené moderné bungalovy a nekonečná pláž
obmývaná príjemným Egejským morom - to je záruka spokojnosti pre klientov všetkých vekových
kategórií.

Poloha: hotelový komplex sa nachádza v letovisku

Kavala • areál ústi na hotelovú pláž • cca 1 hod 50 min
od Thessaloník • centrum mestečka Kavala cca 4 km • pri
hoteli je autobusová zastávka s pravidelnými spojmi do
centra (cca každých 25 minút) • 1 km od dedinky Palo (s
mnohými obchodmi, tavernami, barmi a reštauráciami)

Pláže: široká piesočnatá pláž s prímesou jemných kamienkov a priezračne čistou vodou mora, kde si vychutnáte príjemné chvíle s koktejlom v ruke • ležadlá a slnečníky
(zdarma) • plážové osušky (za vratný depozit)

a 2 deti
ZDARMA

Popis:

samostatne stojaca budova a priľahlé moderné bungalovy • recepcia • možnosť wifi pripojenia v areáli
komplexu (zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia ponúkajúca chutnú medzinárodnú a stredomorskú kuchyňu •
Enigma bar • Roof garden bar • požičovňa áut a motoriek •
masáže (za poplatok) • stolný tenis (zdarma) • fitness centrum s panoramatickým výhľadom • minimarket • biliard

Šport a zábava:

rezort ponúka široké spektrum vyžitia pre všetky vekové kategórie - animačné a zábavné programy (módne večery, grécky večer, živá hudba
- klavír, saxofón; taliansky večer) • hotelové animácie • detské ihrisko • stolný tenis • volejbalové ihrisko • detský klub
• šipky • gymnastika • aerobik • zumba • spoločenské hry
• diskotéka • stolný tenis • volejbalové ihrisko • možnosť
absolvovať fakultatívne výlety

Ubytovanie:

moderne zariadené klimatizované
2-lôžkové bungalovy s možnosťou jednej prístelky s orientáciou k moru • možnosť rodinných izieb s 2 prístelkami
- poschodová posteľ • fľaša vína ako pozornosť hotela na
privítanie • set na prípravu kávy a čaju na izbe • SAT TV •
telefón • wifi (zdarma) • minibar - denne dopĺňaný vodou,
džúsmi a pivom (zdarma) • vlastné hygienické zariadenie
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC) • sušič na
vlasy • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
chutných švédskych stolov vrátane miestnych i medzinárodných nápojov • počas obedov a večerí sú podávané vybrané alkoholické nápoje (pivo, miestne biele
a červené víno) a nealkoholické nápoje, voda a džúsy
• teplé nápoje (káva, kapučíno, čaj, čokoláda) • nápoje v
baroch: čapované pivo, biele a červené víno, whisky, gin,
tequilla, rum, ouzo, likéry, brandy, alkoholické a nealkoholické koktejly • nealkoholické nápoje: voda, džúsy • horúce nápoje • zmrzlina • občerstvenie počas dňa • ležadlá
a slnečníky na pláži • all inclusive program v hotelom
vyhradených hodinách • wifi

Oficiálna trieda: ««««+
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GRÉCKO

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: 2 h a 10 min (Atény)

PELOPONÉZ

Miesto, kde sa zrodil olympijský oheň...

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. V tejto časti Grécka si prídu na svoje skutoční milovníci histórie. Určite nevynechajte Korint s pozostatkami z čias antiky ako napr. Apolónov
chrám, Mykény s tzv. Levou bránou a neďaleký amfiteáter v mestečku Epidauros obklopené cédrovými a eukalyptovými stromami, antické bohatstvo v
meste Olympia, dejisko olympijských hier s pôvodným štadiónom, Chrámom
boha Dia, Chrámom bohyne Héry a zaujímavým archeologickým múzeom a
byzantské mesto Mystra. Zaujímavé sú aj lesy s horskými dedinkami alebo
výlety na okolité ostrovčeky ako Ithaka, Kefalonia, Naxos a mnoho ďalších.
To je bájny Peloponéz, na ktorom aj vy môžete zažiť dovolenku svojich snov.
Naše stredisko sa nachádza od letiska v hlavnom meste Grécka - Aténach
približne 1 hodinu jazdy autom. Grécka história je všade okolo. Jedinečným zážitkom sa pre vás stane aj návšteva Korintského prieplavu, ktorý nesie v sebe
aj kúsok Slovenska. Pravú dovolenkovú atmosféru dotvorí krásny výhľad na
morskú hladinu, ktorý si môžete vychutnať priamo z hotela. Na svoje si prídu
aj milovníci kuchyne. Odporúčame ochutnať musaku, stifado, suvlaki, malé
dolmades alebo si pochutnať na peloponézskom víne z miestnych viníc. Je to
dovolenka plná oddychu, gréckej mytológie a úžasnej kuchyne.

GRÉCKO

Atény
Korint
Isthmia
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ATÉNY
V južnej časti gréckej pevniny sa rozprestiera hlavné mesto
Grécka - Atény. Atény uznal za hlavné mesto grécky kráľ Otto I.
v roku 1832, dovtedy bolo hlavné mesto Nauplio na Peloponéze.
Keď sa stali Atény hlavným mestom Grécka a sústredili sa tu
všetky úrady a inštitúcie, veľa Grékov z rôznych častí Grécka,
ale aj iných gréckych území sa sem sťahovali. Mesto bolo nanovo vystavané, v modernom európskom štýle, postavil sa tu
kráľovský palác (dnes Hellénsky parlament), Národná knižnica,
Aténska Platónova univerzita, budova starého parlamentu (dnes
Hellénske národné múzeum), rokovacia budova Zappeion, Aténska mestská hala, Národná záhrada, námestia a neskôr aj nový
kráľovský palác (dnes prezidentský palác). Do začiatku 20 stor.
boli Atény opäť obývané grécky hovoriacimi ľuďmi. Definitívne pogréčtenie celej Attiky a teda aj Atén prišlo po roku 1923,
kedy sa konala Grécko-turecká výmena obyvateľov, pričom do
Grécka prišlo z Anatólie približne 2 000 000 etnických Grékov,
pričom viac ako 400 000 z nich sa usadilo v okolí Atén a založili tu mestá, ktoré sa neskôr spojili s Aténami a dnes tvoria
mestské časti. Svoje pomenovanie si vyslúžili po gréckej bohyni
múdrosti - Aténe, ktorá v týchto miestach zasadila prvý olivový strom a držala ochrannú ruku nad obyvateľmi. Preto sa toto
grécke mesto stalo centrom múdrosti. Jeho bohatú grécku architektúru 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 Akropolis, 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 ktorú 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 nachádza 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 vytvoreného diela, ktoré si môžete užívať nielen z Korintského
mosta, ale aj priamo z lode. Jeho dĺžka je 6,345 m, hĺbka 7m, šírka
na úrovni hladiny 24,6 m, šírka na úrovni dna 21 m.Návštevníci
sa môžu pokochať pohľadom na prieplav z dvoch mostov, ktoré
sú približne 80 m vysoko nad hladinou.Korintský prieplav bol
otvorený k plavbe roku 1893. Vybudovanie tohoto diela má veľmi veľký význam, pretože výrazne skracuje plavbu, avšak len
pre osobné lode. Nákladné lode vstup do prieplavu nemajú povolený. Podľa gréckych mýtov, mesto bolo založené potomkom
slnečného boha Hélia, Korinthom, ktorý nesie jeho pomenovanie.
História Korintu vás pohltí a pri jej objavovaní môžete navštíviť
starobylé ruiny mesta alebo Apolónov chrám so siedmimi dórskymi stĺpmi. Prístavné mesto Korint bolo v staroveku významným obchodným centrom, kde pôsobil aj apoštol Pavol, ktorý pri
svojich misijných cestách navštívil aj Grécko. Na vieru Krista sa
pokúsil obrátiť ľudí v samotných Aténach, kde sa mu to celkom
úspešne nepodarilo. Najväčší vplyv však dosiahol v Korinte, s
ktorým súvisia aj známe Pavlove listy Korinťanom. Neváhajte a
navštívte staré slnečné mesto či objavte krásu nového mesta.

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 loďou cez Korintský prieplav z prístavu pevninskej Isthmie.
Slnečné dni si môžete užívať na piesočnatej pláži s výhľadom
na Saronský záliv, okúpať sa v neďalekom vodnom aquaparku
alebo navštíviť Poseidonov chrám v Isthmii.
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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
kvetov, pričom unikátnu piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora máte z krásnej záhrady
na dosah ruky. Pravú oddychovú atmosféru gréckeho leta si môžete vychutnávať aj zo slnečnej
terasy hotelového bazéna, či z plážovej reštaurácie. Hoteloví hostia zaiste ocenia i kvalitné služby
a komfortné ubytovanie vo vkusne zariadených
izbách. O vyplnenie vašich denných i večerných
aktivít a o zábavu našich najmenších návštevníkov sa s radosťou postará i skúsený hotelový
animačný tím.

Poloha:

hotel sa nachádza pri historickom mestečku Isthmia, ktoré bolo v minulosti situované na hlavnej
trase spájajúcej Atény s antickým Korintom • v príjemnom a pokojnom prostredí, obklopený sviežou zeleňou a exotickými kvetmi • priamo pri piesočnatej pláži
s priezračnou vodou a s nádherným výhľadom na Saronský 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
hotelovým autobusom (pravidelné spojenie za poplatok)
• vzdialenosť od medzinárodného letiska v Aténach je
približne 1 hodina

Pláže: priamo pri hotelovej piesočnatej pláži • krištá-

ľovo čisté a príjemne teplé more • pozvoľný vstup do mora
• ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za vratný
depozit) • sprcha na pláži • kanoe a vodné bicykle zdarma

Popis:

priestranná vstupná hala s posedením a recepciou k dispozícii 24 hod. • TV kútik • wifi v areáli hotela (zdarma) • hlavná reštaurácia Elia špecializujúca sa
na grécku a medzinárodnú kuchyňu • Green Lounge bar
• reštaurácia 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 národných folklórnych tancov spojený s gréckou večerou • denné a večerné programy organizované skúseným hotelovým animačným tímom • možnosť zaujímavých výletov do
blízkeho okolia • bungee jumping pri Korintskom prieplave
(za poplatok) • možnosť absolvovať výlety loďou (za poplatok) • iba 5 min. autom od hotela sa nachádza vodný park
Waterfun (za poplatok) • diskotéka • herňa pre deti

Ubytovanie:

zrekonštrované dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby pre
4 osoby-možná poschodová posteľ (za príplatok) • vlastné hygienické zariadenie (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, čapované pivo, voda • dopoludňajšie a popoludňajšie snacky v
Green Lounge bare • v čase od 10:00 do 23:00 hod. k dispozícii 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 bare pri pláži sa podáva miestne víno, pivo,
nealkoholické nápoje a káva • slnečníky a ležadlá zdarma

Oficiálna trieda: ««««
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KORFU

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)

tam, kde králi dovolenkujú

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 zlákajú pravou dovolenkovou atmosférou, ktorú si môžete plnými dúškami vychutnávať oddychom na niektorej z množstva pláží alebo posedením na terase 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 juhozápade ostrova, zatiaľ čo pre západ je charakteristické členité pobrežie s množstvom 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 figovníkov 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.

GRÉCKO

ATÉNY

Ag. Ioannis
Peristeron
Moraitika
Agios Georgios
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AGIOS GEORGIOS
Presnejšie Agios Georgios Argyrades je známe letovisko nachádzajúce sa na juhozápadnej časti ostrova Korfu, približne 25
km od hlavného mesta Kerkyra, s ktorým má zabezpečené pravidelné autobusové spojenie. V tomto pokojnom, obľúbenom
stredisku čaká na svojich letných návštevníkov nízka zástavba
apartmánových domov, menších hotelov, i väčších vynovených
rezortov, lokálnych reštaurácií, taverien obrastených popínavými kvetmi pestrofarebných buganvílií a malých obchodíkov
so vždy usmiatymi domácimi, ktorí vytvárajú čarovnú kulisu
tohto jedinečného miesta. Ak k tomu pridáme nedozierne široké piesočnaté pláže farby zlata a priezračné vody obmývajúce jeho pobrežie, máte dokonalý obraz cieľa vašej dovolenky.
Veď miestne pláže patria k tým najkrajším nielen na Korfu, ale
v celom Grécku. Dôkazom toho je skutočnosť, že sú ocenené
Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora a kvalitu pláže. Letovisko samotné sa môže pochváliť i blízkosťou unikátnej prírodnej
rezervácie - jazera Korission, najväčšieho na ostrove, ktorého
slané vody sú domovom vzácnych vodných živočíchov a brodivých vtákov. Jazero obkolesujú krásne piesočnaté duny, ktoré priamo susedia s areálom 5* hotelového rezortu Labranda
Sandy Beach.

AGIOS IOANNIS PERISTERON - MORAITIKA
Vďaka pestrej ponuke denných a večerných aktivít patrí letovisko Moraitika k najobľúbenejším na ostrove Korfu. Nespornou
výhodou tohoto strediska je taktiež ľahká dostupnosť hlavného mesta Kerkyry, využiť môžete pravidelné autobusové spojenie, 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 taktiež prispeli ku skutočnosti, že Moraitika sa stala obľúbeným
a vyhľadávaným miestom dovolenkárov všetkých vekových
kategórii. Okrajová časť Moraitiky - stredisko Agios Ioannis
Peristeron 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* prázdninový rezort. Letovisko je vyhľadávané i pre
svoju ideálnu polohu k absolvovaniu väčšiny zaujímavých fakultatívnych výletov, ktoré ostrov Korfu môže svojim letným
hosťom ponúknuť.

KERKYRA - HLAVNÉ MESTO
Hlavné mesto ostrova Korfu patrí nepochybne k najkrajším
miestam v celej oblasti Stredozemného mora a vďačí za to
predovšetkým romanitej architektúre svojho centra. Ako sa
k nemu budete blížiť, rozprestrie sa pred vami jedinečný obraz Starej pevnosti, ktorej počiatky siahajú až do byzantského
obdobia. Dnes kotvia v okolí jej vodnej priekopy malé člny i
veľkolepé jachty prominentných dovolenkárov. Srdcom mesta
je známe 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. Nespočetné
množstvo kaviarní a otvorených terás priam láka k oddychovému posedeniu pri dobrej káve. Ďalším unikátom tohto miesta
je kriketové ihrisko, jediné v Grécku. Zostalo tu ako pamätník
anglickej okupácie ostrova. Námestie uzatvára veľkolepý palác
sv. Michala a Juraja, kde dnes nájdete Múzeum ázijského umenia. Labyrintom okolitých úzkych kamenných uličiek s obchodíkmi s olivovým olejom, likérom kumquat či voňavými lokálnymi koreninami a s výkladmi plnými tovaru od výmyslu sveta
sa dostanete až do starej časti mesta, ktorá bola zapísaná do
zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Tu sa nad strechami
okolitých domov hrdo vypína charakteristická červená zvonica
kostola sv. Spiridona, patróna a ochrancu tohoto čarokrásneho
zeleného Iónskeho ostrova.
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LABRANDA SANDY
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*****
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Obľúbený prázdninový rezort Labranda Sandy
Beach ústi priamo pri nádhernej priestrannej piesočnatej 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 spomínať. 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 môžete poľahky vymeniť za aktívny odpočinok zapojením 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 požičovňu bicyklov. Upravená piesočnatá pláž vám
dovolí vychutnávať si plnými dúškami horúce letné
dni v osviežujúcich vodách mora, pričom tu nechýba 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 dovolenka strávená v hotelovom komplexe Labranda Sandy Beach Resort do bodky naplní vaše očakávania
ideálneho relaxu, ktorý bude jedinečnou kombináciou aktívneho aj pasívneho oddychu, pohodlného
ubytovania a kvalitných služieb.

a 2 deti
ZDARMA

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 pláži

Popis:

recepcia s posedením • wifi na recepcii (zdarma) • hlavná reštaurácia „Elia“ s medzinárodnou kuchyňou
• reštaurácie „Il Gusto“ s talianskou kuchyňou a „Ammos“
s gréckymi špecialitami (1 vybraná reštaurácia 1x za pobyt zdarma, nutná rezervácia vopred) • hlavný bar • pool
bar • beach bar • 3 bazény s terasami na slnenie (ležadlá,
osušky a slnečníky zdarma) • detský bazén • detské ihrisko
• minimarket • wellnes centrum (za polatok)

Šport a zábava: mini aquapark so šmykľavkami • ddetský mini klub • hotelové animácie • elektronické
hry (za poplatok) • biliard (za poplatok) • fitnes • plážový
volejbal • basketbal • tenis • stolný tenis • vodné športy
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

viacero 2 a 3- podlažných ubytovacích častí rozmiestnených v areáli komplexu • vkusne
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • izby s bočným výhľadom na more (za príplatok)
• priestranné rodinné izby pre 4 osoby s 2 oddelenými
izbami (za príplatok) • klimatizácia • chladnička • SAT TV
• trezor (za poplatok) • 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 vegetariánske menu • vybrané miestne alkoholické nápoje a rozlievané nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj • zmrzlina
pre deti počas obedov a večerí • ľahké popoludňajšie občerstvenie • hotelové animácie aj v slovenskom jazyku
• mini vodný park • ležadlá, slnečníky a plážové osušky

Oficiálna trieda: ««««+
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CORFU SENSES RESORT
***+
AGIOS IOANNIS PERISTERON
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Pýchou rodinného hotela Corfu Senses Resort,
ktorý opäť figuruje v našej tohtoročnej ponuke, je
nesporne výborná poloha priamo pri brehoch Iónskeho mora. Opakovane sa vracajúcich hostí si hotel získal svojou podmanivou gréckou atmosférou,
chutnou domácou stravou, rovnako ako aj skvelou
polohou pri pláži lemovanej udržiavanou záhradou
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 prvom rade
relax priamo pri vyhriatej krištáľovo čistej morskej
vode, bezstarostné chvíle na terase pri bazéne, či v
reštaurácii počas servírovania jedál a v neposlednom rade i bezproblémovú dostupnosť prírodných
i historických krás ostrova Korfu. Ďalším plusom je
skutočnosť, že pobyt v areáli rezortu 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, lákajúcich k posedeniu pri tónoch
gréckych letných hitov. A komu by ani to nestačilo,
i krátky pobyt v blízkom hlavnom meste ostrova
je zárukou nezabudnuteľných, gréckou pohodovou
atmosférou nabitých dovolenkových chvíľ.

a 2 deti
ZDARMA

Poloha: hotel leží v malebnej zelenej záhrade, priamo pri pláži • približne 150 m od letoviska Agios Ioannis
Peristeron, ktoré je okrajovou časťou známeho turistického centra - Moraitiky, cca 3,5 km od jeho centra • cca 5 km
od strediska Benitses • 17 km od hlavného mesta Kerkyra
a letiska

Pláže: štrkovo-piesková pláž s priezračnou tyrkyso-

vou vodou a s pozvoľným vstupom do mora vhodným
i pre deti a neplavcov • ležadlá a slnečníky v udržiavanej
zelenej záhrade (zdarma)

Popis:

recepcia • wifi v spoločných priestoroch a na
recepcii (zdarma) • reštaurácia • výťah • trezory na recepcii
(k dispozícii 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 (za poplatok) • stolný tenis • volejbalové ihrisko • ponuka vodných športov v
blízkej Moraitika (za poplatok) • požičovňa áut, motoriek a
bicyklov v stredisku Moraitika (za poplatok)

Ubytovanie:

štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poschodová posteľ určená
pre deti a juniorov) orientované na pohorie a miestnu komunikáciu • 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 nealkoholických
nápojov • počas obedov a večerí je na výber víno alebo
čapované pivo • ležadlá a slnečníky v areáli hotela

Oficiálna trieda: «««
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BLUE SEA
***

AGIOS GEORGIOS
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Rodinný hotel Blue Sea patrí medzi naše stálice
a dávame ho do pozornosti všetkým návštevníkom, ktorí uprednostňujú menšie hotely so stravovaním formou polpenzie, prípadne plnej penzie.
Veľkým plus hotela je, že prešiel rekonštrukciou
väčšiny izieb a minulý rok bolo o prvý krát sprístupnené i nové krídlo so superior izbami a suitami
pre 4-členné rodiny. Počas letných dní si môžete
vychutnávať oddych na slnečnej terase pri bazéne, alebo na piesočnatej pláži s krištáľovo čistou
vodou, ktorej výhodou je pozvoľný vstup do vody
vhodný i pre menej zdatných plavcov. Ten bezpochyby ocenia aj rodiny s deťmi a iste privítajú aj
detský bazén.

Poloha: v juhovýchodnej časti ostrova Korfu • v blíz-

kosti centra strediska Agios Georgios Argyrades s obchodmi, 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“
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a dieťa
ZDARMA

pieskovej pláže, ktorá je ocenená Modrou vlajkou EÚ za
čistotu mora a pláže • ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Popis:

recepcia s posedením a TV • trezor (za poplatok) • a´la carte pizzeria • reštaurácia • pool bar • letná terasa • bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • detský bazén

Šport a zábava: výber vodných športov

na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

v hlavnej budove sú situované
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 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 chladničkou, 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: ««

na strane 35
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Priame lety
z Bratislavy a Košíc!

slovenský / český
delegát

ZAKYNTHOS
Nádherný iónsky ostrov nazývaný aj „Kvet
Východu“, Vás očarí svojimi unikátnymi
prírodnými scenériami
…

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)

Podľa gréckej mytológie bol tento nádherný ostrov miestom oddychu
gréckych bohov Apolóna a Artemis, ktorých očarila nádherná zeleň, krištáľovo čisté more a najmä množstvo jaskýň vytvárajúcich romantické zátišia. 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 priťahujú 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 Skinari, západ slnka na Keri, či morské korytnačky carreta-carreta, to všetko
môžete na vlastné oči zažiť počas leta aj vy.

GRÉCKO

ATÉNY

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 hotelový 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

Vassilikos

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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Mesiac

V.

VI.

Vzduch

25

29

Voda

21

25

VII.

VIII.

IX.

X.

31

33

29

24

25

26

25

22
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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, Panagia 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 piesočnaté 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 centre 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 zálivčeky, 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 vychutnávať 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, nachádzajúcim 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 Beach 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 Imperial 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. Dionýsia 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, lemovaná kaviarňami, reštauráciami, tavernami a obchodíkmi so suvenírmi, 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 patrónovi námorníkov. Smerom do vnútra mesta vás dláždený chodník
dovedie na námestie sv. Marka s kaviarňami a reštauráciami lákajúcimi 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 pevnosti. Ak sa tam vyberiete pokochať sa jedinečnou panorámou
hlavného mesta, nezabudnite ochutnať miestnu zmrzlinu alebo
niektorý zo skvelých zákuskov.
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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 svojej vybavenosti a možnostiam ubytovania ideálny
najmä pre rodiny s deťmi. Spomenúť treba aj malebnú piesočnatú pláž Mavratzi Beach s pozvoľným 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 možný 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) • reštaurácia Apollo s terasou • lobby bar • Health Club (vnútorný
bazén, masáže, jacuzzi, sauna a parný kúpeľ - za poplatok) • bazén s pool barom • detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazénoch (zdarma)
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PALAZZO DI ZANTE
****

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 dovolenky (júl a august) • bar a diskotéka After Eleven (za poplatok)

Ubytovanie:

2-lôžkové izby s max. 2 prístelkami (poschodová posteľ) • rodinné izby až pre 5 osôb
(za príplatok) • chladnička • TV • telefón • trezor (za poplatok) • klimatizácia • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy •
balkón alebo terasa • izby vyššieho štandardu so súkromným bazénom (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • ľahké občerstvenie 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: ««««

a 2 deti
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 34
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Zante Imperial Beach
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Hotelové rezorty Zante Imperial Beach a Zante
Royal Resort nájdete na zelenom návrší, pod ktorým sa rozprestiera malebná pláž Mavratzi s jemným pieskom. Zo slnečnej terasy bazéna s toboganom sa vám naskytne nádherný pohľad na modrú
panorámu Iónskeho mora s náprotivným Peloponézom. Svoje chvíle voľna strávené na tomto
mieste môžete vymeniť za plavbu loďou za korytnačkami caretta-caretta alebo za okružný výlet,
počas ktorého navštívite známu pláž Navagio.

Šport a zábava: vodná gymnastika • vodné

pólo • tenis • futbal • basketbal • šípky • fitnes (Palazzo di Zante)• hotelové animácie aj s našimi animátormi v rámci klubovej dovolenky počas mesiacov júl a august • multifunkčné
športovisko • detské ihriská • Zantino World, detský vláčik a
tobogán (prevádzkované v hotelovej réžii) • amfiteáter

Ubytovanie:

a asi 14 km od hlavného mesta ostrova

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 možnosťou 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)

Pláže:

Stravovanie: formou all inclusive

Popis:

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • ahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina • rozlievané alko a nealko 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 klubovej dovolenky • wifi na recepcii

Poloha: nad plážou Mavratzi • cca 17 km od letiska
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • prístup
na pláž je možný kombináciou výťahu a schodov od bazéna s toboganom, resp. cestičkou okolo hotelového rezortu
• reštaurácia a bar na pláži (za poplatok)

každý z hotelov má vlastnú recepciu s posedením • 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 slnečníkmi (zdarma) • bazén s toboganom • 2 detské bazény •
supermarket a obchod so suvenírmi

Oficiálna trieda: ««««
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
Zante Royal Resort

www.ionian-hotels.com

na strane 34
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KRÉTA

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/ Chania - CHQ)

Ostrov, kde sa boh bohov, Zeus, narodil
a kde sa začínajú európske dejiny....

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 zároveň romantická Kréta je plná tajuplných legiend, starobylých minojských 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, trblietavých 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 najobľúbenejších letovísk západnej Kréty, pri romantickom meste Chania a Rethymno
či v oblastiach v okolí Heraklionu alebo nahliadnuť do krás východnej
časti 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
nádherných vodách blankytného mora, ale i miestom s ruinami palácov
z dávnych dôb, ktoré pripomínajú život vládcov starobylej Kréty. Dovolenka na bájnom ostrove Kréta vás určite príjemne prekvapí.

GRÉCKO

Malia

Ammoudara
Heraklion

Bali

Rethymno
Missiria
Adelianos Kampos

Agia Marina
Chania

ATÉNY

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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Mesiac

V.

VI.

VII.

Vzduch

29

32

33

Voda

21

23

26

VIII.

IX.

X.

35

32

30

26

25

23
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BALI
Aj napriek turizmu si Bali udržiava svoj pôvab a pokoj, ktorým priťahuje práve tých, ktorý uprednostnia dovolenku v
tichšej oblasti. Pláže sú tu mimoriadne čisté, pokryté zlatožltým pieskom. Bali sa rozkladá v malebnom zálive na severe
Kréty, približne 45 km západne od hlavného mesta Heraklion
a 32 km od perly západnej Kréty, historického mesta Rethymno. Priamo v Bali na vás čaká tradičná výrobňa keramiky v
Margarites alebo jaskyňa Melidoni. Napriek tomu, že ide o
skutočne menšie stredisko, nájdete tu všetko, čo k svojej vysnívanej dovolenke budete potrebovať.

ADELIANOS KAMPOS
Sa nachádza v severozápadnej časti Kréty, približne 8km od
skvostu západnej Kréty, malebného mestečka Rethymno.
Spolu so susediacim strediskom Skaleta tvorí navzájom prepojené a turistami vyhľadávané miesta s bohatými zábavnými a nákupnými možnosťami. Charakteristická dlhá prevažne
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je veľkým
lákadlom pre rodiny s deťmi. Odporúčame všetkým, ktorí vyhľadávajú kombináciu dovolenky so službami all inclusive v
rušnom stredisku.

AGIA MARINA
Letovisko, ktoré vďačí svojmu názvu kostolíku vynímajúcim
sa nad súčasným strediskom, vyrástlo západne od malebného mesta Chania s dlhou piesočnatou plážou zaliatou horúcim krétskym slnkom. Stredisko Agia Marina je skvelým výberom pre tých, ktorí sa po celodennom plážovom oddychu
radi oddajú aj neutíchajúcej večernej zábave.

MISSIRIA
V blízkosti malebného mesta Rethymno, ktoré je dostupné
pobrežnou promenádou, sa ukrýva stredisko Missiria s pokojnou krétskou atmosférou. Toto stredisko sa vyznačuje
dlhými širokými plážami, ktoré obmývajú pokojné vody Krétskeho mora. Bývalá rybárska dedinka v súčasnosti poskytuje svojim návštevníkom bohaté nákupné možnosti ako aj
množstvo taverien, reštaurácií a kaviarničiek, kde si vychutnáte typické grécke frapé.

AMMOUDARA
Tvorí predmestie hlavného mesta Heraklionu. S nádhernou
piesočnatou plážou občas premiešanou drobnými kamienkami patrí medzi vyhľadávaný dovolenkový cieľ tohto rozprávkového ostrova. Ak túžite nahliadnuť do minulosti bájnej
Kréty, rozhodne dovolenka v Ammoudare je tou správnou
voľbou. Len približne 10km od strediska sa nachádza najznámejší minojský palác Knossos, ktorý odkrýva tajomstvo
prvej európskej civilizácie. V Heraklione vás určite zaujme
Benátska pevnosť s prístavom či Archeologické múzeum, do
ktorého vás dovedú starobylé uličky s tavernami.

MALIA
Známe turistické stredisko sa nachádza na severnom pobreží
ostrova Kréta, približne 35 km východne od hlavného mesta.
Jedno z najstarších letovísk na ostrove vyrástlo z malej rybárskej dedinky, ktoré je v dnešnej dobe súčasťou veľkého
turistického komplexu troch stredísk- Hersonissosu, Stalidy
a Malie. Dovolenku v tejto oblasti si mimoriadne užijú všetci
tí, ktorí hľadajú široké nákupné možnosti a diskotéky, bary
otvorené do skorých ranných hodín, ktoré sa považujú za
jedny z najlepších na ostrove. Ak plánujete návštevu najdôležitejších historických pamiatok ostrova, Malia je tým ideálnym miestom pre vašu tohtoročnú dovolenku.
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APOLLONIA BEACH
*****+
AMMOUDARA
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Nádherný hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a príjemných prázdninových bungalovov roztrúsených v exotickej hotelovej záhrade
v tieni magických paliem a v spoločnosti voňavých ibištekov, očarí všetkých milovníkov komfortu, elegancie a mimoriadne kvalitných ultra all inclusive služieb. Obľúbený a vyhľadávaný hotelový
komplex Apollonia Beach určite ocenia hlavne náročnejší klienti všetkých vekových kategórií, ktorí
preferujú hotel s komfortným ubytovaním, vynikajúcou a rozmanitou stravou gréckej i medzinárodnej kuchyne, službami na vysokej úrovni a širokou škálou kvalitných doplnkových služieb. Celý
hotelový areál pôsobí veľmi príjemne a krásny
bazénový komplex s viacerými bazénmi a s toboganom a šmykľavkami 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 centra 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 pozvoľným vstupom do mora, ktorý určite ocenia rodiny s deťmi
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma)

Popis:

elegantná vstupná hala s recepciou a posedením • hlavná reštaurácia • grécka taverna Ambrosia • ázijská a talianska reštaurácia • hlavný hotelový bar s vonkajším a vnútorným sedením • snack bar • plážový bar
• niekoľko bazénov (so sladkou i morskou vodou) s toboganom 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 volejbal • vodný basketbal • vodné pólo • lukostreľba • šipky
• tenisové kurty (jeden s umelým osvetlením – za poplatok) • 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 • izba s
výhľadom na more (za príplatok) • individuálna klimatizácia
• telefón • LCD SAT TV • minibar (dopĺňanie 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 formou švédskych stolov vrátane nápojov • počas raňajok
čerstvé ovocné a zeleninové šťavy • tematické večere s ukážkami varenia • ľahšie občerstvenie podávané
počas dňa - zmrzlina, ovocie, káva, čaj, zákusky • 1-krát
počas pobytu možnosť večere v gréckej, ázijskej a v talianskej reštaurácii (nutná rezervácia) • nealkoholické
a miestne alkoholické nápoje – ouzo, raki, víno, pivo podávané v jednotlivých baroch • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na pláži • hotelové animácie
pre deti a dospelých • detský miniklub • stolný tenis • minigolf • futbal • wifi • vodné bicykle a kanoe

Oficiálna trieda: «««««
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DESSOLE MALIA BEACH
*****
MALIA
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Priamo pri krásnej piesočnatej pláži, v známom
letovisku Malia, vyrástol vynikajúci prázdninový
rezort Malia Beach patriaci do renomovanej hotelovej siete Dessole Hotels. Filozofiou spoločnosti je
poskytnúť svojim hosťom tie najlepšie ultra all inclusive služby, ktoré hotely v tejto kategórii ponúkajú. 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 nákupnými 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 od centra strediska Malia • nákupné
a zábavné možnosti v bezprostrednej blízkosti rezortu •
35 km od hlavného mesta Heraklionu

Pláže: udržiavaná piesočnatá hotelová pláž s pozvoľ-

ným vstupom do mora (ocenia hlavne rodiny s deťmi) • slnečníky, ležadlá zdarma, plážové osušky za vratný depozit
• k dispozícii plážový bar • pestrá ponuka vodných športov
a atrakcií na pláži (za poplatok)

a 2 deti
ZDARMA

Popis:

elegantná vstupná hala s recepciou • vonkajšia
a vnútorná hotelová reštaurácia • taverna pri pláži • pool
bar • plážový bar • hlavný bazén s morskou vodou a oddelenou 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 depozit • minimarket • wifi (zdarma) • tenisové kurty • wellness
centrum (za poplatok) • moderné fitnes • amfiteáter • 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 tenisové rakety) •
amfiteáter • plážový volejbal • aerobik • vodné pólo • vodná
gymnastika • wellness (za poplatok) • fitnes • celodenné
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 orientáciou na morskú stranu - za príplatok) umiestnené vo
viacerých ubytovacích blokoch roztrúsených v hotelovej
záhrade • individuálna klimatizácia • telefón • minichladnička (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 podávané nápoje 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 • tenisové
kurty • aerobik • plážový volejbal • fitnes • medzinárodné
hotelové animácie organizované skúsenými animátormi
• detský miniklub pre deti od 4-12 rokov • večerné show •
wifi pripojenie v celom areáli rezortu

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

DESSOLE DOLPHIN BAY
****+
AMMOUDARA
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u

a 2 deti
ZDARMA

Svoje miesto v tejto sezóne si u nás znovu našiel
aj hotelový komplex patriaci do renomovanej hotelovej siete Dessole Hotels, ktorá je zárukou kvalitných all inclusive služieb. Celý prázdninový areál
je citlivo zasadený do hotelovej záhrady s bazénovým komplexom, ktorý vyúsťuje až na krásnu
a dlhú pláž letoviska Ammoudara s množstvom
obchodíkov a taverien. Práve vďaka ideálnej polohe priamo pri piesočnatej pláži, zároveň v centre
letoviska, a pritom chránený od dovolenkového
ruchu, dávame tento prázdninový rezort do pozornosti predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré
hľadajú kombináciu dovolenkového oddychu a
zábavy v spoločnosti skúsených animátorov. Hotel
je vhodný pre stredne náročných klientov vyhľadávajúcich pobyt pri krásnej pláži so zábavnými
možnosťami v blízkosti hotela.

Poloha:

obľúbený hotelový komplex končiaci
priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do
mora • pláž ocenená Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu
• v centre strediska Ammoudara s nákupnými a zábavnými možnosťami • 6 km západne od hlavného mesta
Heraklionu (ľahko dostupné miestnymi autobusmi) • zastávka v blízkosti hotela • len 11 km od letiska v Heraklione • 10 km od minojského paláca v Knossose

Pláže:

krásna hotelová piesočnatá pláž so zlatistým
pieskom, s pozvoľným vstupom do mora (ocenia najmä rodiny s deťmi) • slnečníky, ležadlá zdarma, plážové

osušky za vratný depozit • ponuka vodných športov na
pláži (za poplatok)

Popis: elegantná vstupná hala s recepciou • hlavná

hotelová reštaurácia • taverna pri pláži • lobby bar • pool
bar • plážový bar • nápojový bar (soft nápoje, grécke červené a biele víno a lokálne čapované pivo) • bazénový
komplex so sladkou vodou pre deti a dospelých • sladkovodný bazén s toboganmi a šmykľavkami • hotelové
obchodíky so suvenírmi • wellness centrum (masáže,
vírivka, sauna za poplatok) • detské ihrisko • TV miestnosť
• medzinárodné hotelové animácie a detský miniklub pre
deti od 4-12 rokov • wifi pripojenie v celom areali (zdarma)

Šport a zábava: stolný tenis • 2 tenisové

kurty • plážový volejbal • šipky • detské ihrisko • vodný aerobik • biliard (za poplatok) • ponuka vodných športov na
pláži (za poplatok) • hotelové animácie a detský miniklub
• tobogan a šmykľavky

Ubytovanie:

príjemne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky v hlavnej hotelovej budove alebo
v záhradných bungalovoch • rodinné izby s možnosťou
až 2 prísteliek (dve prepojené miestnosti - za príplatok)
• individuálne nastaviteľná klimatizácia • minichladnička
(fľaša vody pri príchode) • SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • wifi pripojenie (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom 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 • počas obedov a večerí sú ponúkané nealkoholické nápoje, grécke biele a červené víno, lokálne
čapované pivo) • jedlá krétskej i medzinárodnej kuchyne • tematická večera v taverne (nutná rezervácia, 1x
počas pobytu) • ľahšie občerstvenie podávané v hotelovom režime (zmrzlina, zákusky, káva, čaj, teplé a
studené snacky) • nealkoholické a miestne alkoholické
nápoje (ouzo, raki, vodka, gin, whisky, biele a červené
víno, čapované pivo) podávané v hotelových baroch v
čase od 10:00-24:00hod. • slnečníky, ležadlá zdarma,
plážové osušky za depozit • aerobik • plážový volejbal •
basketbal • stolný tenis • tenis • medzinárodné hotelové
animácie a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SANTA MARINA
****+
AMMOUDARA
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Sme mimoriadne hrdí na to, že vám môžeme opäť
ponúknuť fantastický hotelový komplex Santa Maria Resort, odpočívajúci v srdci slnečného ostrova
Kréta, ktorý svojimi kvalitnými ultra all inclusive
službami uspokojí malých i veľkých dovolenkárov.
Rozľahlý hotelový komplex bol vybudovaný priamo pri nádhernej sedem kilometrov dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora a zároveň
len niekoľko metrov od centra živého letoviska Ammoudara s nákupnými a zábavnými možnosťami.
Samotný hotelový komplex je schopný ponúknuť
živú zábavu mladým, bezstarostnosť dovolenkových chvíľ uponáhľaným a pohodu rodinám s deťmi. Dominantou celého komplexu je krásna hotelová 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 „bestseller“ 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 Ammoudara s nákupnými a zábavnými možnosťami (dostupné pešou prechádzkou priamo z hotela) • cca 6 km od hlavného 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) • internetový kútik (za poplatok) • detské ihrisko • zlatníctvo •
kaderníctvo • čistiareň • medzinárodné hotelové animácie
a detský miniklub

Šport a zábava: tenis (osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • šipky • minigolf • plážový volejbal • detské ihrisko • aerobik • hotelové animácie a detský 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 budove alebo v záhradných bungalovoch • individuálne nastaviteľná 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 formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • občerstvenie 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 vybrané miestne alkoholické nápoje – ouzo, raki, grécke
červené, ružové a biele víno, čapované pivo • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne a na pláži •
aerobik • vodné pólo • stolný tenis • šipky • plážový volejbal • celodenné hotelové animácie a detský miniklub
• wifi pripojenie v hotelovej hale
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RETHYMNO PALACE
*****+
ADELIANOS KAMPOS
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Pre všetkých milovníkov luxusnej dovolenky, ktorí
si vybrali za svoj dovolenkový cieľ čarokrásny a
bájny ostrov Kréta, odporúčame ako horúcu novinku päťhviezdičkový hotel Rethymno Palace. Tento
elegantný hotelový komplex patrí medzi vyhľadávané rezorty nielen kvôli vynikajúcemu servisu,
profesionálnemu prístupu personálu, mimoriadne
chutnej strave, ale i vďaka jedinečnej polohe. Komplexne zrekonštruovaný hotelový rezort s prvkami
mykénskej architektúry, s fascinujúcou botanickou
záhradou vítajúcou pri vstupe svojich návštevníkov tiahnúcou sa priamo k azúrovému pobrežiu
Krétskeho mora, sa nachádza v blízkosti turistami
vyhľadávaného mestečka Rethymno, nazývaného
aj Benátkami západnej Kréty. Moderne a komfortne vybavené izby, špeciality gréckej a medzinárodnej kuchyne, nevídaný bazén v objatí košatých
paliem predurčuje tento hotel k stráveniu kvalitnej
dovolenky pre všetkých tých, ktorí túžia skombinovať pokojné a slnečné dní voľna s večernou zábavou a poznaním.

Poloha: elegantný hotel vzdialený len 6 km od tu-

ristami vyhľadávaného mesta Rethymno s jachtovým prístavom a romantickými uličkami s množstvom obchodov,
kaviarní, taverien • v pokojnom prostredí obklopený krásnou záhradou s palmami a exotickými kvetmi • priamo pri
pláži strediska Adeliaos Kampos • cca 75 km od letiska v
Heraklione • zastávka vzdialená od hotela 50 m

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s prímesou drobných

kamienkov s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky
a ležadlá na pláži (zdarma) • plážové osušky (depozit)

Popis:

impozantná vstupná hala s recepciou a posedením • knižnica • hlavná hotelová reštaurácia • á la carte reštaurácia • plážový bar s terasou na slnenie • lobby
bar • wellness centrum (za poplatok) • vonkajší bazén s
morskou vodou • vnútorný bazén • detský bazén • detské
ihrisko • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži (zdarma)
• plážové osušky za depozit • detské ihrisko • internetový
kútik • obchod so suvenírmi • wifi pripojenie v celom areáli
(zdarma) • hotelový butik •požičovňa áut

Šport a zábava: stolný tenis • tenisový kurt•
plážový volejbal • šipky • stolný futbal • šach, karty • fitnes
centrum • ľahšie animácie počas dňa • vodná gymnastika,
joga • boccia • večerný program so živou hudbou

Ubytovanie:

luxusne zariadené priestranné
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • individuálne nastaviteľná klimatizácia • LCD SAT TV • minichladnička
(fľaša vody, vína, ovocie pri príchode) • telefón • rýchlovaná
kanvica na prípravu kávy, čaju • wifi (zdarma) • župan a
pohodlné papuče • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo so sprchou, WC, sušič na
vlasy) • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov s možnosťou výberu gréckych a medzinárodných jedál vrátane nápojov • ukážky
varenia • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje
podávané v plážovom bare od 10:00 hod do 23:00 hod
• miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (čapované
pivo, víno, lokálne destiláty, miešané nápoje) podávané
v lobby bare od 17:30 do 23:00. • ľahšie občerstvenie a
snacky, zmrzlina podávané v hotelovom režime • tematická večera v á la carte reštaurácii (1 krát za pobyt- nutná rezervácia vopred) • fitnes centrum • vnútorný bazén •
stolný tenis • šipky • joga • vodná gymnastika • boccia • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • plážové osušky
(za depozit) • denné animácie • večerný program so živou
hudbou • wifi pripojenie v celom areáli hotela
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DIMITRIOS VILLAGE
*****
MISSIRIA
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Prijmite pozvanie a vychutnajte si horúce dovolenkové dni v hotelovom komplexe Dimitrios Village, ktorý čaká na svojich hostí v bezprostrednej
blízkosti známeho a turistami vyhľadávaného
mesta Rethymno s úzkymi uličkami a dominantnou pevnosťou Fortezza. Hotelový komplex sa
rozprestiera priamo pri širokej pláži s pozvoľným
vstupom do mora, kde si budete vychutnávať
hrejivé lúče dopadajúce na priezračnú vodu Krétskeho mora. Obľúbené all inclusive služby poskytované ochotným personálom, výborná a pestrá
strava s gréckymi i medzinárodnými špecialitami vo vás zanechajú tie najlepšie spomienky na
vašu tohtoročnú dovolenku na ostrove Kréta. Oddych a relax vám zaručia priestranné izby roztrúsené v niekoľkých budovách komplexu, ktoré vytvárajú dojem typickej krétskej dedinky. Hotelový
komplex Dimitrios Village odporúčame klientom
všetkých vekových kategórií, najmä však rodinám s deťmi.

Poloha: rodinný hotelový komplex sa nachádza

v stredisku Missiria, priamo pri krásnej širokej pláži •
pozostáva z ubytovacích budov, ktoré tvoria komplex
s dokonalou oddychovou atmosférou • cca 2,5 km od
očarujúceho mesta Rethymno • ľahká dostupnosť pešou
promenádou k jachtovému prístavu v Rethymne • nákupné možnosti v blízkosti hotela • zastávka vzdialená od
hotela 100 m • cca 80 km od letiska v hlavnom meste
Heraklion

Pláže: krásna široká piesočnatá pláž miestami pre-

miešaná hrubozrnným pieskom s pozvoľným vstupom
do mora vhodným pre menej zdatných plavcov • slnečníky
a ležadlá na pláži (za poplatok) • plážové osušky (za poplatok) • vodné športy v blízkosti hotelovej pláže (za poplatok)

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením • hotelová reštaurácia s panoramatickým výhľadom na more
• snack bar • bar pri bazéne • 3 vonkajšie bazény roztrúsené po areáli so štýlovými ležadlami a baldachýnmi •
vnútorný bazén • detský bazén • detské ihrisko • detský
miniklub • ležadlá a slnečníky pri bazénoch (zdarma) •
plážové osušky (za poplatok) • wifi (zdarma) • úschovňa
batožiny • požičovňa áut • minimarket so suvenírmi

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za po-

platok) • tenis • masáže (za poplatok) • plážový volejbal •
vodný aerobik • detské ihrisko • vodné športy v blízkosti
hotelovej pláže (za poplatok) • denné a večerné hotelové
animácie a detský miniklub

Ubytovanie:

novo zrekonštruované moderne
zariadené 2-lôžkové štúdiá s možnosťou 1 prístelky • zrekonštruované rodinné apartmány pre 4 až 5 osôb (na vyžiadanie) • vybavenie oboch typov izieb: klimatizácia • LCD
SAT TV • telefón • minichladnička (fľaša vody pri príchode)
• kuchynský kútik • rýchlovarná kanvica na prípavu čaju a
kávy • wifi pripojenie (zdarma) • trezor (za poplatok) • sušič
na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC)
• balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov s výberom z gréckej a medzinárodnej kuchyne vrátane nápojov (biele a červené víno, čapované pivo, voda a soft nápoje) • ukážky varenia • snacky
ako gyros, pizza, palacinky, hot dogy podávané v bare
od 11:00 do 19:00. • nealkoholické a miestne alkoholické
nápoje (víno, pivo, vodka, rum, gin, ouzo, raki miestnej produkcie, káva, čaj) podávané v bare pri bazéne
od 10:30 do 23:00 • ľahšie občerstvenie (koláčik, croissant, cookies, zmrzlina) v bare pri bazéne od 10:30 do
23:00 • slnečníky a ležadlá pri bazénoch • detský miniklub • wifi pripojenie v celom areáli hotela • stolný tenis

Oficiálna trieda: ««««
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IOLIDA BEACH
*****
AGIA MARINA
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Radi by sme upriamili vašu pozornosť na moderný a elegantný hotelový komplex situovaný v srdci
známeho letoviska Agia Marina, na zlatistej piesočnatej pláži a iba pár minút od najkrajšieho mesta
bájnej Kréty – malebnej Chanie. Hotelový komplex
pozostáva z dvoch častí navzájom prepojených
elegantným skleneným nadchodom, ktorý vás bezstarostne dovedie z ubytovacej časti až priamo na
nádhernú pláž s jemným pieskom a pozvoľným
vstupom do vody, z ktorej sa vám naskytne fascinujúci pohľad na slnkom zaliate krištáľovo čisté more.
Slnečné a priestranné izby ladené do blankytných
farieb ponúkajú pohodlie a oddych po slnení na
pláži alebo pri jednom z dvoch hotelových bazénov.
Pestrý a široký výber jedál s dôrazom na miestne
špeciality vás dozaista presvedčia o správnosti výberu tohtoročnej dovolenky. Hotel Iolida Beach odporúčame pre všetky vekové kategórie, najmä tým,
ktorí vyhľadávajú moderný hotel atraktívnu polohu
s kvalitnými službami.

Poloha: príjemný hotelový komplex sa nachádza v

centre obľúbeného letoviska Agia Marina s bohatými zábavnými možnosťami • turistické obchodíky v bezprostrednej
blízkosti hotela • hotelový areál vyúsťuje priamo na nádhernú piesočnatú pláž s čarovným výhľadom na ostrov Teodor,
s prírodnou rezerváciou pre chránené kozy Kri-kri • cca 8
km od malebného mesta Chania • cca 140 km od letiska v
Heraklione • výhodná poloha na spoznávanie krás ostrova
Kréta • zastávka vzdialená od hotela 50 m

Pláže:

krásna piesočnatá pláž so zlatistým pieskom
s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre deti a neplavcov • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • plážové
osušky (za poplatok) • široká ponuka vodných športov v
blízkosti hotelovej pláže (za poplatok)

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou a posede-

ním • ubytovacia časť je s hlavnou hotelovou reštauráciou
a bazénom dostupná cez elegantný nadchod, resp. cez
miestnu komunikáciu • hlavná hotelová reštaurácia • á la
carte reštaurácia Marina • snack bar • plážový bar • bar pri
bazéne • vonkajší bazén predelný mostíkom a oddelenou
časťou pre deti • bazén pri pláži • detský bazén pri pláži •
detské ihrisko • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma) •
plážové osušky (za poplatok) • terasa na slnenie • wifi pripojenie v areáli hotela (zdarma) • úschovňa batožiny • požičovňa áut • požičovňa bicyklov

Šport a zábava:

fitnes centrum • biliard (za poplatok) • vodný aerobik • masáže (za poplatok) • vodné športy v blízkosti hotelovej pláže (za poplatok) • denné a večerné
hotelové animácie pre deti a dospelých

Ubytovanie: moderne zariadené štúdiá s mož-

nosťou 1 prístelky • priestranné rodinné apartmány s 2
spálňami až pre 4 osoby (za príplatok) • v oboch typoch
izieb: klimatizácia • LCD SAT TV • radio • kuchynský kútik •
minichladnička • rýchlovarná kanvica na prípravu čaju, kávy
(na vyžiadanie) • wifi pripojenie (zdarma) • župan • trezor
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC,
sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky a večere formou bohatých švédskych stolov s možnosťou výberu gréckych a medzinárodných jedál v hlavnej hotelovej reštaurácii vrátane nealkoholických nápojov, lokálneho čapovaného piva, víno,
• obedy formou švédskych stolov v reštaurácii pri pláži
vrátane nápojov • ukážky varenia • tematické večere • ľahšie popoludňajšie snacky od 15:00 do 18:00 hod • nealko a
miestne alko nápoje ako víno, čapované pivo, lokálne destiláty, miešané nápoje, džús, káva v plážovom bare od 10:30
do 23:00 • miestne alko a nealko nápoje v bare pri bazéne
od 10:30 - 18:00 hod. • fitnes centrum • hotelové animácie •
slnečníky a ležadlá pri bazénoch • wifi

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

TALEA BEACH
***+
BALI
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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
budovy rozmiestnené okolo bazénu priamo v
hotelovej záhrade, ktorej dominujú exotické palmy a voňavé ibišteky. O zábavu a príjemnú dovolenkovú atmosféru sa postará aj náš slovenský
animátor, ktorý rôznymi súťažami i oddychovými
aktivitami počas dňa zabaví 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 hotela a iste budete očarení
krásou Krétskeho mora a tunajšej pláže. Nasadnúť
môžete i na prázdninový vláčik a spoznať najkrajšie miesta jedinečnej západnej Kréty. Vhodné pre
mladých ľudí a vyznávačov aktívnej dovolenky.

Poloha:

príjemný hotelový komplex končiaci priamo
na krásnej zlatistej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • priamo
v malebnom typicky krétskom stredisku Bali s nákupnými možnosťami • cca 30 km od Rethymna, perly západnej
Kréty s jachtovým prístavom 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 promenáda 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 terasou s posedením • bazén pre dospelých s terasou na slnenie (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 • stolný tenis • aerobik
• detské ihrisko • vodné športy na pláži (jet ski, vodný banán, atď. za poplatok) • animácie a detský miniklub

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
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych 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, čapované pivo, biele a červené víno, ouzo) v čase
od 10:00 - 22:00 hod. • ľahšie občerstvenie (káva a koláč), zmrzlina pre deti podávané v hotelovom režime •
slnečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové animácie pre
deti a dospelých

Oficiálna trieda: «««
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RHODOS

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Rhodos je ostrov, ktorý ako delfín
pláva trblietavými vodami juhovýchodného
Stredomoria a spája západ s Orientom.

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)
Ostrov Rhodos leží v šírom mori. Kedysi, keď bol ešte ponorený na dne, vyniesol ho Hélios na svetlo a vyžiadal si ho od bohov do svojho vlastníctva. Rhodos je najväčším ostrovom súostrovia Dodekanese a po Kréte, Evii a Lesbose
je štvrtým najväčším ostrovom Grécka.

GRÉCKO

Ixia

Rhodos

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 Stredomoria a spája západ s Orientom.

Kallithea
Faliraki

ATÉNY

Kolymbia

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 pohostinnosť 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.

Lindos
Pefki

KALOS IRTHATE! (Vítame Vás)

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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MESTO RHODOS TOWN
Štvorkilometrové mestské hradby s vežami, baštami a priekopami 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 tureckej nadvlády. Na námestí Simi nájdete zvyšky Afroditinho chrámu. 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 hlavného 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 kúpeľov.
Lesk historických kúpeľných budov môžu vďaka nákladnej rekonštrukcii obdivovať aj dnešní návštevníci, ktorí sem počas leta
zavítajú. Krásne pieskové pláže ukryté v zálivoch a kvalitné hotely 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 východného 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 atmosférou a pohostinnosťou. Oddychová prechádzka po pobreží vás
dovedie na jedno z najkrajších miest ostrova, k neďalekej pláži
Tsambika. Príjemne strávené chvíle oddychu v moderných hoteloch s komplexným balíkom kvalitných služieb sú znásobené malebnou kulisou tohto miesta, výnimočného vďaka príjemnej vôni
eukalyptových stromov zo známej 2 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 neopakovateľnú atmosféru, somárikovia nosiaci turistov až k vstupnej
bráne do Akropoly, to všetko by ste si nemali nechať ujsť. V Lindose 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 prekrásnom prírodnom prostredí, ktoré svojim letným hosťom ponúka
všetko, čo k stráveniu pohodovej dovolenky potrebujú - obchodíky,
reštaurácie, bary a pekné pláže lemované olivovými hájmi. Najväčším lákadlom je práve dlhá piesočnatá pláž s množstvom malých zálivov, kde si každý nájde svoje obľúbené miesto na kúpanie 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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Obľúbený hotel Pegasos Beach nachádzajúci sa v
letovisku Faliraki určite ocenia najviac klienti, ktorí
uprednostňujú istotu kvalitných služieb, luxus a
komfort v najvyhľadávanejších a najatraktívnejších lokalitách a strediskách v každej destinácii.
Tento hotel spĺňa všetky uvedené atribúty. Ponúka ubytovanie v elegantných izbách typu superior
alebo de luxe, kde si spokojne oddýchnete po dni
strávenom na jednej z najkrajších piesočnatých
pláži Rhodosu. Nádherná hotelová záhrada plná
košatých paliem a voňavých oleandrov pohladí
vaše zmysly a presvedčí vás o správnosti výberu tohtoročnej dovolenky. Prijmite naše pozvanie
a nechajte sa rozmaznávať chuťami vynikajúcej
stredomorskej kuchyne v kombinácii s temperamentnou zábavou hotelových animátorov a blízkeho centra známeho strediska Faliraki. Odporúčame pre všetky vekové kategórie.

Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pláží na ostrove Rhodos • v pokojnej časti, v tzv. hotelovej zóne na okraji
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. pešou chôdzou od Waterparku, jedného z najväčších v Európe • cca 13 km od hlavného mesta Rhodos (autobusová
zastávka pred hotelom) • cca 35 km od Lindosu s antickou Akropolou • 10 km od 18 jamkového golfového ihriska
v stredisku Afandou • autobusová zastávka pred hotelom

a dieťa
ZDARMA

ocenená Modrou vlajou za čistotu, miestami premiešaná
s kamienkami a s pozvoľným vstupom do mora vhodným pre deti aj pre menej zdatných plavcov • plážové
osušky, ležadlá a slnečníky (zdarma) • sprchy na pláži

Popis:

elegantná vstupná hala s recepciou a lobby
barom • trezory (za poplatok) • hlavná reštaurácia • á la
carte reštaurácia Elia (za poplatok) • hotelový bar a kaviareň • snack bar • pool bar • veľký, priestranný sladkovodný
bazén • bazén pre deti • bazén so šmykľavkou • slnečníky,
ležadlá a osušky pri bazéne (zdarma) • fitnes • wifi v areáli
hotela (zdarma) • obchodíky so suvenírmi • kaderníctvo

Šport a zábava:

tenisové kurty • stolný tenis
• outdoorové fitnes pred plážou • biliard (za poplatok) •
šipky • basketbal • vodné pólo • plážový volejbal • detské
ihrisko • hotelový miniklub pre deti od 4 - 12 rokov • denný aj večerný hotelový animačný program organizovaný skúseným animačným tímom • vodné športy na pláži
(za poplatok) • požičovňa bicyklov (za poplatok)

Ubytovanie:

moderne a elegantne zariadené
2-lôžkové izby superior s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • rodinné izby s 2 spálňami • klimatizácia • chladnička (fľaša vody pri príchode) • telefón • rádio • SAT TV •
wifi (zdarma) • trezor (za poplatok) • kúpeľňa so sprchou,
resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa
s posedením • výhľad na more (za príplatok) • luxusne
zariadené izby De Luxe (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA 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, palacinky, ovocie) • miestne
alkoholické, nealkoholické nápoje a miešané nápoje, tiež
káva, čaj a voda sú k dispozícii v baroch hotela počas
dňa v čase od 11:00 hod. do 23:30 hod. • hlavný bar je
otvorený od 17:00 do 01:00 (nápoje od 23.30 hod. sú spoplatnené) • zmrzlina pre deti • denný a večerný animačný
program • detský miniklub • minidisko • outdoorové fitnes
pred plážou • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na hotelovej pláži • plážové osušky • wifi na izbách a v areáli hotela

izba Superior
188

Pláže: veľmi pekná, dlhá a široká piesočnatá pláž
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HOTEL

DESSOLE OLYMPOS BEACH

*****
FALIRAKI
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3zľ5av%
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Spokojnosť klientov je náš prvoradý cieľ a preto
sme do našej ponuky dovoleniek opätovne zaradili hotel Dessole Olympos Beach, ktorý je súčasťou renomovanej medzinárodnej siete Dessole
Resorts. Tá je zárukou kvalitných služieb a maximálnej starostlivosti o každého hotelového hosťa. Areál ústi priamo pri pláži, jednej z najkrajších
na celom ostrove, ktorá je presne tým, čo potrebujete ku kvalitnému oddychu. Nádherná široká
pláž v spojení s krištáľovo čistou vodou odrážajúca horúce letné lúče vás dozaista presvedčí
o správnosti výberu tohtoročnej dovolenky pri
mori. Blízkosť centra najvyhľadávanejšieho strediska Faliraki vám umožní vychutnať si počas
svojho letného pobytu nielen denné atrakcie, ale
aj jeho vzrušujúci večerný a nočný život. Hotel
Dessole Olympos Beach je tá správna voľba k
prežitiu príjemnej, oddychovej dovolenky presýtenej slnečnými lúčmi a vôňou mora.

Poloha: priamo pri jednej z najkrajších pláží ostrova

• v pokojnej časti, v tzv. hotelovej zóne na okraji letoviska • približne 2 km od živého centra Faliraki s množstvom
reštaurácií, situovaných aj priamo na pláži, kaviarní, barov,
pubov, diskoték, nechýbajú ani bohaté nákupné možnosti a množstvo ďalších dovolenkových atrakcií • cca 5 min.
peši od Waterparku • vzdialenosť od mesta Rhodos približne 13 km • cca 35 km od historickej dedinky Lindos s antickou Akropolou • letisko cca 15 km od hotela

a dieťa
ZDARMA

Pláže: pekná, dlhá a široká piesočnatá pláž miestami

premiešaná s drobnými 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 v spoločenských priestoroch hotela (zdarma) •
trezory na recepcii (zdarma) • hlavná reštaurácia s príjemným posedením na vonkajšej terase • Beach Taverna na
pláži (1 x za pobyt večera na pláži zdarma- nutná rezervácia) • á la carte reštaurácia (extra platba) • pool bar • veľký
sladkovodný bazén (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma)
• detský bazén • miniklub pre deti • Wellness centrum (masáže a parný kúpeľ za poplatok)

Šport a zábava:

tenisový kurt • stolný tenis
• biliard (za poplatok) • šipky • boccia • vodné pólo • plážový
volejbal • vodné športy na pláži (za poplatok) • (areál s minigolfom, tenisovým kurtom a menším toboganom medzi
bazénmi a plážou nepatrí k hotelu) • denný aj večerný hotelový 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 • tematická večera v Beach Taverne na pláži (1x za pobyt,
rezervácia 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 nealkoholické nápoje sú podávané vo vyhradenom
čase v lobby bare, pool bare a v Beach Taverne na pláži
• počas obedov a večerí pivo a víno • denný a večerný
animačný program • ležadlá, osušky a slnečníky pri bazéne a na pláži pred hotelom• wifi v areáli hotela • trezor

Oficiálna trieda: ««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

BLUE SEA BEACH RESORT

*****
FALIRAKI
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u

Naša tohtoročná novinka, hotelový komplex Blue
Sea Beach Resort, vám zaručí prežitie slnkom zaliatych dovolenkových dní v krásnom prostredí
plnom exotickej zelene a voňavých kvetov. Nezmeškajte príležitosť oddychovať či prechádzať
sa po nádhernej širokej pláži ocenenej modrou
vlajkou, alebo si vychutnajte osvieženie v podobe
lahodného nápoja v jednom z hotelových barov s
výhľadom na dychberúcu panorámu Stredozemného mora. Komfortne zariadené izby v hlavnej
časti Blue Sea I alebo v pokojnejšej časti Blue Sea
II poskytnú vzácny relax a oddych počas dovolenkových dní. Vďaka širokému spektru poskytovaných služieb ako aj výhodnej polohe neďaleko
centra jedného z najvyhľadávanejších letovísk na
ostrove, si hotel bezpochyby obľúbia dovolenkári
všetkých vekových kategórií.

Poloha: v pokojnom prostredí vyhľadávaného le-

totoviska Faliraki s rušným denným a nočným životom
• priamo pri širokej pláži s pozvoľným vstupom do mora
ocenená Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu • cca 2 km od
centra strediska Faliraki s množstvom reštaurácií, kaviarní, barov, pubov, diskoték, nechýbajú ani bohaté nákupné
možnosti a množstvo ďalších dovolenkových atrakcií • cca
5 min. peši od Waterparku • vzdialenosť od mesta Rhodos
približne 13 km • (autobusová zastávka 50 m od hotela)

Pláže:

pekná, široká piesočnatá pláž premiešaná
miestami drobnými kamienkami s pozvoľným vstupom

a 2 deti
ZDARMA

do mora priamo pri časti Blue Sea 1 • hotelovú časť Blue Sea
2 oddeľuje od pláže miestna komunikácia • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (zdarma) • sprchy na pláži

Popis:

priestranná vstupná hala s recepciou a lobby
barom • hlavná reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie (za poplatok) • hlavný bar (nápoje sú po 23:30 hod spoplatnené)
• snack bar • pool bar • beach bar • pool bar v časti Blue
Sea 2 • plavecký bazén • oddychový bazén pre dospelých
• detský bazén so šmykľavkou • bazén v časti Blue Sea 2
• plážové osušky, ležadlá a slnečníky pri bazénoch a na
pláži (zdarma) • fitnes centrum • detský miniklub • nákupná
zóna s obchodíkmi • wifi pripojenie v celom areáli hotela
(zdarma) • masáže (za poplatok) • vírivka a sauna (zdarma)
• požičovňa áut (za poplatok)

Šport a zábava: tenisový kurt • squash • plá-

žový volejbal • futbalové ihrisko • stolný tenis • vodné pólo •
biliard (za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • hotelové
animácie a večerný animačný program • detské ihrisko a
miniklub • fitnes centrum • detský bazén so šmykľavkou

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-

nosťou 1 prístelky • rodinné izby s 2 oddelenými spálňami
(za príplatok) v časti Blue Sea 1 v hlavnej hotelovej časti
• izby s výhľadom na more (za príplatok) • 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby s 2 oddelenými
spálňami (za príplatok) v časti Blue Sea 2 • minichladnička •
telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón
s posedením • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané v hlavnej reštaurácii formou bohatých švédskych
stolov vrátane nápojov • ukážky varenia počas obedov
a večerí • občerstvenie v snack bare od 10:30-17:30 hod
(šaláty, cestoviny, pizza, sendviče, ovocie) • zmrzlina, cookies, koláčiky v plážovom bare a pool bare od 10:3017:30 hod • miestne alkoholické, nealkoholické nápoje
a miešané nápoje v plážovom bare a v pool baroch od
10:00-17:30 hod. a v hlavnom hotelovom bare od 17:3023:30 hod • ležadlá a slnečníky pri bazénoch a na pláži
• plážové osušky • pestrý denný a večerný animačný
program • fitnes centrum • sauna • vírivka • stolný tenis •
squash • detský miniklub • wifi

Oficiálna trieda: ««««
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HOTEL

EVI

***

FALIRAKI
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Aj tento rok si našiel obľúbený hotel Evi svoje stabilné miesto v ponuke našich all inclusive dovoleniek. V jeho starostlivo udržiavanom areáli nájdete
komplex viacerých ubytovacích budov a veľa možností na trávenie aktívnej dovolenky pri hotelovom
bazéne a pestrých športových aktivitách. Najmenší klienti sa do sýtosti zabavia v detskom bazéne.
Pozvoľný vstup do mora na slnkom zaliatej piesočnatej pláži je ako stvorený pre menej zdatných
plavcov a široká ponuka vodných športov zaujme
nadšencov aktívnej dovolenky. Po celodenných
radovánkach sa nechajte zlákať na návštevu rušného strediska Faliraki, v ktorého uličkách nájdete
množstvo obchodov, barov, miestnych taverien,
diskoték a taktiež rôznorodý výber dovolenkových atrakcií. Vychutnajte si neopakovateľnú dovolenkovú atmosféru v druhom najživšom dovolenkovom letovisku na ostrove Rhodos. Prvým je
samozrejme hlavné mesto Rhodos town, kde sa
pohodlne dostanete miestnou dopravou alebo počas jedného z fakultatívnych výletov. All inclusive
ponuka v kombinácii hotelových služieb a zaujímavej ceny vás určite presvedčia o správnej voľbe
vašej tohtoročnej dovolenky.

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 • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy na pláži • reštaurácie 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:

hotel pozostáva z hlavnej budovy s recepciou a viacerých ubytovacích častí • vstupná hala s recepciou a trezormi (za poplatok) • reštaurácia s posedením
na vonkajšej terase • snack/pool bar pri bazéne • spoločenská miestnosť so SAT TV • veľký sladkovodný bazén
a detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch (zdarma)
• detský miniklub • internet a wifi (za poplatok) • hotelový
minimarket so suvenírmi

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za poplatok) • vodné pólo • plážový volejbal • vodné športy
na pláži (za poplatok) • v blízkom okolí hotela sa nachádza
motokárový areál

Ubytovanie: štandardne vybavené 2-lôžkové
Poloha: v pokojnej časti rušného letoviska Faliraki • izby
s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimatizácia (zdarma)
približne 7 min. chôdze od živého centra s množstvom obchodíkov, butikov, reštaurácií, kaviarní, desiatkami barov,
pubov a diskoték • nákupné možnosti v tesnej blízkosti

a 2 deti
ZDARMA

• chladnička • telefón • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp.
s vaňou a WC • balkón, resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov podávané v hlavnej hotelovej reštaurácii • občerstvenie počas dňa v snack bare a
bare pri bazéne • zmrzlina vo vyhradenom čase • miestne alkoholické nápoje: gin, vodka, rum, brandy, 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 slnečníky pri bazéne
OFICIÁLNA TRIEDA: «««
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ILYSSION BEACH RESORT
****
PEFKI
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Pevne veríme, že vynovený hotel Ilyssion Beach
Resort, ktorému v sezóne 2019 oficiálne pribudla
ďalšia hviezdička, sa stane vaším obľúbeným dovolenkovým cieľom počas tohtoročného leta stráveného na ostrove Rhodos. Jeho unikátna poloha
v tichom prostredí a zároveň priamo pri mori zaručuje hotelovým hosťom všetkých vekových kategórií dokonalý oddych. Práve susedná piesočnatá 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 ihrisko, vlastný bazén i hotelový miniklub, ale aj starší klienti vyhľadávajúci
pauzu od stresu a rutiny každodenného pracovného života. Hotel má výhodnú polohu i pre spoznávanie historických a prírodných krás Rhodosu,
veď len pár kilometrov vzdialený unikátny Lindos
s Akropolou je najnavštevovanejšou turistickou
atrakciou ostrova Rhodos.

Poloha: upravený a vynovený areál hotela ponúka

nádherný panoramatický výhľad na morskú hladinu hrajúcu unikátnymi odtieňmi modrej farby • v tichej lokalite,
len 5 minút chôdze od najbližších nákupných možností,
obchodíkov so suvenírmi a taverien • vzdialenosť od centra letoviska 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

a 2 deti
ZDARMA

Pláže:

priamo pred hotelovým rezortom sú menšie prírodné pláže • len 50 m od hotelového komplexu je pekná
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do vody so slnečníkmi a ležadlami (za poplatok) • plážové osušky (za depozit)

Popis: vstupná hala s recepciou • udržiavaná tera-

sovitá záhrada • hlavný bar s panoramatickou terasou s
výhľadom na more (nápoje v rámci AI v čase od 17:00 do
23:00 hod.) • veľkoplošná SAT TV v priestoroch recepcie
• wifi pripojenie v priestoroch recepcie (zdarma) • trezor
(za poplatok) • reštaurácia s terasou a posedením • minimarket • bazén so slanou vodou 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 • vírivka • parkovisko • miestnosť na úschovu batožiny

Šport a zábava: karty • šach • backgammon

• biliard (za poplatok) • tenis (za poplatok) • volejbal • vírivka (za poplatok) • vodné športy v najbližšom stredisku
Pefki (za poplatok) • amfiteáter • 1x týždenne grécky večer
so živou hudbou a tancom

Ubytovanie:

štandardne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia (zdarma v hotelovom režime v období od 15.06. do 15.09.2020) •
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 posedením • izby s výhľadom na more (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, ľahký obed (šaláty, pizza, cestoviny, hamburger, souvlaki, sendviče, hranolky, nugetky, ...) a večera formou švédskych stolov vrátane
nápojov • miestne alkoholické nápoje (čapované pivo,
biele a červené víno) v čase od 12:00 do 17:00 hod
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 koktejly, 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: ««««
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NIRIIDES
****+
KOLYMBIA
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Prídite si užiť svoju vysnívanú letnú dovolenku
do rezortu, ktorý vám okrem kvalitných all inclusive služieb, chutnej stravy a ubytovania v
priestranných izbách umiestnených v prostredí
krásnej záhrady navyše ulahodí svojou pohodovou atfmosférou. Okrem slnenia na blízkej pláži
sa vydajte do neďalekej Eukalyptovej aleje, ktorá
vás dovedie do živého centra strediska Kolymbia.

Poloha: v pokojnej časti, v blízkosti známej Eukalyp-

tovej aleje len 5 min. pešej chôdze od centra letoviska Kolymbia s nákupnými a zábavnými možnosťami • cca 25 km
od hlavného mesta Rhodos a Lindosu s antickou Akropolou

Pláže: cca 5 minút chôdze od hlavnej 2,5 km dlhej
pláže letoviska Kolymbia • piesočnatá, premiešaná s kamienkami, s pozvoľným vstupom • ležadlá a slnečníky
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Popis: lobby s recepciou • trezor (na recepcii za po-

platok) • hlavný bar • wifi (zdarma) • reštaurácia • snack/
pool bar pri bazéne (ležadlá a slnečníky zdarma) • plážové
osušky (za poplatok) • detský bazén a detské ihrisko

získajte až

4zľ0av%
u

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a dieťa
ZDARMA

198

Šport a zábava:

stolný tenis • biliard a tenis (za poplatok) • plážový volejbal • vodné športy na pláži
(za poplatok) • raz týždenne hotel organizuje grécky tematický večer • detská dráha pre elektrické autíčka

Ubytovanie:

zrekonštruované, elegantne zariadené 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 vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov v
hlavnej 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 od 10:00 hod. do 18:00 hod. • ležadlá a slnečníky pri bazéne • wifi v areáli hotela

Oficiálna trieda: ««««

na strane 41
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HOTEL

KOLYMBIA SKY
****+

hot

Poloha: hotel pozostávajúci z hlavnej budovy a kom-

plexu viacerých budov v pokojnom prostredí strediska Kolymbia • cca 800 m od centra letoviska • najbližšie nákupné
možnosti cca 200 m • hlavné mesto aj historický Lindos sú
vzdialené cca 25 km (zastávka pred hotelom)

Pláže: 100m od dlhej piesočnatej pláže premiešanej s
drobnými kamienkami • ležadlá a slnečníky (za poplatok) •
plážové osušky (za depozit) • vodné športy (za poplatok)

Popis: útulná vstupná hala s recepciou a s posedením
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

• wifi na recepcii (zdarma) • snack bar a bar pri bazéne • minimarket so suvenírmi • hotelová reštaurácia • priestranný
bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • plážové osušky
(za depozit) • samostatný detský bazén a detské ihrisko

Šport a zábava: stolný tenis • tenis (za poplatok)

• športové a zábavné hotelové animácie

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prí-

steliek • izby s privátnym bazénom (za príplatok) • rodinné
izby pre 4 osoby s dvomi oddelenými spálňami (za príplatok)
• klimatizácia (od 15.6.-15.9., mimo tohto obdobia za poplatok)
• telefón • trezor (za poplatok) • minichladnička • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. s vaňou a WC) •
sušič na vlasy • balkón resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov • 2x týždenne
tematické večere • miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje podávané v bare pri bazéne • ľahké občerstvenie,
káva a čaj, zmrzlina v hotelovom režime • ležadlá a slnečníky pri bazéne • plážové osušky (za depozit) • animačný
program pre deti a dospelých • wifi v priestoroch recepcie

Oficiálna trieda: ««««

na strane 41

www.kolymbiasky.gr
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S radosťou sme opätovne zaradili do ponuky vyhľadávaný hotel Kolymbia Sky, ktorý po rekonštrukcii
poskytuje svojim klientom služby ešte na vyššej
úrovni. Jeho skvelá poloha v tesnej blízkosti dlhej
pláže s pozvoľným vstupom do mora, neďaleká Eukalyptová alej s reštauráciami, gréckymi tavernami,
barmi a kaviarňami, to všetko sú výhody zaručujúce kvalitný, plnohodnotný a zaslúžený oddych, po
akom dozaista túžite po celý rok. Odporúčame všetkým vekovým kategoriám, najmä tým, ktorí túžia
stráviť tohtoročnú dovolenku v pokojnom prostredí.
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HOTELOVÝ KOMPLEX

LINDOS ROYAL
*****+
LINDOS
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Rozprávkový areál tohto 5-hviezdičkového hotelového komplexu, s množstvom atrakcií pre
veľkých i malých dovolenkárov, nájdete nad malebnou zátokou Vlycha Bay, pričom priestranné,
dômyselne prepojené slnečné terasy s bazénmi
obklopuje svieža zeleň a pestrofarebné kvety
udržiavanej záhrady. Nechajte sa počas horúcich slnečných dní rozmaznávať vysokým štandardom all inclusive služieb, ochutnajte skvelé
špeciality miestnej kuchyne, zapojte sa do pestrého programu, ktorý pre vás pripravili hoteloví
animátori a objavte čaro blízkej dedinky Lindos s
antickou Akropolou. Neďaleká pláž s priezračne
čistým morom, na ktorej si môžete plnými dúškami vychutnávať príjemné leňošenie, vo vás len
umocní presvedčenie o tom, že ste si svoju dovolenku vybrali naozaj správne.

Poloha: na juhovýchodnom pobreží ostrova Rhodos

• v malebnom zálive Vlycha Bay s pokojným morom • areál hotelového rezortu je riešený v štýle tradičnej gréckej
dedinky, pričom závan antickej histórie architektonicky dotvárajú stĺpy a oblúky a v neposlednom rade aj udržiavaná
exotická záhrada obklopujúca bazény so slnečnými terasami • iba 3 km od historickej dedinky Lindos známej antickou Akropolou • 43 km od hlavného mesta Rhodos • 35 km
od golfového ihriska v Afandou • cca 50 km od letiska

pri vstupe do mora s kamienkami (ležadlá a slnečníky
za poplatok, plážové osušky za depozit) • hotelový areál
sa kaskádovito rozprestiera 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 poplatok) • internetový kútik (za poplatok) • wifi vo
vyhradených priestoroch hotela (zdarma) • TV miestnosť
• hlavná reštaurácia a 3 tematické á la carte reštaurácie
(grécka, stredomorská a barbecue) • snack bar • pool bar
• viacero bazénov (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové
osušky za depozit) • detský bazén so šmykľavkami • detské ihrisko • supermarket a obchod so suvenírmi • požičovňa áut (za príplatok)

Šport a zábava:

tobogany a detské šmykľavky • 2 tenisové kurty • basketbalové a volejbalové ihrisko •
futbalové ihrisko • vodné pólo • biliard (za poplatok) • stolný
tenis • šípky • fitnes centrum • masáže (za poplatok) • hotelové animácie • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

elegantne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky • priestranné rodinné izby s dvomi
oddelenými spáľňami (za príplatok) • klimatizácia • SAT TV •
trezor (za poplatok) • telefón • chladnička • kúpeľňa s vaňou
alebo sprchovacím kútom a WC • sušič na vlasy • balkón
alebo terasa s posedením

Pláže: cca 50 m od hotelového areálu je krásna cen- Stravovanie: formou all inclusive
trálna pláž v zálive Vlycha Bay, s pieskom premiešaným

a 2 deti
ZDARMA

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov podávané v hlavnej
reštaurácii hotelového rezortu • raz za pobyt možnosť večere v á la carte reštauráciach (nutná rezervácia vopred)
• počas obedov a večerí sú k dispozícii nealkoholické nápoje, džúsy, voda, pivo a víno miestnej produkcie • ľahké
občerstvenie vo vyhradenom čase počas dňa • miestne
alkoholické nápoje (čapované pivo, víno, destiláty, miešané nápoje), nealkoholické nápoje, káva a čaj v baroch
rezortu v čase od 10:00 do 23:00 hod. • vybrané športové
aktivity • celodenný animačný program • detský miniklub
• tobogany a detské šmykľavky • ležadlá a slnečníky pri
bazénoch a v areáli hotela • plážové osušky (za depozit)
• wifi vo vyhradených priestoroch hotela

Oficiálna trieda: «««««
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zájazdov nájdete
na strane 42
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HOTEL

AVRA BEACH
****+

hot

e

Už niekoľkými sezónami overený, umiestnený priamo pri upravenej pláži leží elegantný hotel Avra Beach. Starostlivo udržiavaný areál hotela s palmami,
ktorého pomyselné centrum tvorí architektonicky
zaujímavý bazén, vám ponúka lákavé prostredie
na strávenie výnimočnej dovolenky. Gurmánske
špeciality, kvalitné služby hotela spolu s výhodnou
polohou v blízkosti centra Ixie a mesta Rhodos sú
zárukou tej pravej dovolenkovej idyly.

nimarket • bazén • bar pri bazéne s terasou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na terase (zdarma) • detský
bazén • detské ihrisko • udržiavaná záhrada • wifi (zdarma)

Poloha: v blízkosti centra známeho letoviska Ixia

s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby s dvomi oddelenými
spálňami pre 4 osoby (za príplatok) • klimatizácia (od 15.6.
do 15.9. zdarma) • chladnička • telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • wifi • kúpeľňa s vaňou alebo sprchový kút a WC
• sušič na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

s reštauráciami, obchodíkmi, tavernami a barmi • priamo pri
piesočnatej pláži s prímesou okruhliakov • cca 5 km od centra mesta Rhodos (spojenie autobusom alebo dostupné
prechádzkou po pešej promenáde vedúcej popri mori)

Pláže:

okruhliaková pláž s piesočnatým morským
dnom • pozvoľný vstup do vody • plážové osušky, slnečníky
a ležadlá na hotelovej pláži (zdarma)

Popis: recepcia s príjemným posedením • vonkajšia

terasa • 3 snack bary • hlavná reštaurácia • plážový bar • mi-

získajte až

3zľ5av%
u

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Šport a zábava: hotelové animácie • detský

miniklub • plážový volejbal • tenisové kurty • stolný tenis
• šipky • videohry (za poplatok) • široká ponuka atraktívnych
vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové izby

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané formou švédskych stolov vrátane miestnych nápojov
• ukážky varenia počas večerí • počas dňa alkoholické nápoje, teplé a studené nealkoholické nápoje, ľahké občerstvenie: zmrzlina, koláčiky, pizza a sendviče vo vyhradenom čase • hotelové animácie • plážové osušky, slnečníky
a ležadlá na hotelovej pláži, terase a pri bazéne

Oficiálna trieda: ««««

na strane 41
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HOTELOVÝ KOMPLEX

VIRGINIA
****+
KALLITHEA

Ideálnu kombináciu moderného ubytovania, kvalitných all inclusive služieb a výhodnej polohy v letovisku Kallithea spĺňa novozrekonštruovaný hotelový
komplex Virginia. Pokojné prostredie, blízka zlatistá
pláž a nádherná hotelová záhrada s voňavými oleandrami a kríkmi, 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 • zastávka autobusu cca 200 m od hotela • transfer
z letiska trvá cca 30 minút

3 bazény (ležadlá a slnečníky zdarma) • 2 detské bazény •
detské ihrisko • 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 2a 3-podlažných ubytovacích blokov • štandardne zariadené
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • priestranné rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT
TV • malá chladnička • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa
s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • wifi (za poplatok) • balkón
alebo terasa s posedením

Pláže: cca 150 m od nádhernej piesočnatej pláže so Stravovanie: formou all inclusive
zlatistým pieskom v uzavretom 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 záhrady • wifi v areáli hotela (za poplatok) • TV kútik • reštaurácia
s terasou • a la carte rešťaurácia • snack bar pri bazéne •
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

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
podávané v pool/snack bare v čase od 10:00 do 22:00 •
zmrzlina počas obedov a večerí • ouzo, rum, brandy a iné
druhy lokálnych destilátov od 18:00 do 22:00 • vybrané
športové a zábavné aktivity

Oficiálna trieda: ««««

na strane 41

www.virginiahotel.gr
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CYPRUS

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čarokrásny ostrov, kde sa podľa
starovekých legiend z morskej peny zrodila
bohyňa krásy a lásky Afrodita…

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 rozdelený na dve časti, na juhu sa nachádza Cyperská republika a na severe takzvaná 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 podmienky 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 mierne 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 veľkým 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 citrusovníkmi, 32 druhov voľne rastúcich orchideí, miesta, kde sa aj dnes liahnu obrovské korytnačky, pobehujú jú divé somáriky a zvuk cikád je všadeprítomný.

Kyrenia
Ercan
Famagusta

Nikózia

Paphos

Protaras
Larnaka

Ayia Napa

Limassol

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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V.

VI.

VII.
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21
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VIII.
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35

32

30
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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)

KYRENIA
Toto malebné mestečko je centrom väčšiny turistických aktivít na
severnom pobreží. Okúzľujúci Kyrenijský prístav plný farebných
lodí a jácht, obklopený reštauráciami, barmi a kaviarničkami v
kombinácii s ohromným hradom pieskovej farby patrí k jednému
z najkrajších cyperských miest. Od hlavného mesta, Nikózie, je
vzdialená necelých 30 minút a je rušným a živým centrom zábavy, ktoré je vyhľadávané ako miestnymi, tak aj turistami. Oblasť
má ideálnu polohu a okrem trávenia dňa na niektorej z krásnych
piesočnatých pláží, máte možnosť podniknúť výlety aj do ďalších
častí ostrova. Na svoje si prídu milovníci histórie a hradov, ktoré
nájdete na vrcholkoch Kyrenijského pohoria.

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 bohatstvo a význam. V polovici 20. storočia sa táto oblasť otvorila
turistom a stala sa centrom cestovného ruchu na celom ostrove. Dnes je najdôležitejším historickým, kultúrnym a turistickým
strediskom Severného Cypru. Famagusta je ideálne miesto pre
kombináciu aktívnej dovolenky a oddychu na nádherných piesočnatých plážach s jemným pieskom. V regióne je možné nájsť
archeologické vykopávky antického mesta Salamis.

PROTARAS
Dnes známe turistické letovisko bolo v staroveku mestským
štátom Leukolla s malým bezpečným prístavom. Tu aténsky
Demetrius Poliorketes hľadal v roku 306 pnl útočisko, keď čakal 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 pestrému podmorskému svetu je Protaras obľúbenou destináciou pre
potápanie.

LIMASSOL
Limassol je jedným z najvýznamnejších turistických stredísk
na ostrove Cyprus. Je druhým najväčším mestom na Cypre
a hlavným prístavom ostrova. Po celom meste i jeho okolí je
roztrúsených veľa historických a archeologických pamiatok (staroveké náleziská Kourion či Amathous, amfiteáter v Episkopi,
hrad Kolossi), múzeá, verejné parky, zoologická záhrada, ale aj
hypermoderné budovy bánk a zahraničných spoločností a luxusné hotely, ktoré dali vzniknúť názvu „Malá Paríž“, ktorým býva
Limassol označovaný. Najznámejšou turistickou atrakciou mesta
je miestny hrad Limasoll, vybudovaný v byzantskom štýle.

AYIA NAPA
Stredisko Ayia Napa bolo pôvodne malou rybárskou dedinkou,
ktorá sa v priebehu posledných rokov postupne zmenila na jedno
z najnavštevovanejších turistických letovísk juhovýchodnej časti
ostrova. 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 dovolenkárov z celého sveta. Je charakteristická pestrým nočným
životom plným zábavy, nákupnými možnosťami, ale taktiež nádhernými plážami so zlatým pieskom a krištáľovo čistým morom.

PAPHOS
Neďaleko letoviska Paphos sa z morskej peny zrodila bohyňa
lásky a krásy Afrodita. 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. Spenený príboj, z ktorého Afrodita vystúpila,
dodnes naráža do mýtmi opradenej „Grékovej skaly“, ktorá sa
nachádza neďaleko Paphosu. Afrodita priniesla na Cyprus život,
lásku a vášeň.
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DOME BEACH
****+
AYIA NAPA
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Pre všetkých z vás, ktorí túžite po dokonalej plážovej
dovolenke sme pripravili jednu z našich noviniek, hotel Dome. Spravíte iba pár krokov a malé piesočnaté
cestičky vás dovedú na tú najkrajšiu pláž, akú si len
viete predstaviť, Makronissos Beach ocenenú Modrou vlajkou. A to nie je všetko, z druhej strany na vás
čaká kľudnejšia prírodná hotelová pláž, kde zrelaxujete telo i dušu. Hotel patrí do siete Tsokkos a tým je
zárukou kvalitných služieb.

Poloha: areál hotela ústi iba pár krokov od jednej z naj-

krajších pláží celého Cypru, známej Makronissos Beach z jednej strany a krásnej prírodnej hotelovej pláže z druhej strany
• iba 15 minút chôdze od rušného centra Ayia Napa • cca 40
km od letiska Larnaka

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením • hlavná
reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie • 4 bary • vonkajšie bazény • detský bazén so šmykľavkou • slnečníky a ležadlá v areáli
zdarma • Spa • fitness centrum • minimarket • wifi (zdarma)

Šport a zábava: 2 tenisové kurty • minifutbal •

basketbal • hotelové animácie • živá hudba • detské ihrisko •
miniklub • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky

• 4-lôžkové izby (za príplatok) • izieby s výhľadom na more (za
príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • minichladnička (pri príchode naplnená
nealkoholickými nápojmi zdarma) • možnosť prípravy kávy a
čaju na izbe • trezor (zdarma) • wifi (zdarma) • balkón

Pláže: priamo na krásnej prírodnej hotelovej pláži a iba Stravovanie: formou all inclusive
niekoľko krokov od nádhernej pláže Makronissos ocenenou
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na pláži Makronissos (za
poplatok), na hotelovej pláži (zdarma, okrem víkendov) • plážové osušky (za vratný depozit)

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

4zľ5av%
u

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých
švédskych stolov vrátane nápojov • tematické večere • 1x
za pobyt možnosť využiť a´la carte reštaurácie • snacky vo
vyhradených hodinách • zmrzlina • miestne alkoholické a
nealkoholické nápoje v areáli hotela • káva, čaj a koláčiky •
slnečníky a ležadlá v areáli hotela • animácie • wifi

Oficiálna trieda: ««««

na strane 44

a 2 deti
ZDARMA
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HOTEL

TSOKKOS PROTARAS
****+
PROTARAS

Do ponuky tohtoročnej sezóny sme opäť zaradili aj štvorhviezdičkový hotel Tsokkos Protaras
s výbornou polohou v centre svetoznámeho
strediska Protaras, a zároveň neďaleko nádhernej piesočnatej pláže s priam nebesky modrým
morom, známej a turistami vyhľadávanej Sunrise Beach.

zdarma • posilňovňa • sauna a vírivka (za poplatok) • wifi
pripojenie (za poplatok)

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis

• hotelové animácie • posilňovňa

Ubytovanie:

približne 150 metrov od krásnej piesočnatej pláže • od centra známeho letoviska Protaras je vzdialený iba 15 minút chôdze • cca 60 km od medzinárodného
letiska Larnaka

komfortne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok) •
klimatizácia • telefón • SAT TV • kúpeľňa s príslušenstvom
• sušič na vlasy • minichladnička • trezor (za poplatok) •
možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • balkón • wifi (za
poplatok)

Pláže:

Stravovanie: formou all inclusive

Poloha:

cca 150 metrov od nádhernej piesočnatej
pláže s pozvoľným vstupom do mora, ktorá je ocenená
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) • 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

elové

hot

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov
• tematické 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 • slnečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové
animácie • vstup do aquaparku hotela Anastasia Beach

Oficiálna trieda: ««««

získajte až

4zľ5av%
u

na strane 43
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HOTELOVÝ KOMPLEX

CONSTANTINOS
THE GREAT
*****+
PROTARAS

o
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získajte až

4zľ0av%
u

a 2 deti
ZDARMA

Skúste si predstaviť, že pijete svoju obľúbenú
šálku kávy na slnečnej terase s úžasným výhľadom 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 neďaleko centra vyhľadávaného strediska Protaras
a zároveň iba niekoľko krokov od nádhernej piesočnatej pláže, a to všetko v kombinácii s kvalitnými all inclusive službami, vždy usmiatym,
milým personálom a chutnou mediteránskou
kuchyňou, z neho robia to pravé miesto, kam
sa budete radi vracať každý rok. Po mimoriadne pozitívnych ohlasoch sme hotel opäť zaradili
do našej ponuky a už teraz sme presvedčení, že
je pripravený uspokojiť potreby aj náročnejšej
klientely všetkých vekových kategórií.

Poloha:

vkusný areál hotela ústi priamo na krásnej piesočnatej pláži vhodnej pre rodiny s deťmi • v
pešej dostupnosti od centra vyhľadávaného strediska
Protaras s reštauráciami, barmi, kaviarničkami a nákupnými možnosťami • približne 1 km od známej a obľúbenej pláže Fig Tree Beach • cca 50 km od medzinárodného letiska Larnaka

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 reštaurácia • 5 a´la carte reštaurácií (1x za pobyt možnosť využiť zdarma) • slnečná terasa s vonkajším posedením a
výhľadom na more • 3 bary • 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 poplatok) • wifi pripojenie (zdarma)

Šport a zábava: tenisový kurt • fitnes cen-

trum • denné i večerné hotelové animácie • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

moderne a vkusne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 4-lôžkové izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľadom na
more (za príplatok) • individuálna klimatizácia • telefón
• satelitný TV • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) •
minichladnička (pri príchode naplnená nealkoholickými
nápojmi zdarma) • balkón s posedením • trezor zdarma
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi internetové
pripojenie (zdarma)

Pláže: iba niekoľko krokov od prekrásnej, slnkom Stravovanie: formou all inclusive
zaliatej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané
formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane 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 hotela • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • podávanie
ľahšieho nočného občerstvenia • slnečníky a ležadlá v
areáli hotela a pri bazéne • denné aj večerné hotelové
animácie • wifi pripojenie • vstup do aquaparku hotela
Anastasia Beach

Oficiálna trieda: «««««
208
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HOTELOVÝ KOMPLEX

CHRYSOMARE BEACH
HOTEL & RESORT
*****+
AYIA NAPA
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Ako jednu z noviniek tohtoročnej sezóny vám dávame do pozornosti luxusný a mimoriadne exkluzívny 5* hotel Chrysomare. Tento honosný rezort
sa vypína priamo nad Stredozemným morom a
uchváti vás jeho moderná architektúra. Toto miesto
je určené pre náročnejších klientov, ktorí hľadajú
služby na vysokej úrovni v kombinácii s povestnou
cyperskou pohostinnosťou.

Poloha: iba 1,5 km od centra obľúbeného letoviska

Ayia Napa a v bezprostrednej blízkosti nákupných a zábavných možností • 1,8 km od kláštora Ayia Napa • cca 45 km
od medzinárodného letiska Larnaka

Pláže:

krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • plážové osušky
(za vratný depozit) • vodné športy (za poplatok)

Popis: impozantná vstupná hala s recepciou a pose-

dením • hlavná hotelová reštaurácia • 5 a´la carte reštaurácií • 5 barov • vonkajší bazénový komplex • detský bazén •
vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma)
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

4zľ5av%
u

na strane 45

• Spa centrum (za poplatok) • konferenčná miestnosť • minimarket

Šport a zábava: tenisový kurt • detské ihrisko
• miniklub • hotelové animácie • živá hudba • vodné športy
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-

nosťou 1 prístelky • 4-lôžkové izby (za príplatok) • možnosť
izieb s výhľadom na more (za príplatok) • klimatizácia •
minichladnička (pri príchode naplnená nealkoholickými nápojmi zdarma) • telefón • SAT TV • trezor (zdarma) • vlastné
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou,
sušič na vlasy a WC) • balkón • možnosť prípravy čaju a
kávy na izbe • wifi (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • tematické večere • 1x za pobyt možnosť využiť a´la carte reštaurácie
• snacky vo vyhradených hodinách • zmrzlina • miestne
alkoholické a nealkoholické nápoje v areáli hotela • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • slnečníky a ležadlá v areáli
hotela • hotelové animácie • wifi v spoločných priestoroch

Oficiálna trieda: «««««

a 2 deti
ZDARMA
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HOTEL

VRISSIANA
BEACH
*****
PROTARAS

Tento veľmi populárny zrenovovaný plážový hotel
prestížnej hotelovej siete Tsokkos kombinuje modernú estetiku, elegantný štýl a pohodlie. Vďaka
svojej polohe na zlatej piesočnatej pláži v centre
mesta Protaras je ideálnym miestom pre strávenie vašej dovolenky. Moderné priestranné izby
vybavené najmodernejšou technológiu, štýlové
prostredie vstupnej haly, bar C-view s úchvatným
výhľadom na Stredozemné more, bary pri bazéne
či špeciality stredomorskej kuchyne od hotelového
šéfkuchára, toto všetko je zárukou, že hotel je tou
pravou voľbou all inclusive dovolenky na Cypre.

Poloha: priamo pri pláži • v známom turistickom letovisku Protaras • cca 47 km od medzinárodného letiska
Larnaka

Pláže:

nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • na pláži k dispozícii slnečníky a ležadlá (za
poplatok) • plážové osušky (vratný depozit)

elové

hot

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia •

C-view bar terasou • Paradise bar pri bazéne • wifi pripojenie
v spoločných priestoroch hotela (zdarma) • SPA centrum a
kaderníctvo (za poplatok; masáže, sauna, parný kúpeľ, telocvičňa) • vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • tenisový kurt • stolný tenis • medzinárodné hotelové animácie

Šport a zábava: hotelový animačný program •
tenisové kurty • stolný tenis • SPA centrum • vodné športy
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s možnos-

ťou prístelky • kúpeľňa s WC a sušičom na vlasy • LCD SAT
TV • wifi • rádio • telefón • trezor (zdarma) • chladnička • rýchlovarná kanvica • balkón • klimatizácia

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané formou švédskych stolov vrátane nápojov • tematické večere
• občerstvenie a snacky vo vyhradených hodinách v areáli
hotela • zmrzlina • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v areáli hotela • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky •
slnečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové animácie

Oficiálna trieda: ««««

na strane 44
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HOTEL

NELIA BEACH
****+
AYIA NAPA
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Elegantne pôsobiaci hotel Nelia Beach 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 priezračným morom. V záhrade na vás čaká bazénový
svet pre deti aj dospelých a široká piesočnatá
pláž je ideálne miesto pre celodenné leňošenie a
slnenie sa na horúcom cyperskom slnku.

Poloha:

priamo pri krásnej piesočnatej pláži •
v srdci letoviska Ayia Napa • približne 45 km od medzinárodného letiska Larnaka

Pláže:

piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora (cca 80 metrov od hotela) • plážový bar (za
poplatok) • slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) •
plážové osušky (zdarma)

Popis: vstupná hala s recepciou • reštaurácia s te-

rasou • pool bar s terasou • koktail bar • terasa s ležadlami a slnečníkmi • vonkajší bazén s oddelenou časťou
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

3zľ5av%
u

pre deti • vnútorný bazén • detské ihrisko • posilňovňa
• SPA a wellness centrum (za poplatok) • wifi

Šport a zábava:

biliard • aerobik • stolný
tenis • detské ihrisko • plážový volejbal • futbal • plážové a vodné športy (za poplatok) • hotelové animácie

Ubytovanie:

2-lôžkové izby s možnosťou až
2 prísteliek • klimatizácia • telefón • SAT TV • vlastné
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo
vaňou, WC a sušič na vlasy) • chladnička • balkón s
posedením • trezor (za poplatok) • možnosť izieb s výhľadom na more (za príplatok) • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • tematické večery •
zmrzlina • podávanie snackov a občerstvenia vo vyhradených hodinách počas dňa v areáli hotela (pizza,
toasty, burgery, cestoviny a podobne) • neobmedzené
množstvo miestnych nealko, miešaných a alko nápojov podávaných v areáli hotela • ležadlá a slnečníky
pri bazéne • plážové osušky • hotelové animácie

Oficiálna trieda: ««««

na strane 44

a 2 deti
ZDARMA
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HOTEL

ST. RAPHAEL RESORT
*****+
LIMASSOL

Hotel získal prestížne ocenenie za vysoký štandard
poskytovaných služieb a pýši sa Modrou vlajkou
za nádhernú pláž a čistotu mora. Zázemie celého
komplexu tvorí prekrásna záhrada plná zelene
o rozlohe viac ako 43 hektárov, zaujímavo členité
bazény, multifunkčné detské ihrisko či rôzne ďalšie atrakcie, ktoré môžete objavovať prechádzkami po areáli, ktorý je vhodný pre všetky vekové
kategórie.

Poloha: priamo na jednej z najznámejších a najväč-

ších pláži v Limassole • cca 5 km od turistickej oblasti • cca
60 km od letiska v Larnake

Pláže:

krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom
do mora vhodná pre rodiny s detmi • ocenená Modrou vlajkou • slnečníky, ležadlé a plážové osušky zdarma • plážový
bar

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • viacero
reštaurácií so špecialitami zo všetkých kútov sveta • viacero
barov • 2 vonkajšie bazény • detský bazén • vnútorný bazén
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • obchodík •
Spa centrum (za poplatok) • wifi (zdarma)

Šport a zábava: tenisové kurty • fitness cen-

trum • stolný tenis • lukostreľba • plážový volejbal • bedminton • nemotorizované vodné športy na pláži • hotelové
animácie pre deti i dospelých • miniklub

Ubytovanie: komfortné 2–lôžkové izby s 1 až 2
prístelkami, väčšina izieb s bočným výhľadom na more • klimatizácia • minibar (pri príchode naplnený nealkoholickými
nápojmi zdarma) • telefón • SAT TV • trezor (zdarma) • vlastné
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou,
sušič na vlasy a WC) • balkón • možnosť prípravy kávy a čaju
na izbe • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané značkové alkoholické
nápoje počas dňa v areáli hotela aj na pláži • snacky a
občerstvenie počas dňa • zmrzlina • káva, čaj • hotelové
animácie • miniklub • ležadlá, slnečníky a plážové osušky
pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««««

na strane 45
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HOTEL

LEONARDO CYPRIA BAY
*****
PAPHOS

t
u
e
s
W

Renomovaná hotelová sieť „Leonardo“, do ktorej
hotel patrí, je zárukou profesionality a kvality a
hotel prešiel pod jej vedením kompletnou rekonštrukciou. Rozhodnúť sa pre dovolenku v tomto
rezorte prvotriednej úrovne vo vás zanechá nezabudnuteľné pocity ešte dlho po návrate z dovolenky, ktorú tu prežijete.

níky 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)

Poloha: rezort sa nachádza pri piesočnatej pláži ho- Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až
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 • ležadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma • vodné športy
na pláži (za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia

• a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) • lobby bar •
pool bar • Blue bar • vonkajší bazénový komplex • detský
bazén so šmykľavkami • vnútorný bazén • ležadlá a slnečPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

3zľ5av%
u

2 prísteliek • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • klimatizácia • telefón • sat TV • minichladnička • trezor (za
poplatok) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič 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 počas dňa • občerstvenie a snacky vo vybraných hodinách
• ľahšie nočné občerstvenie • zmrzlina • ležadlá, slnečníky a plážové osušky pri bazéne a na pláži zdarma •
hotelové animácie pre deti i dospelých • wifi

Oficiálna trieda: ««««

na strane 44
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ZDARMA
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HOTEL

LEONARDO PLAZA
CYPRIA MARIS
BEACH HOTEL & SPA
*****
PAPHOS

Hotel Leonardo Plaza Cypria Maris Beach na krásnom ostrove Cyprus je určený pre všetkých, ktorí
chcú zažiť dokonalý relax a oddych, ďaleko od každodenných starostí, stresu a detskej vravy. Komplex, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou je
určený len pre dospelých klientov, ktorí hľadajú
hotel s kvalitnými službami.

depozit • wellness centrum (za poplatok) • fitness centrum
• wifi pripojenie zdarma • obchodík so suvenírmi • kaderníctvo

Šport a zábava:

stolný tenis • šipky • fitness •
aerobik • squash • vodné pólo • volejbal • požičovňa bicyklov • celodenný animačný program • živá hudba • vodné
športy na pláži ( za poplatok)

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • cca 25 minút Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 príchôdze od centra Paphosu • približne 100m od autobusovej zastávky

Pláže: prírodná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-

pom do mora, spoločná so sesterským hotelom Leonardo
Cypria Bay by • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • plážové osušky za vratný depozit

Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením v lobby
• 2 hlavné reštaurácie • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) • lobby bar • launge bar • pool bar • vnútorný
bazén • vonkajší bazén s jacuzzi • slnečná terasa • ležadlá
a slnečníky pri bazéne zdarma, plážové osušky za vratný

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

stelky • klimatizácia • minichladnička • sat TV • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou
a WC) • sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón, resp.
terasa s posedením • wifi zdarma • možnosť prípravy kávy
a čaju na izbe

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov
• tematické večere • lokálne alkoholické a nealkoholické
nápoje počas dňa • občerstvenie a snacky vo vybraných
hodinách • zmrzlina • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na
pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: ««««

získajte až

3zľ5av%
u

na strane 45
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ACAPULCO BEACH
*****+
KYRENIA

m
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4zľ5av%
u

Tento unikátny hotelový komplex je výnimočný predovšetkým svojou polohou priamo na prekrásnej
pláži s jemným pieskom, ktorá je vsadená v pokojnom zálive s belasým morom. Neoddeliteľnou
súčasťou areálu je udržiavaná záhrada, ktorá vás
bezpochyby očarí a spríjemní vám chvíle vášho dovolenkového oddychu. Rozmaznávať sa nechajte
v spa a wellness centre - oáze krásy, zdravia a relaxu. 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, súťaže a hry pre deti i dospelých obohatia vaše prázdninové 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 priamo 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 letiska v Nikózii (letisko Ercan) • cca 80 km od letiska Larnaka

Pláže: priamo na širokej a dlhej pláži s jemným pieskom

a pozvoľným vstupom do mora • Moon Rise beach bar (počas dňa a vo večerných hodinách vybrané nápoje zdarma) •
slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma

Popis: hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budo-

vy, časti Pine Court I a II a bungalovov vsadených do záhrady • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s terasou
• lobby bar (za poplatok) • Moon Rise plážový 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) • vonkajší 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
(zdarma) • 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 hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC
a sušič na vlasy) • klimatizácia • trezor (zdarma) • SAT TV •
telefón • minibar ( za poplatok) • wifi (zdarma) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive

a dieťa
ZDARMA

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj v Moon Rise beach bare
pri pláži počas dňa a vo večerných hodinách • slnečníky,
ležadlá a matrace pri bazénoch a na pláži • animácie a
miniklub • plážové osušky • aquapark

Klubová dovolenka: ponúkame vám boha-

tý denný aj večerný animačný program, ktorý v rámci našej
klubovej dovolenky organizujú slovensky hovoriaci animátori v spolupráci s hotelovým animačným tímom počas
prázdninových mesiacov.

Oficiálna trieda: «««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ACAPULCO BEACH
FAMILY BUNGALOW RESORT
*****+
KYRENIA
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Štýlový hotelový komplex, ktorý je mimoriadne
obľúbený a vyhľadávaný predovšetkým pre svoju 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 areálu je prekrásna rozľahlá udržiavaná záhrada, ktorá
vám spríjemní chvíle vašej vytúženej dovolenky.
Zrelaxujte sa v spa a wellness centre - oáze krásy, zdravia a relaxu a nechajte rozmaznávať vaše
zmysly. Najmenších dovolenkárov nepochybne očarí 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
nočného života. Na aktívnych dovolenkárov sa teší
profesionálny animačný tím, s ktorým zažijete nezabudnuteľné 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 letiska v Nikózii (letisko Ercan) • cca 80 km od letiska Larnaka

a 2 deti
ZDARMA

Pláže: priamo na širokej a dlhej pláži s jemným pieskom

a pozvoľným vstupom do mora • Moon Rise beach bar (počas 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 záhrady • vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia s terasou • 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 (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 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 alebo 2 prísteliek • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušič
na vlasy) • klimatizácia • trezor (zdarma) • TV • telefón • minibar (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj v Moon Rise Beach bare
pri pláži 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 animátori v spolupráci s hotelovým animačným tímom počas
prázdninových mesiacov.

Oficiálna trieda: «««««
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SALAMIS BAY CONTI
*****+
FAMAGUSTA

u
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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, 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 profesionálny tím animátorov. Oddajte
sa sladkému nič nerobeniu, doprajte si zaslúžené chvíle oddychu a načerpajte potrebnú energiu
a silu v hotelovom 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 najlepšie dojmy a krásne spomienky. Zaručene si získa klientov všetkých vekových
kategórií, ktorí chcú objavovať 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 • novovybudované plážové mólo

Popis: areál pozostáva z hlavnej budovy, časti Sala-

mis Park a viliek • elegantne zariadená vstupná hala s recepciou a posedením • wifi v priestoroch lobby • hlavná
reštaurácia s terasou • lobby bar • pool bar • plážový bar •
vonkajší rozľahlý bazén • detský 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 • detské ihrisko
• aquapark so šmykľavkami a toboganmi • amfiteáter • diskotéka • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové hotelové izby

s možnosťou 1-2 prísteliek v areáli rezortu • priestranné 2-3
lôžkové vilky s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia • minibar (naplnený pri príchode - zdarma, neskôr dopĺňaný
vodou zdarma) • trezor (zdarma) • SAT TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a sušič
na vlasy) • wifi (zdarma) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive

a dieťa
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane
miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané značkové alkoholické 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 • slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne a na pláži • plážové
osušky • aquapark • pestrá ponuka športových a zábavných aktivít pre deti a dospelých v hotelovom režime

Oficiálna trieda: «««««
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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 6,2 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)

Brána Orientu, magická krajina,
kolíska civilizácie, tajomné vône
či nádherné pláže.
ANKARA

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 nádherné upravené prostredie plné zelene.

e
Sid

Okrem dlhých piesočnatých pláží (až 600 km na Tureckej riviére), Turecko ponúka aj záhadné ruiny Homérovej Tróje, lesk a nádheru Pergamonu, mramorové stĺpy Efezu, nádherné amfiteátre, kaskádové jazierka
v Pamukkale, alebo hrozivú pevnosť Alaharan, odkiaľ Seldžukovia kontrolovali obchodné cesty. Milovníci starej architektúry sa musia zmieriť
s tým, že vidieť všetky antické pamiatky v okolí je počas 1 dovolenky nemožné. Pohľad na krajinu a pamätihodnosti rozmaznávajú vaše oči a fantáziu,
miestna kuchyňa váš žalúdok. Národné jedlá sa pripravujú z baraniny, hovädziny 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 môžete 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.

ra

ya

Be

La
Antalya

lek

TURECKO

Al

an

Kemer

Národné motto:

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
(Mier vo vlasti, mier vo svete)
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KEMER
Kúpeľné mestečko Kemer je vsadené do nádhernej scenérie pohoria Taurus, lemované širokými piesočnatými a okruhliakovými plážami v dĺžke 62 km s krištáľovo čistou, tyrkysovou vodou
a píniovými hájmi, vzdialené len 45 km od letiska v Antalyi. Atmosféru miesta dotvára stará mytologická história. V tomto letovisku s množstvom luxusných hotelových komplexov vybavených 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 Stredozemnému moru a k miestu svojej dovolenky, je najväčšie
a najmodernejšie stredisko tejto oblasti – rušným životom pulzujúce centrum turizmu, zvané Antalya. Neďaleko sa nachádza
exkluzívne a turisticky veľmi obľúbené a vyhľadávané letovisko Lara, ktoré sa pýši nádhernými piesočnatými plážami s pozvoľným 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 Belek, ktorý vyrástol priamo na pobreží slnečnej Tureckej riviéry
v srdci luxusných hotelových komplexov a rozľahlých zelených
golfových ihrísk. Všetkých dovolenkárov právom uchváti nielen svojou fantastickou prírodnou scenériou - píniovými lesmi,
omamnou vôňou eukalyptov, olivovými, či citrusovými plantážami, 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 pokladnicou antického umenia. Meno Side má anatolský pôvod a znamená granátové jablko, ktoré tu symbolizuje bohatstvo a úrodnosť.
Príjemné a obľúbené letovisko má slávnu históriu. Mesto bolo
významným prístavom východného Stredomoria a bohatlo predovšetkým z obchodu s otrokmi. Pozostatky antickej minulosti
- Rímska hlavná ulica – cardo, divadlo, námestie – agora, kúpele
a chrám boha Apolóna sú vpletené do súčasného centra natoľko, že tu vznikla príjemná pešia zóna - obľúbený cieľ návštev
a vychádzok. Letovisko má preto neopakovateľnú atmosféru
a kúzlo. Obchodíky so suvenírmi, zlatom a kobercami, kaviarničky, 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. Kilometre 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 „Tureckej riviéry“. Svojím tvarom pripomína motýľa s rozprestretými 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 pieskovú 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 ponúka 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 potrebných vecí za dobré ceny. Iste nevynechajte miestny bazár
a nadýchajte sa nefalšovanej orientálnej atmosféry.
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SWANDOR TOPKAPI PALACE
******
ANTALYA - LARA
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Rozprávkový 5* hotelový komplex Swandor Topkapi Resort, ktorý sa nachádza v svetoznámom
dovolenkovom stredisku Lara-Kundu, zaujme už
na prvý pohľad. V roku 2018 prešiel kompletnou
rekonštrukciou celého areálu vrátane ubytovacích jednotiek. Jeho kolosálna architektúra v typickom orientálnom štýle, ktorý verne kopíruje
palác tureckých sultánov - Topkapi v Istanbule,
vás vtiahne do raja chutí, zábavy a pohladenia
pre oči. Prvotriedna starostlivosť, služby na vysokej úrovni, blízkosť krásnej piesočnatej pláže,
nádhený bazénový komplex, ako aj široká paleta
športového vyžitia vás len utvrdia v správnom
výbere vašej nezabudnuteľnej dovolenky. Vyberte si tento jedinečný prázdninový raj a my vám
sľubujeme, že momenty, ktoré tu prežijete, budú
patriť k tým najkrajším a najčatovnejším chvíľam
vo vašom živote.

Poloha:

hotelový komplex sa rozprestiera priamo
pri súkromnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do
mora • vo vyhľadávanom stredisku Lara-Kundu, ktoré je
povestné krásou svojich pláží a luxusom hotelových rezortov • približne 25 km od centra Alanye (ľahko dostupné
miestnou kyvadlovou dopravou, takzvanými dolmušmi,
alebo taxíkmi) • cca 15 km od medzinárodného letiska v
Antalyi

Pláže:

dlhá a široká súkromná, hotelová piesočnatá
pláž, ktorá je vhodná pre rodiny s deťmi • plážové mólo

• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) •
vodné športy na pláži (za poplatok)

Popis:

veľkolepý areál s nádhernou upravenou
záhradou v sebe ukrýva hlavnú budovu a 4 priľahlé
4-podlažné budovy roztrúsené v tomto prázdninovom
hotelovom komplexe • vstupná hotelová hala s recepciou
a posedením • lobby bar • 12 barov • novozrekonštruovaná
hlavná reštaurácia s terasou • cukráreň • Kubbe Disco Bar
• Xone bar (živá hudba, tematické párty a rôzne špeciálne
akcie) • a´la carte reštaurácie (za poplatok, nutná rezervácia) • bazénový komplex s rozsiahlym aquaparkom so
šmykľavkami a toboganmi • detský bazén • vnútorný bazén • spa centrum a masáže (za poplatok) • sauna a turecké kúpele (zdarma) • 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 • šipky • plážový volejbal • boccia • basketbal
• stolný tenis • minigolf • biliard • herňa • futbalové ihrisko

Ubytovanie:

kompletne zrekonštruované, elegantne zariadené 2-lôžkové izby Deluxe s možnosťou 1
prístelky • 2-lôžkové priestranné Deluxe Superior izby s
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (za príplatok) • priestranné
rodinné izby pre 4 osoby (na vyžiadanie) • SAT LCD TV •
trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) •
rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, respektíve vaňou,
WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa • wifi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické, lokálne alkoholické a vybrané prémiové importované nápoje podávané
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 poobedňajších hodinách • ľahšie nočné občerstvenie • slnečníky, 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 animácie pre deti i dospelých • detský miniklub
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HOTELOVÝ KOMPLEX

IC GREEN PALACE
******
ANTALYA - LARA
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Dovoľujeme si vám dať do pozornosti moderný
hotelový komplex nachádzajúci sa priamo na nádhernej piesočnatej pláži, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou izieb a hotelovej reštaurácie - luxusný
“high end“ all inclusive 5* hotel IC Green Palace,
ktorý patrí k tým najlepším, čo vám môžeme nielen v Turecku ponúknuť. Očarí vás záplavou zelene,
ale aj unikátnym štýlom s nádychom exotickej architektúry 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
tiež jedinečný pôžitok z fantastickej medzinárodnej
kuchyne, 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 hotelového 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

(zdarma) • internetová kaviareň (30 minút zdarma) • zrekonštruovaná hlavná reštaurácia s terasou • 6 a´la carte reštaurácií (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 centrum (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 aerobik • pilates • brušné tance • boccia • šipky • plážový volejbal
• vodná gymnastika • biliard a bowling (za poplatok) • stolný
tenis • TV miestnosť • živá hudba • karaoke • vodné športy
na pláži (za poplatok) • windsurfing (s licenciou)

Ubytovanie: moderné, zrekonštruované 2-lôžkové

izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • dizajnové 2-lôžkové
izby Quad s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (plnohodnotné 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 pripojenie
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, WC a sušičom 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 vrátane nápojov • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané prémiové importované alkoholické nápoje • detské
a vegetariánske menu • 24-hodinový all inclusive servis
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 denne) • 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
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HOTELOVÝ KOMPLEX

IC SANTAI FAMILY RESORT
******
BELEK
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Priam impozantný, rodinný hotelový komplex IC
Santai, nachádzajúci sa v obľúbenom a nielen milovníkmi golfu vyhľadávanom stredisku Belek, si
zamilujete na prvý pohľad. Jeho jedinečná poloha
priamo pri slnkom zaliatej piesočnatej pláži, kde si
môžete nerušene užívať upokojujúci šum priezračného mora a teplé lúče slnka, ako aj starostlivý a
ústretový personál, mimoriadne kvalitná strava a
komplexný balík all inclusive služieb, vám navodia
tú správnu dovolenkovú atmosféru. Hotelový rezort tvorí zaujímavo riešená hlavná budova a vilky,
ako aj prekrásny vonkajší areál s bazénovým komplexom a rozprávkovým detským vodným svetom.
Toto všetko je umiestnené v nádhernej záhrade plnej zelene, kde sa o zábavu malých i veľkých dovolenkárov stará profesionálny tím animátorov. Preto
neváhajte a poďte si užívať zaslúžený dovolenkový
relax plnými dúškami.

Poloha: komfortný hotelový komplex, pozostávajúci z

hlavnej budovy a priľahlých viliek, sa nachádza v prekrásnej záhrade priamo na piesočnatej pláži pozvoľne sa zvažujúcej do mora • zároveň leží vo vyhľadávanom a obľúbenom
letovisku Belek • len 4 km od mestečka Kadriya (miestna
kyvadlová doprava každých 20 min.) • cca 30 km od medzinárodného letiska v Antalyi • 40 km od centra kozmopolitného mesta Antalye s mnohými nákupnými a zábavnými
možnosťami (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi)

Pláže:

starostlivo udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre rodiny s deťmi) a ocenená Modrou vlajkou za čistou • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky (zdarma) • služby all inclusive baru priamo na pláži •
vodné športy na pláži (za poplatok)

Popis: moderná hotelová hala s recepciou a posedením • wifi v celom areáli (zdarma) • hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • Lobby bar (24-hodinový all inclusive servis)
• Pool bar • Club House bar • Sunset snack bar pri pláži •
Vitamin bar • Disco bar • 5 a´la carte reštaurácií (extra platba, nutná rezervácia) • bazénový komplex • detský bazén
s vodným svetom množstvom atrakcií • relaxačný bazén •
rozsiahly aquapark s mnohými toboganmi a šmykľavkami
• spa centrum a masáže • sauna • turecké kúpele • nákupná
zóna • amfiteáter

Šport a zábava: detský areál s rôznymi atrak-

ciami • miniklub pre deti vo veku 4-7 rokov • midiklub pre
deti vo veku 8-12 rokov • vodný svet • Play Station room • 3
kinosály • tenisový kurt • fitness centrum • minigolf • biliard
(za poplatok) • vodná gymnastika • aerobik • šipky • boccia •
minifutbal • futbal • stolný tenis • plážový volejbal • ponuka
vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové izby

s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek v hlavnej budove • SAT TV
• trezor • klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou, nealko nápojmi a pivom) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • wifi • balkón,
resp. terasa s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov
vrátane nápojov • detské menu • miestne nealkoholické,
miestne alkoholické a vybrané prémiové importované alkoholické nápoje počas celého dňa • 24-hodinový all inclusive v lobby bare • pestré občerstvenie počas celého dňa •
nočné občerstvenie • minibar na izbe • medzinárodné hotelové animácie pre deti aj dospelých počas dňa i večer •
miniklub a midiklub • slnečníky, ležadlá a plážové osušky
pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie
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Na krásnej pláži, v nádhernom zelenom areáli vyžarujúcom pohodu i relax a ako skvelú možnosť
strávenia pekných chvíl so svojou rodinou pri
mori so špičkovými all inclusive službami vo vyhľadávanom stredisku Belek sme objavili tohtoročnú novinku - atraktívny hotelový komplex Club
Mega Saray. Môžete si vybrať a siahnuť po rôznych typoch ubytovania. Či už si vyberiete hlavnú
budovu, alebo uprednostníte pokojné záhradné
vilky, zaručene nebudete ľutovať. Areál i samotná
pláž prekypujú pestrými aktivitami počas celého
dňa. Vaše deti sa zabavia v bazéne plnom vodných atrakcií alebo v klube aj pre -násťročných.
Club Mega Saray nám už teraz prirástol k srdcu, pretože je naozaj mega a veríme, že vysoká
kvalita ponúkaných služieb, prívetivosť i ochota
personálu a pekné zážitky z letnej dovolenky sa
odrazia i na vašej spokojnosti.

Poloha:

hotelový areál plný upravenej zelene sa
nachádza priamo na pláži v obľúbenom stredisku Belek
• v okolí nákupné možnosti (ľahko dostupné miestnou
dopravou spred hotela, tzv. dolmušmi) • 29 km od letiska
v Antalyi

Pláže:

krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma), plážové hotelové mólo s možnosťou oddychu

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • lo-

bby bar • hlavná reštarácia s detským bufetom a vonkajším posedením • hlavný vonkajší bazén s dennými aktivitami organizovanými hotelovým animačným tímom a s
časťou s 3 toboganmi • vonkajší bazén • relaxačný bazén
• 2 detské bazény, z toho 1 bazén s vodným detským
svetom (šmykľavky, tobogany, vodné atrakcie) • snack
bar • pizza a burger house • 6 a´la carte reštaurácií (čínska, talianska, rybia, mexická, barbeque, turecká, nutná
rezervácia vopred) • disko bar • plážový bar • kaviareň •
bar pri bazéne • turecké kúpele a sauna • spa centrum
(masáž a peeling za poplatok) • vnútorný bazén • amfiteáter • detské ihrisko • miniklub • menšia nákupná pasáž •
wifi pripojenie (zdarma)

Šport a zábava:

16 tenisových kurtov • stolný tenis • plážový volejbal • fitness centrum • miniklub •
junior klub • vodné pólo • basketbal • lukostreľba • šípky
• biliard (za poplatok) • minifutbal • minigolf • boccia •
badminton • aerobik • disko • karaoke • lekcie tanca • hotelové animácie • večerné show • vodné športy na plážii
(za poplatok) • kanoe, vodný bicykel (zdarma)

Ubytovanie:

hotelový komplex sa skladá z
hlavnej budovy, deluxe časti a priľahlej klubovej častii
vsadenej do krásnej záhrady • ubytovanie v štandardných izbách s možnosťou 1 prístelky v klubovej časti •
ubytovanie v hlavnej budove a vo väčších deluxe izbách
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (za príplatok) • SAT TV•
telefón • klimatizácia • trezor (zdarma) • minibar (denne
dopĺňaný nealko nápojmi a pivom) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa • wifi pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré raňajky, raňajky, neskoré
raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych
stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v hoteli aj na pláži • vybrané
importované alkoholické nápoje • minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi a pivom) • 24-hodinový all incluse servis v Mega bare • nočné snacky • detské menu •
občerstvenie počas celého dňa • turecké placky • káva,
čaj a koláčiky • zmrzlina • slnečníky, ležadlá, plážové
osušky pri bazéne i na pláži • medzinárodné hotelové
animácie pre deti a dospelých • wifi pripojenie
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Všetkých milovníkov krásnych pláží, priezračného mora, fajnšmekrov a fanúšikov dlhých prechádzok v čarovnej prírode či vyznávačov športu, no
hlavne golfu, určite nesmierne poteší, že i tento
rok nájdu obľúbený a kvalitný hotel Belconti v našej ponuke. Tí z vás, ktorí ho poznáte, nám dáte
isto za pravdu a vy ostatní, nechajte sa vtiahnuť
do sveta relaxu a duševnej pohody. Krásny hotelový komplex sa nachádza v exkluzívnom 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 podčiarkne
i vynikajúca kuchyňa. Vôna tradičných placiek a
chutných snackov vás dovedie do nového snack
baru priamo pri pláži. Moderne a vkusne zariadené izby zabezpečia váš komfort a dokonalý zážitok z dovolenky scelí široká ponuka doplnkových
služieb, nádherná záhrada s fascinujúcim bazénovým areálom a krásna piesočnatá pláž.

Poloha: hotelový komplex s rozsiahlou, starostlivo

udržiavanou záhradou ústiacou priamo na súkromnú piesočnatú pláž • v prominentnom a jednom z najatraktívnejších letovísk na tureckej riviére - v letovisku Belek • približne 900 m od centra Beleku (ľahko dostupné miestnou
kyvadlovou dopravou, takzvanými dolmušmi, alebo taxíkmi) • cca 30 km od medzinárodného letiska a mesta Antalya (s množstvom nákupných a zábavných možností)

Pláže: dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž, poz-

voľne 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 rozsiahlou hotelovou záhradou plnou exotických paliem a kvetov, pozostávajúci z hlavnej budovy a z priľahlých viliek
roztrúsených v hotelovom komplexe • vstupná hotelová
hala s recepciou a posedením v lobby • hlavná reštaurácia s terasou • nový snack bar • nový bar pri bazéne •
vynovený plážový bar • 5 barov • 3 a´la carte reštaurácie
(za poplatok) • nový gözleme house • bazénový komplex
so šmykľavkami a toboganmi • detský bazén • vnútorný
bazén • spa centrum (masáže za poplatok) • sauna a turecké kúpele • 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: medzinárodné animácie •

minidisko • detské ihrisko • 10 tenisových kurtov • vodné
pólo • fitness centrum • aerobik • lukostreľba • šipky • plážový volejbal • basketbal • stolný tenis • minigolf • biliard (za
poplatok) • futbalové ihrisko (za poplatok)

Ubytovanie:

elegantne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (hlavná budova) •
rodinné izby (na vyžiadanie) • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo
terasa s posedením • wifi pripojenie (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické, lokálne alkoholické
a vybrané importované alkoholické nápoje podávané
v areáli hotela i na pláži • detstký bufet • 24 hod. all inclusive servis v lobby bare • pestré občerstvenie a snacky počas dňa • zmrzlina • turecké placky • koláčiky, čaj,
káva • ľahšie nočné občerstvenie • slnečníky, ležadlá,
matrace a plážové osušky pri bazéne a na pláži • wifi
pripojenie • minibar • medzinárodné hotelové animácie
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Skutočne mimoriadny a jedinečný hotelový komplex Starlight & Sunrise Resort sa nachádza v
obľúbenom a vyhľadávanom letovisku Kizilagac.
Jeho výnimočnosť spočíva v rozľahlom a priam
rozprávkovom dovolenkom areáli. Ten pozostáva
z viliek roztrúsených v nádhernej, udržiavanej záhrade a z hlavných budov hotela Starlight a Sunrise. Rezort si vás zaručene získa od prvej chvíle
nielen svojou pohodovou atmosférou, nespočetným množstvom športových aktivít, ale aj vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Komfortne
zariadené izby, elegancia hotelového interiéru,
očarujúca hotelová záhrada s bazénmi a toboganmi, ako aj krásna, široká piesočnatá 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 najúrodnejších a najzelenších oblastí tureckej riviéry • len
200 m od nákupných možností • cca 15 km od historického Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou dopravou)
• cca 8 km od mesta Manavgat • 75 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž pri vstupe do
mora s prímesou drobných kamienkov • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) • all inclusive
služby aj na pláži v plážovom bare

Popis:

veľkolepý hotelový areál ponúka ubytovanie
v útulných záhradných vilkách, v hlavnej budove hotela
Sunrise a v hlavnej budove hotela Starlight • reprezentatívna vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná
hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • reštaurácia
pre dospelých • reštaurácia pri vodopáde • 12 a´la carte
reštaurácií (nutná rezervácia) • bary a nočný klub • rozľahlý bazénový komplex • bazén pre deti • aquapark s
toboganmi • vyhrievaný krytý bazén • thalasso bazén •
turecké kúpele a sauna • spa centrum (masáže, peeling
a procedúry za poplatok) • kaderníctvo a salón krásy
(za poplatok) • amfiteáter • miniklub • klub pre teenagerov
(13-16 r.) • konferenčné miestnosti • obchodíky so suvenírmi • zlatníctvo • minimarket • hotelový vláčik • čistiareň
(za poplatok) • wifi pripojenie v celom areáli hotela

Šport a zábava:

lezecká stena • tenisové kurty • 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 medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých

Ubytovanie:

elegantne zariadené 2-lôžkové
izby s možnosťou 1 prístelky v hlavnej budove hotela
Sunrise a v hlavnej budove hotela Starlight (za príplatok)
• štandardné 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami (vilky) •
SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar • telefón
• vlastné 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 stolov vrátane nápojov • nealkoholické a miestne alkoholické 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 v izbe (denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) • miniklub • klub pre teenagerov • slnečníky, ležadlá,
matrace a plážové osušky pri bazéne aj na pláži • hotelové animácie pre deti i dospelých • pestrý večerný
program • wifi pripojenie v celom areáli hotela
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Vyhľadávaný hotelový rezort s úchvatnou architektúrou, rozprestierajúci sa priamo pri nádhernej
pláži, je stvoreným pre krásne prežitie letných slnečných dní v Turecku. Rozsiahlemu areálu, ktorý
je vsadený do čarovnej, rozkvitnutej záhrady plnej
kvetov a paliem, dominuje úžasný bazénový komplex s množstvom vodných atrakcií, ako aj detský
aquapark. Pri pohľade naň sa rozžiaria očká nejedného dieťaťa. Bohaté športové vyžitie, široká paleta spoločenských aktivít, elegantné izby, výborná
kuchyňa rozmaznávajúca vaše chuťové poháriky,
sofistikovaný personál a profesionálne hotelové
animácie zaručujú všetkým klientom tohto hotela
fantastickú dovolenku v ozajstnom prázdninovom
raji nielen pre deti. Vzhľadom na komplexnosť
a kvalitu všetkých svojich ponúkaných služieb je
tento hotel ideálnym miestom pre strávenie komfortnej rodinnej dovolenky.

Poloha: rozsiahly hotelový komplex pozostávajúci

z hlavnej budovy a elegantných 3-podlažých viliek roztrúsených v krásnom hotelovom areáli • priamo na brehu tyrkysového mora • v pokojnejšom letovisku Kizilot • približne
17 km od historického mesta Side s množstvom pamiatok
či nákupných a zábavných možností (ľahko dostupné dolmušmi) • cca 70 km od letiska v Antalyi

Pláže: dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž, pri vstupe do mora s prímesou drobných kamienkov • slnečníky,
ležadlá, matrace (zdarma), výmena plážových osušiek (za

poplatok) • all inclusive služby aj na pláži v plážovom bare
• nový plážový bar len pre dospelých s vyhradenou časťou
pláže • ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

Popis:

reprezentatívna vstupná hala s recepciou
a posedením • lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia
s vonkajšou terasou • 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt
zdarma, nutná rezervácia vopred) • nový steak house (za
poplatok) • 6 barov • prekrásny bazénový komplex tvorený
4 vonkajšími bazénmi, 2 detskými bazénmi, toboganmi,
šmykľavkami (hotelový aquapark) • plavecký bazén • relaxačný bazén • detský bazén s vodným svetom • vnútorný
bazén • turecké kúpele a sauna (zdarma) • masáže, peeling
a procedúry (za poplatok) • hotelová čistiareň (za poplatok) • menšia obchodná zóna • amfiteáter • detské ihrisko
s množstovm atrakcií • kaderníctvo • wifi v lobby bare a na
recepcii (zdarma)

Šport a zábava:

tenisové kurty • stolný tenis • plážový volejbal • futbalové ihrisko • minigolf • aerobik • vodné pólo • fitness centrum • šipky • boccia • biliard
(za poplatok) • detský miniklub (deti 4 - 12 rokov) • medzinárodné hotelové animácie aj v slovenskom jazyku

Ubytovanie:

komfortne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 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 nápojov • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané 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 nočného občerstvenia • hotelové animácie • wifi pripojenie v
lobby a na recepcii

Klubová dovolenka: aj v tejto letnej sezó-

ne si vám dovoľujeme na spestrenie vašich dovolenkových
dní počas letných prázdnin ponúknuť osvedčené hotelové
animácie aj v slovenskom jazyku pre deti i dospelých
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Obľúbený rodinný hotelový komplex Serra Garden,
ktorý prešiel v roku 2013 úplnou rekonštrukciou, si
svoj štandard neustále uržiava na vysokej úrovni. Okrem svojich kvalitných služieb vám ponúka
komfortné ubytovanie v peknom zelenom areáli,
delikátnu medzinárodnú i orientálnu kuchyňu, príjemné spoločenské priestory a bohatý výber rôznych športových aktivít. Ak sa rozhodnete stráviť
tohtoročnú dovolenku práve tu, garantujeme vám,
že tento prázdninový raj ponúka všetko, čo urobí
vašu dovolenku príjemnou a nezabudnuteľnou.
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 krásnej 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 dopravou, tzv.
dolmušmi) • 10 km od mesta Manavgat (možnosť navštíviť
Manavgatské vodopády) • cca 50 km od medzinárodného
letiska v Antalyi

Pláže:

nádherná, široká piesočnatá pláž s veľmi jemným 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

a 2 deti
ZDARMA

Popis:

moderné prázdninové vilky umiestnené
uprostred krásnej, upravenej hotelovej záhrady • vstupná
hala s recepciou a posedením • hlavná hotelová reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia (1x za pobyt zdarma,
nutná rezervácia) • 3 bary (bar pri bazéne, plážový bar, service 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 • aerobik • minigolf • medzinárodné hotelové animácie • široká
ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

priestranné a moderne zariadené
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) • telefón • 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 • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané počas dňa v celom areáli hotela aj na pláži • ľahšie poobedňajšie občerstvenie vo vyhradených
hodinách • polnočné občerstvenie • čaj, káva, koláčiky vo
vyhradených hodinách • turecké placky • minibar (naplnený pri príchode vodou a nealko nápojmi) • medzinárodné
hotelové animácie • detský miniklub • slnečníky, ležadlá,
matrace pri bazéne aj na pláži zdarma • wifi pripojenie v
lobby bare
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a 2 deti
ZDARMA

Zrekonštruovaný a sympaticky pôsobiaci 4* hotel
Serra Park, ležiaci len 7 km od obľúbeného a turistami vyhľadávaného historického mesta Side a
len na skok od pobrežného letoviska Manavgat,
vás privíta fascinujúcou hotelovou záhradou plnou voňavých kvetov a stromov, poskytujúcich
príjemný tieň a vysnívaný oddych. Po príchode
do hotela vás očarí elegantný interiérový dizajn,
harmonické prostredie 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:

hotel sa nachádza v pokojnej časti vyhľadávaného strediska Side • približne 400 m od širokej piesočnatej hotelovej pláže • 7 km od historického centra
mestečka Side (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou
dopravou, tzv. dolmušmi) • históriou dýchajúce Side je
známe pre svoj prístav a zachované pamiatky, v neposlednom rade poskytuje nespočetné nákupné možnosti •
ďalším významným mestom tejto oblasti je bezpochyby
Manavgat - je vzdialený len cca 5 km od hotela • nákupné
možnosti sú i priamo v blízkosti hotela • hotel sa nachádza len 65 km od letiska v Antalyi

Pláže: dlhá piesočnatá pláž, pri vstupe do mora

premiešaná s kamienkami • od hotela je vzdialená 400
m (možnosť využiť hotelový zvoz na pláž - zdarma) • slnečníky, ležadlá a matrace (zdarma), plážové osušky (vý-

mena za poplatok) • plážový bar (pivo, nealko nápoje a
snacky počas dňa) • možnosť využiť pestrú ponuku vodných športov, ako vodný skúter, jazdu na nafukovacom
banáne alebo zapožičanie surfu

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 • aerobik • hotelové animácie • večerné programy
• šipky • vodné športy na pláži (za poplatok) • nespočetné
možnosti výletov a spoznávania krajiny a okolia • pre milovníkov prírodných scenérií ponúka rieka Manavgat zaujímavé divadlo v podobe vodopádov, kaňonov a zelene
• pre romantikov je tu možnosť plavby tematickou loďou
po rieke pretekajúcej rovnomenným mestom a ústiacou
až do mora • pre histórie chtivých odporúčame návštevu
starobylého Side - uvidíte pozostatky antických stavieb
divadla, veľkej baziliky či chrámy zasvätené Apollónovi
a bohyni Athéne

Ubytovanie:

vkusne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky • väčšie rodinné izby sú na vyžiadanie a disponujú dvoma oddelenými miestnosťami,
jednou kúpeľňou a balkónom alebo terasou s posedením
• ubytovanie v rodinných izbách je možné minimálne pre
troch ľudí • klimatizácia • 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 večere formou bohatých švédskych stolov vrátane lokálnych alkoholických a nealkoholických nápojov • popoludňajšie snacky a občerstvenie v hoteli i na pláži
• zmrzlina • polnočné občerstvenie • slnečníky, ležadlá
a plážové osušky na pláži i pri bazéne • minibar (naplnený vodou pri príchode do hotela) • wifi pripojenie na
recepcii a v lobby
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Impozantný hotelový komplex Alba Royal, ktorý
poskytuje svoje prvotriedne služby pre náročnú
dospelú klientelu nad 16 rokov (tzv. „hotel adult
only“) je tým pravým miestom, kde sa vaše dovolenkové predstavy a sny stanú skutočnosťou.
Hotel so svojou jedinečnou ponukou doplnkových
služieb, komfortným ubytovaním v priestranných
izbách a s výborným ultra all inclusive konceptom je zárukou kvalitnej a bezchybnej dovolenky.
Relax, pokoj a harmónia sú správnymi synonymami tohto komplexu a elegantný, moderný interiér 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 Stredozemného mora a nájdete na nej dokonalý letný oddych.
Pobrežie Çolakli je nepochybne výnimočným
miestom tureckej riviéry a skvelá prímorská dovolenka 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 turistickej oblasti Çolakli • historické mesto Side s nákupnými a zábavnými možnosťami je vzdialené iba 8 km (ľahko
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, takzvanými
dolmušmi) • 55 km od letiska v Antalyi

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: elegantne zariadená vstupná hala s recepciou

• 2 hlavné reštaurácie s vonkajšími terasami • 3 a´la carte reštaurácie s terasami ( Efendy Turkish, Amadeus Fish,
Cubana - nutná rezervácia vopred) • 6 barov • kaviareň •
vonkajší bazénový komplex • vnútorný bazén • salón krásy
a kaderníctvo (za poplatok) • sauna • turecké kúpele • masáže a peeling (za poplatok) • nákupná zóna (klenotníctvo,
obchodíky s kožou a suvenírmi, minimarket) • amfiteáter •
diskotéka • wifi vo vyhradených priestoroch hotela (zdarma)

Šport a zábava:

fitness centrum • plážový volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • boccia
• šipky • zumba • medzinárodný animačný program • živá
hudba • diskotéka • herňa • biliard (za poplatok) • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: elegantné a priestranné 2-lôžkové

izby s možnosťou 1 prístelky (pre osoby 16+) • SAT LCD TV
• trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný
vodou a nealkoholickými nápojmi) • rýchlovarná kanvica
(čaj a káva k dispozícii) • vlastné hygienické príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy)
• balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov •
nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané prémiové
importované alkoholické nápoje podávané v areáli hotela i na pláži • 24-hodinový all inclusive servis v lobby
bare - podávané miestne alkoholické a nealkoholické
nápoje • bohatá ponuka občerstvenia a snackov počas
celého dňa • čaj, káva, sladké koláče, wafle, palacinky •
zmrzlina • turecké placky • ľahšie polnočné občerstvenie
• v rámci ultra all inclusive služieb i minibar na izbe (denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi) • plážový
bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky • každý večer
hotelový animačný program s rôznou tematikou • wifi vo
vyhradených priestoroch
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Ako ďalší v poradí z trojice hotelov zo siete Alba
Hotels vám ponúkame kvalitný rodinný hotels
názvom Alba Queen. Nachádza sa na nádhernom
mieste s peknou prírodnou scenériou, kde nájdete všetko potrebné takpovediac pod jednou strechou. Jeho skutočnou pýchou je prekrásny exteriér s plaveckým bazénom a aquaparkom, ktorý
obklopuje záplava exotickej zelene, a ústi na širokej pláži s jemným pieskom. O zábavu vašich detí
sa postará skúsený medzinárodný hotelový tím
animátorov a pre vás dospelých sú tiež pripravené zaujímavé večerné programy. V hoteli Alba
Queen garantujeme spokojnosť aj tým najnáročnejším dovolenkárom. Z dovolenky strávenej v
ňom sa vrátite oddýchnutí a istotne s naplnenými
očakávaniami.

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) • rozsiahly 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 pripojenie v lobby a v bare pri
bazéne (zdarma)

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub

• diskotéka • tenisový kurt (osvetlenie a zapožičanie vybavenia za poplatok) • stolný tenis • boccia • fitness centrum
• plážový volejbal • vodná gymnastika • vodné pólo • biliard
(za poplatok) • bowling (za poplatok) • šípky • vodné športy
na pláži (za poplatok) • zumba • medzinárodné hotelové
animácie pre deti i dospelých

Poloha: priamo pri jedinečnej rozľahlej piesočnatej Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby
pláži • v stredisku Çolakli • cca 13 km od mestečka Manavgat 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) •
55 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

a dieťa
ZDARMA

s možnosťou 1 prístelky • luxusné 2-lôžkové izby superior s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek, poskytujú veľkorysý
priestor s krásnym veľkým balkónom a výhľadom na krajinu (za príplatok) • priestranné rodinné izby určené pre 4
osoby (za príplatok) • SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne vodou a nealkoholickými
nápojmi) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC, sušič vlasov) • balkón s posedením • wifi pripojenie 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
nápojov • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje
počas dňa v hotelovom areáli • 24-hodinový all inclusive
servis v lobby bare • detské menu v hlavnej reštaurácii •
pestré občerstvenie 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 • turecké syrové koláčiky • sendviče • hotelové
animácie pre deti i dospelých počas dňa a pestré večerné predstavenia • miniklub (deti 4 - 12 rokov) • plážový bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne
a na pláži • wifi pripojeniev lobby a v bare pri bazéne

Oficiálna trieda: «««««
244

LETO 2021 TURECKO

www.albahotels.com.tr

.sk/
eca tv

he

video

/tv

e

an

im á ci

sen

elové

hot

ch t er. sk

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 55

LETO 2021 TURECKO

245

HOTELOVÝ KOMPLEX

ALBA RESORT
******
SIDE

k
o
r
Q
s
m
získajte až

4zľ0av%
u

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 rozkvitnutých 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 predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré majú o celodennú
zábavu postarané aj vďaka slovenky hovoriacim
animátorom. Alba Resort je úžasný, rozsiahly hotelový komplex skladajúci sa z deviatich hotelových
budov navzájom pospájaných spleťou vydláždených chodníčkov. Ak k tomu pridáme krásnu piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora, kvalitné
celodenné ultra all inclusive služby a komfortné
ubytovanie, sme presvedčení, že sa sem iste vrátite.

Poloha:

nádherný hotelový areál ústiaci priamo pri
piesočnatej pláži • cca 8 km od populárneho a historického Side s množstvom kaviarní, obchodíkov a reštaurácií •
cca 13 km od mesta Manavgat so známou mešitou Merkez
Külliye Camii • 55 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-

pom do mora, vhodná najmä pre rodiny s deťmi i menej
zdatných plavcov • slnečníky, ležadlá a plážové osušky k
dispozícii (zdarma)

a dieťa
ZDARMA

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 bare pri bazéne (zdarma)
• minizoo • amfiteáter

Šport a zábava:

detské ihrisko • miniklub (pre
deti vo veku 4 - 12 rokov) • diskotéka • tenisový kurt (rezervácia nutná) • fitness centrum • badminton • basketbal •
stolný tenis • vodné pólo • plážový volejbal • minizoo • šipky
• 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) • SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia
• minibar (voda a nealkoholické nápoje dopĺňané denne) •
rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • 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 nápojov •
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje podávané v
areáli hotela počas dňa • 24-hodinový all inclusive servis
v pool bare • pestré občerstvenie a snacky vo vyhradených hodinách počas dňa • zmrzlina • pizza • káva, čaj a
sladké koláčiky v popoludňajších hodinách • turecké placky
• ľahšie nočné občerstvenie • minibar v izbe • detský miniklub • plážový bar • slnečníky, ležadlá a plážové osušky
pri bazéne a na pláži • hotelové animácie a klubová dovolenka • wifi v bare pri pabzéne

Oficiálna trieda: «««««
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Dovolenkové miesto mimoriadnych kvalít - unikátny 5* hotelový komplex Port River Hotel and
Spa, patriaci do medzinárodnej hotelovej siete
LRS, si počas uplynulého leta získalo srdcia mnohých jeho návštevníkov, preto ho do ponuky zaraďujeme opäť.. Postavený s prvkami tradičnej osmanskej architektúry, v pokojnom a harmonickom
prostredí plnom zelene s krásnym výhľadom na
rieku Manavgat a jazero Titreyengol, otvoril svoje
brány prvým návštevníkom v roku 2015. Tento neobyčajne atraktívny hotel ponúka svojim klientom
excelentné služby, ktoré určite ocenia aj najnáročnejší z vás. Skvelá dovolenková atmosféra, ktorá
bude na vás dýchať v celom hotelovom areáli, výborná miestna kuchyňa, bohatý ultra all inclusive
program v kombinácii s komfortným ubytovaním
a širokou paletou športových a zábavných aktivít
je zárukou nezabudnuteľého leta plného nezmazateľných zážitkov 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, takzvanými dolmušmi alebo taxíkom) • 65 km od medzinárodného letiska v Antalyi

a 2 deti
ZDARMA

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, ležadlá a plážové osušky zdarma • možnosť využívať all inclusive 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, nutná rezervácia vopred) • bar na pláži (nealkoholické nápoje
a pivo) • bar pri bazéne • cukráreň • diskotéka • vonkajší
bazén • bazén s toboganmi a šmykľavkami • detský bazén • vnútorný bazén s oddelenou časťou pre deti • spa
centrum (masáže, peeling za poplatok) • sauna • turecké
kúpele • nákupná zóna • amfiteáter • miniklub (deti 4-12
rokov) • detské ihrisko • kaderníctvo • lekár (za poplatok) •
wifi pripojenie v lobby bare i na pláži (zdarma)

Šport a zábava:

fitness centrum • plážový
volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • šipky • medzinárodné denné aj večerné hotelové animácie
pre deti aj dospelých • živá hudba • joga • herňa • biliard
(za poplatok) • vodné pólo • široká ponuka vodných športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

moderne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • satelitný LCD TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vodou 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 • all inclusive servis v lobby bare od 10.00
do 24.00 hod. • 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 (nealko nápoje a pivo) • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky • hotelové animácie pre deti aj dospelých • wifi

Oficiálna trieda: «««««
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Z malebného prostredia brehu rieky Manavgat vám
prinášame náš tip na prežitie letných dní v Lake
River Side. Rezort patrí do hotelovej siete LRS, takže služby na vysokej úrovni, vynikajúca kuchyňa
a ústretový prístup k návštevníkom sú zaručené.
Moderný areál ponúka mnoho možností trávenia
voľného času. Tak sa nechajte hýčkať v hotelovom
spa, oddychujte pri priestrannom bazéne či na čarovnej pláži, alebo si užite kopec zábavy pri animačných aktivitách.

video

ch t er. sk

Popis:

vstupná hala s recepciou • lobby bar • plážový
bar • bistro bar • disco bar • 3 a´la carte reštaurácie (1x za
pobyt zdarma, nutná rezervácia vopred) • spa a beauty centrum • fitness centrum • 2 vonkajšie bazény s toboganmi •
detský bazén so šmykľavkou • vnútorný bazén • vnútorný
detský bazén • wifi v hotelovom areáli i na pláži (zdarma)

Šport a zábava:

fitness centrum • hotelové animácie • živá hudba • miniklub (pre deti 4-12 rokov) • vodné
športy na pláži (za poplatok) • plážová párty (1x za týždeň)

príjemne zariadené 2-lôžkové izby s
Poloha: hotelový komplex sa nachádza pri rieke Ma- Ubytovanie:
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • SAT TV • minibar • trezor •
navgat • cca 750 m od krásnej piesočnatej pláže (zvoz na
pláž zdarma každých 15min) • asi 1,5 km od mnohých nákupných centier, bazárov (možnosť využiť miestnú hromadnú dopravu, tzv. dolmuše) • 7 km od historického mesta Side
• 5 km od mestečka Manavgat • 65 km od letiska Antalya

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s jemným pieskom

• hotelový zvoz spred hotela každých 15 minút (zdarma) •
plážový servis • detské ihrisko • plážový bar (počas obedov
rozšírená ponuka jedál) • wifi

3zľ5av%
u

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a 2 deti
ZDARMA
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LAKE RIVER SIDE HOTEL & SPA
*****+

klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC
a sušičom na vlasy) • wifi

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a
večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alko a nealko nápoje, vybrané importované alkoholické
nápoje • snacky počas dňa • placky • káva, čaj, koláčiky •
zmrzlina • nočná polievka a snacky • minibar • hotelové
animácie • slnečníky, ležadlá a plážové osušky • wifi

Oficiálna trieda: «««««
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Moderný, v roku 2015 otvorený, päťhviezdičkový
hotelový komplex Water Side Resort & SPA je nepochybne skvelou voľbou pre tohtoročnú letnú dovolenku. Nachádza sa v blízkosti obľúbeného mesta
Manavgat a identicky pomenovanej rieky. Excelentné služby, skvelá kuchyňa, bazény, tobogany a
detské ihriská 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
práve vo Water Side!

Poloha: hotelový areál sa rozprestiera v pokojnej čas-

ti Side - oblasť Titreyengol • 7 km od letoviska Manavgat • cca
8 km od historického centra Side • 65 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 zdarma na pláži i pri bazéne • vodné športy na pláži (za poplatok)

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

e
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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 • šipky

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, obedy
a večere formou švédskych stolov • miestne alko a nealko
nápoje, vybrané importované alko nápoje • 24-hod. all inclusive v lobby bare • občerstvenie počas dňa • čaj, káva a
koláče • večerné občerstvenie • hotelové animácie • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««««
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WATER SIDE RESORT & SPA
*****+
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Vami tak obľúbený a manažmentom vzorne vedený hotel Nerton so skvelou atmosférou, výnimočnou polohou, krásnou záhradou a prvotriednou starostlivosťou personálu o svojich hostí, je
už našou stálicou v ponuke 4* hotelov na tureckej
riviére. Tento rok však prichádza s novinkou, a to
v podobe hotela už len pre dospelých 16+. Krásna
piesočnatá pláž, príjemne zariadené izby a kvalitný all inclusive koncept ho však stále predurčuje
k stráveniu ideálnej, skutočne bezstarostnej letnej
dovolenky plnej oddychu.

Poloha: útulný hotel s vynikajúcou polohou priamo

pri piesočnatej pláži • iba 15 minút chôdze od starobylého
centra Side s množstvom nákupných a zábavných možností • 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

video
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Popis:

vstupná hala s recepciou a posedením • wifi
pripojenie v celom areáli • hlavná hotelová reštaurácia •
a´la carte reštaurácia (mexická, rybia, talianska a francúzska kuchyňa) • cukráreň s kaviarňou • 2 bary • vonkajší
bazén • vnútorný bazén • fitness centrum • turecké kúpele
• sauna • masáže a peeling (za poplatok) • minimarket

Šport a zábava: stolný tenis • šipky • biliard

(za poplatok) • boccia • plážový volejbal • hotelové animácie
• vodná gymnastika • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

vkusne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky (pre osoby 16+) • klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) • trezor
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou,
resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón

Pláže: krásna piesočnatá široká pláž, ocenená Mod- Stravovanie: formou all inclusive
rou vlajkou • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá
a plážové osušky na pláži (zdarma)

získajte až

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

3zľ5av%
u

252

.sk/
eca tv

/tv

NERTON
*****

ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • miestne
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v areáli
hotela • čaj, káva a koláčiky • ľahšie občerstvenie počas
dňa • slnečníky, ležadlá a plážové osušky • wifi

Oficiálna trieda: ««««
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Tento pôvabný, menší hotel s kvalitnými službami,
chutnou kuchyňou, srdečným a stále sa usmievajúcim personálom vytvára jedinečné podmienky
na strávenie príjemných dovolenkových dní. Je
ideálnou voľbou pre všetkých vás, ktorí milujete
dlhé romantické prechádzky po pobrežnej promenáde alebo po piesočnatej pláži s jemným
pieskom, pre vás, ktorí chcete zažiť ten pravý turecký 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: sympatický 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 atmosférou (pešia dostupnosť pobrežnou promenádou) • cca 6 km
od mesta Manavgat, kde sa konajú raz týždenne tradičné
trhy • cca 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: iba 150 metrov od piesočnatej pláže s pozvoľ-

ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá (zdarma), plážové osušky (za poplatok) • bar pri pláži

Popis:

moderná vstupná hala s recepciou a posedením v lobby • hlavná hotelová reštaurácia s terasou •
pool bar a terrace bar • 2 vonkajšie bazény, z toho 1 s
toboganom • relaxačný bazén • detský bazén • masáže,
turecké kúpele, sauna (za poplatok) • wifi v lobby a na recepcii zdarma • obchodíky rôzneho druhu v blízkosti hotela

Šport a zábava:

stolný tenis • fitness centrum
• šipky • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

útulne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar (dopĺňaný vodou) • telefón • wifi na izbe
(za poplatok) • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje počas dňa • čaj,
káva a koláčiky v popoludňajších hodinách • slnečníky
a ležadlá pri bazéne a na pláži • wifi v lobby a na recepcii

Oficiálna trieda: ««««

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

ch t er. sk

t
q
a
c
o
získajte až

4zľ0av%
u

a dieťa
ZDARMA

na strane 50

www.seneca.sk

video

/tv

SUN BEACH PARK
****+
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Ak sa podarí postaviť hotelový komplex a pritom
nevyrúbať žiaden strom, je to unikát. A práve takým
je rezort Champion Holiday Village, prázdninový
areál plný zelene, kde človek vytvára dokonalú súhru s prírodou. Toto nádherné miesto v tieni borovíc,
v objatí paliem, eukalyptov a ibištekov vrelo odporúčame dovolenkárom všetkých vekových kategórií.
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CHAMPION HOLIDAY
VILLAGE
*****+
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Šport a zábava:

detský miniklub • celodenné
hotelové animácie • minidisko • tenisové kurty • aerobik •
boccia • šipky • plážový volejbal • vodná gymnastika • stolný
tenis • biliard (za poplatok) • široká ponuka vodných športov
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové štan-

kromnej hotelovej pláži • v pokojnejšej časti letoviska Beldibi • cca 45 km od medzinárodného letiska v Antalyi • 15 km
od centra mesta Kemer s možnosťou nákupov a zábavy

dardné izby s možnosťou 1 prístelky • väčšie 2-lôžkové izby
s 2 prístelkami v podobe poschodovej postele (za príplatok)
• SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné príslušenstvo (vaňa, resp. sprcha, WC a sušič
na vlasy) • balkón

Pláže:

Stravovanie: formou all inclusive

Poloha: hotelový areál plný zelene ústi priamo pri sú-

hotelová piesočnatá pláž, pri vstupe do mora
premiešaná okruhliakmi • plážové hotelové mólo • slnečníky,
ležadlá, matrace a plážové osušky (zdarma) • široká ponuka
vodných športov na pláži (za poplatok)

Popis: hotelová hala s recepciou • hlavná hotelová

reštaurácia s vonkajšou terasou • wifi pripojenie (za poplatok) • niekoľko barov • 2 a´la carte reštaurácie • bazén s dvoma toboganmi • detský bazén • vonkajší bazén • relaxačný
bazén • masáže a beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi
• sauna (za poplatok) • turecké kúpele • nákupná zóna • amfiteáter • fitness centrum • detské ihrisko

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov podávaných počas dňa • podávanie ľahšieho občerstvenia vo
vybraných hodinách • káva, čaj, koláčiky • turecké placky
• ľahšie nočné občerstvenie • minibar (denne dopĺňaný
vodou) • medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých počas dňa a večerné predstavenia • miniklub pre
deti a disko • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky

Oficiálna trieda: «««««
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ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
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na strane 54
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Vlny priezračného mora, krásna široká pláž a príjemný areál tvoria kulisu našej minuloročnej novinky. Čiastočne zrekonštruovaný 4* hotel Maya
World Beach sa nachádza v pokojnom stredisku
Okurcalar. Kvalitné all inclusive služby, ako aj milý
a priateľský hotelový personál, 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 posedením • pool bar • vonkajší bazén s toboganom • detský bazén • spa centrum - masáže, peeling, sauna (za poplatok)
• turecké kúpele • detské ihrisko • miniklub pre deti od 4 do

12 rokov • kaderníctvo (za poplatok) • menšia obchodná
zóna • wifi v lobby bare (zdarma)

Šport a zábava: stolové hry • šipky • 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 prístelky • trezor (za poplatok) • klimatizácia • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. vaňou, WC, sušič na vlasy)
• minibar (denne dopĺňaný vodou) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • nočná polievka
• miestne vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
podávané v areáli hotela • minibar (denne dopĺňaný
vodou) • zmrzlina • ľahšie popoludňajšie občerstvenie v
snack bare vo vyhradených hodinách • ležadlá, slnečníky
a plážové osušky na pláži a pri bazéne • medzinarodné
hotelové animácie • wifi v lobby bare

Oficiálna trieda: ««««
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Starostlivo udržiavaný rezort Justiniano Park Conti už netrpezlivo čaká na svojich návštevníkov
túžiacich po relaxe v záhrade alebo na rozsiahlej
piesočnatej pláži. Hotelový areál pozostáva z hlavnej budovy, prázdninových viliek a bazénového
komplexu vsadeného do záhrady plnej krásnej zelene. Park Conti ponúka vskutku široké možnosti
na strávenie dovolenky plnej radostného kúpania,
oddychu v podobe rôznych športových aktivít, animačných programov a all inclusive služieb. Je to to
pravé dovolenkové 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

premiešaná kamienkami, s pozvoľným vstupom do mora
• hotelové 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 • cukráreň • 4 bary • 2 vonkajšie bazény (jeden s toboganmi) •
vnútorný bazén • detský bazén • detské ihrisko • miniklub
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JUSTINIANO PARK CONTI
*****+
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• turecké kúpele (masáže za poplatok) • diskotéka • wifi v
priestoroch lobby (zdarma)

Šport a zábava: aerobik • stolný tenis • šipky
• fitness centrum • plážový volejbal • tenisový kurt • minifutbal • futbalové ihrisko • miniklub • biliard (za poplatok)

Ubytovanie:

elegantné 2-lôžkové 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 • trezor (za poplatok) • SAT
TV • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou,
resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • podávanie nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov 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: «««««
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Zavítajte do našej tohtoročnej novinky, nachádzajúcej sa v turistickom stredisku Avsallar. Selene
Beach & Spa sa vyníma priamo na brehu Strezomného mora a rozprestiera sa v malebnom, slnkom
zaliatom zálive. Ak uprednostňujete pokojnú dovolenku plnú relaxu vo dvojici alebo s priateľmi
a zároveň si chcete dopriať kvalitné all inclusive
služby, váš výber dozaista nie je krokom vedľa, ba
práve naopak. Tento moderný hotelový komplex je
určený pre dopelú klientelu 16+.

Poloha: hotelový komplex sa nachádza len 2 km

od mestečka Avsallar • 26 km od Alanye (ľahko dostupné miestnom kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi alebo
taxíkom) • nákupné možnosti priamo v blízkych uličkách
hotela • priamo na piesočnatej pláži v malebnom zálive

Pláže: krásna piesočnatá pláž v malebnom zálive •
slnečniky, ležadlá, plážové osušky na pláži (zdarma)

Popis:

: privíta vás moderne zariadená vstupná hala
s recepciou a posedením • lobby bar • hlavná hotelová
reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia (za poplatok)
• vonkajší bazén • bazén na streche hotela s panoramaPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

tických výhľadom na more (za poplatok) • bar pri bazéne
• plážový bar • turecké kúpele, sauna a masáže (za poplatok) • kaderníctvo (za poplatok) • wifi pripojenie (zdarma)

Šport a zábava:

fitness centrum • vodná
gymnastika • stolové hry • stolný tenis • živá hudba • vodné
športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

príjemne zariadené štandardné
2-lôžkové izby (pre osoby 16+) • klimatizácia • trezor (zdarma) • minibar • SAT LCD TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou, resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou bohatých a chutných švédskych stolov
vrátane nápojov • nealkoholické a miestne alkoholické
nápoje podávané v hotelovom areáli • snacky v popoludňajšich hodinách • minibar (denne dopĺňaný vodou)
• 24-hodinový all inclusive v pool bare • ľahšie nočné
občerstvenie až do skorých ranných hodín • káva, čaj a
koláčiky o piatej • zmrzlina vo vyhradených hodinách v
bare pri bazéne • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri
bazéne a na pláži • wifi pripojenie

Oficiálna trieda: «««««

na strane 54
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Rovnako ako v minuloročnej, tak aj v letnej sezóne 2020 si vám dovoľujeme ponúknuť skutočne
kvalitný hotelový komplex Numa Bay Exclusive.
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 piesočnatej 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 Numa Bay. Pevne veríme, že vás očarí rovnako ako nás.

Poloha: známe stredisko Avsallar s nákupnými a

zábavnými možnosťami sa nachádza len približne 2 km
od hotelového komplexu • 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

Pláže:

priamo na krásnej rozšírenej súkromnej piesočnatej pláži, vhodnej aj pre rodiny s deťmi, ktorá sa nachádza
v malebnom zálive • nové plážové mólo • slnečníky, ležadlá,
matrace a plážové osušky (zdarma)

Popis: moderná a vzdušná vstupná hala s recepciou

a posedením • štýlový lobby bar s 24-hodinovým all inclusive servisom • hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma, rezervácia
nutná), barbeque (za poplatok) • 3 bary • cukráreň • vonkajší
bazén • relaxačný bazén (od 16 rokov) • aquapark s toboganmi • detský bazén so šmykľavkami • vnútorný bazén •
rozšírená trávnatá relaxačná zóna s ležadlami a slnečníkmi vedľa bazénov • detské ihrisko • miniklub • minimarket •
turecké kúpele, sauna, masáže, peeling (za poplatok) • spa
centrum (za poplatok) • amfiteáter • diskotéka • wifi pripojenie v celom objekte (zdarma)

Šport a zábava: aerobik • stolný tenis • šipky •
fitness centrum • plážový volejbal • miniklub • detské ihrisko
• diskotéka • minidisko • medzinárodné hotelové animácie •
živá hudba

Ubytovanie:

moderne a komfortne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón •
trezor (zdarma) • SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) •
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC
a sušičom na vlasy) • balkón s posedením • wifi pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

a dieťa
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické, miestne alkoholické a vybrané prémiové importované alkoholické nápoje podávané v areáli hotela počas
celého dňa • 24-hodinový all inclusive servis v lobby bare
• bohatá ponuka občerstvenia a snackov počas vyhradených hodín • turecké placky • čaj, káva, koláčiky a sladké
pečivo • ľahšie polnočné občerstvenie • medzinárodné
hotelové animácie počas celého dňa • večerný program
• detský miniklub • možnosť navštíviť rybiu alebo 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: «««««
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V turistami vyhľadávanom stredisku Avsallar, pri
krásnej, zlatistej pláži s jemným pieskom sme pre
vás pripravili aj tento rok minuloročnú novinku, v
podobe 5-hviezdičkového hotelového komplexu
Alaiye Resort. Už na prvý pohľad si vás získa elegantný hotelový areál s mimoriadne zaujímavou
architektúrou budov smerujúcich k bazenovému
komplexu. Okrem príjemného ubytovania a kvalitných all inclusive služieb vám vašu dovolenku
spríjemnia aj pestré športové aktivity vhodné tak
pre deti, ako aj pre dospelých. Svoj raj nájdete na
pláži s vodnými atrakciami či v Parku Alaiye s novým aquaparkom. O vaše ratolesti sa s radosťou
postará medzinárodný hotelový animačný tím. Tí,
ktorí preferujú skôr dovolenku plnú relaxu, môžu
využiť excelentné služby hotelového wellness
centra. Tie vám v tomto rezorte rozhodne odporúčame. No a dokonalou bodkou vašej dovolenky
je chutná a lahodná kuchyňa. Alaiye Resort sa už
teraz teší na vašu návštevu.

Poloha:

komplex pozostáva z viacerých hotelových budov • 2 km od mestečka Avsallar • cca 100 km
od letiska v Antalyi • 22 km od rušnej Alanye • 45 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 nachádzajú nákupné možnosti a reštaurácie

a dieťa
ZDARMA

Pláže:

priamo pri zlatistej piesočnatej pláži • plážový bar • slnečníky, ležadlá a matrace (zdarma) • plážové
osušky zdarma (výmena osušiek za poplatok)

Popis: vstupná hala s recepciou a posedením • 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 • 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 poplatok) • požičovňa
áut (za poplatok) • práčovňa (za poplatok) • Park Alaiye
(ľahko dostupný podchodom) ponúka širokú paletu športových aktivít a relaxu (nový aquapark, bazény, športové
ihriská, detské ihrisko, herňa, bar Park Alaiye, snack bar s
občerstvením, gözleme house)

Šport a zábava:

šipky • lukostreľba • boccia
• herňa • 2 tenisové kurty • stolný tenis • basketbalové
ihrisko • plážový volejbal • fitness centrum • detské ihrisko
• miniklub • teenagerský klub • diskotéka • nový aquapark
• denný a večerný program a večerné show • medzinárodné hotelové animácie

Ubytovanie:

v príjemných farbách zariadené
štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok)
minibar (denne dopĺňaný vodou a džúsom) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením • wifi

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švédských stolov vrátane vybraných nápojov • nočné občerstvenie • vybrané
miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v
areáli hotela a na pláži • minibar • popoludňajšie občerstvenie v snack bare vo vyhradených hodinách • káva,
čaj a koláčiky • slnečníky, ležadlá na pláži a pri bazéne
• plážové osušky (výmena za poplatok) • medzinárodné
animácie a večerné show organizované hotelom pre deti
aj dospelých • wifi pripojenie v celom areáli

Oficiálna trieda: «««««
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Pod horúcim tureckým nebom, priamo na brehu vôd
Stredozemného mora netrpezlivo čaká na svojich dovolenkárov komplexne vybavený boutique hotel Galeri Resort dýchajúci tou pravou dovolenkovou atmosférou. Vďaka vysokej kvalite poskytovaných služieb,
príjemnými priestormi a širokej ponuke chutných jedál
medzinárodnej a orientálnej kuchyne v štýle all inclusive splní sny všetkým svojim klientom. O spríjemnenie pobytu sa postará i medzinárodný tím animátorov,
ktorí svojím programom rozveselia a vykúzlia úsmev
na tvárach malých aj veľkých dovolenkárov. Hotelový
komplex odporúčame všetkým vekovým kategóriám.

Poloha: hotel s priateľskou atmosférou nachádzajúci sa

priamo na udržiavanej hotelovej pláži • cca 30 km od rušného
centra Alanye s nákupnými a zábavnými možnosťami • približne 90 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže:

piesočnatá pláž pri vstupe do mora s prímesou
drobných kamienkov • plážové mólo • slnečníky a ležadlá na
pláži (zdarma) • plážové osušky (výmena za poplatok) • vodné
športy (za poplatok)

Popis: priestranná hotelová hala s recepciou a posedením • hlavná reštaurácia • 3 a´la carte reštaurácie • lobby bar •
snack bar • americký bar • disco bar • vonkajší bazén • detský
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bazén s toboganmi • wifi v lobby (zdarma) • turecké kúpele •
sauna • masáže (za poplatok) • kaderníctvo • nákupná zóna •
fitness centrum • požičovňa áut

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kurty •
posilňovňa • šipky • biliard (za poplatok) • minigolf • vodné pólo
• gymnastika • hotelové animácie • miniklub pre deti 4-12 rokov
• detské ihrisko • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

štýlovo zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • wifi • balkón •
väčšina izieb je s bočným výhľadom na more

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • nealko,
lokálne alko a vybrané importované alko nápoje, vybrané
koktejly podávané v hotelovom areáli • detský bufet • turecké placky • káva, čaj a koláče • popoludňajšie občerstvenie
• wafle a zmrzlina • polnočný snack • hotelové animácie •
ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazéne • plážové osušky

Oficiálna trieda: «««««

a dieťa
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Podrobný cenník a termíny
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Hotel s úžasnou a priateľskou 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 bezprostredná blízkosť nádhernej pláže s príjemným morským
vánkom s excelentnými službami a delikátnou stredomorskou kuchyňou. Kvalitné služby, all inclusive
koncept a komfortné ubytovanie sú zárukou hodnotne strávených dovolenkových chvíľ vo vyhľadávanej oblasti Avsallar na tureckej riviére. Sme
presvedčení, že práve v Aska Just In Beach prežijú
aj náročnejší dovolenkári bezstarostný a ničím nerušený oddych v mimoriadne krásnom prostredí.

Poloha: hotel rozprestierajúci sa priamo na piesoč-

Popis: vstupná hala s recepciou • hotelová reštaurácia
• lobby bar • snack bar • 2 a´la carte reštaurácie • vonkajší a
vnútorný bazén • detský bazén • masáže • sauna • turecké
kúpele • obchodíky so suvenírmi • wifi v lobby (zdarma) •
spoločenská miestnosť pre neskorší check-out

Šport a zábava:

detské ihrisko • miniklub • tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) • fitness centrum • plážový 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) • klimatizácia • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou,
resp. vaňou, WC, sušič vlasov) • balkón s posedením

natej pláži • v blízkosti letoviska Avsallar • 25 km od centra
kozmopolitnej Alanye • cca 100 km od letiska v Antalyi

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych alko
a nealko nápojov podávaných počas dňa • ľahšie občerstvenie počas vyhradených hodín • čaj, káva, koláčiky •
zmrzlina • nočné občerstvenie • hotelové animácie • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky

nádherná hotelová pláž s jemným zlatistým
pieskom a pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre rodininy s deťmi a menej zdatných plavcov) • slnečníky, ležadlá,
matrace a plážové osušky (zdarma)

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

Oficiálna trieda: «««««
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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 záhradou, s prvotriednym servisom a ultra all inclusive
konceptom s pravou tureckou pohostinnosťou.
V jeho areáli si môžete dopriať ozajstný relax
v pokojnom prostredí so širokými možnosťami
na aktívny oddych. Komplex je vhodný pre všetky
vekové kategórie.

Poloha:

areál hotelového komplexu plný paliem
končí priamo v nádhernej zátoke s piesočnatou plážou •
iba 8 km od centra Alanye (ľahko dostupné miestnou dopravou) • 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 osušiek za poplatok)

Popis:

vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
• a´la carte reštaurácie • lobby bar • pool bar • plážový bar
• vonkajší bazén s oddelenou čaťou s toboganmi • detský
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • turecké
kúpele, masáže (za poplatok) • detské ihrisko • miniklub •
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KEMAL BAY
*****

ch t er. sk

konferenčná miestnosť • wifi pripojenie vo vyhradených
častiach hotelového komplexu • amfiteáter

Šport a zábava:

fitness centrum • plážový
volejbal • šipky • miniklub • stolný tenis • medzinárodné
hotelové animácie • detské ihrisko

Ubytovanie:

moderne a elegantne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia
• telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • minibar • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické
a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom areáli
i na pláži • ľahšie poobedňajšie občerstvenie a snacky •
čaj, káva a koláčiky • detský miniklub • slnečníky, ležadlá
a plážové osušky • hotelové animácie • wifi pripojenie vo
vyhradených častiach hotelového komplexu

Oficiálna trieda: «««««

a dieťa
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 51
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Novinka v našej ponuke Hotel Diamond Hill už vo
svojom názve odkazuje na vzácnu horninu a veríme,
že bude i ten vyhľadávaný pre svoju jedinečnosť a
krásu. V širšom centre mesta Alanya ležiaca budova sa týči do výšky až 11 poschodí. Najlepší výhľad
budú mať klienti zo Skybaru umiestnenom práve na
streche hotela. O príjemný pobyt sa postará profesionálny personál pripravený splniť každú vašu požiadavku. Namiešanie osviežujúceho drinku či malé
občerstvenie i počas nočných hodín tu ni esú ničím
nezvyčajným. Svojou vynikajúcou polohou, službami a vašou spokojnosťou hotel, ako pevne veríme,
len potvrdí heslo, že „diamanty sú večné“.

Poloha: hotel sa nachádza v obľúbenom letovisku

Alanya - časť Tosmur • len 100 m od širokej piesočnatej
hotelovej pláže • cesta vedie podchodom pod miestnou
komunikáciou • približne 4 km od centra Alanye, kde to žije
nočnými podnikmi, reštauráciami a obchodmi • cca 125 km
od medzinárodného letiska v Alanyi

Pláže:

: široká hotelová piesočnatá pláž pri vstupe do
mora premiešaná kamienkami • plážový bar • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové osušky (za depozit)

rácia (nutná rezervácia) • vonkajší bazén so šmykľavkami •
turecké kúpele a sauna (zdarma) • spa centrum a masáže
(za poplatok) • fitness centrum • miniklub • herná miestnosť
(billiard a playstation) • obchodíky • vodné atrakcie na pláži
(za poplatok) • menšia nákupná zóna • večerné show • wifi
v lobby (zdarma)

Šport a zábava: stolný tenis • vodné pólo •

tobogany • šipky • vodná gymnastika • plážový volejbal • miniklub • biliard • videohry • herňa

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové izby

s možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné príslušenstvo (sprcha,
resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením • wifi

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy, večere a neskoré
večere formou švédskych stolov vrátane nealkoholických
a miestnych alkoholických nápojov • nočný snack • ľahšie popoludňajšie občerstvenie počas vybraných hodín •
káva, čaj, koláčiky • turecké placky • zmrzlina • minibar (dopĺňaný vodou) • medzinárodné hotelové animácie • živá
hudba • slnečníky a ležadlá na pláži aj pri bazéne

Popis: priestranná vstupná hala s recepciou • hlavná Oficiálna trieda: «««««
reštaurácia s vonkajšou terasou • 5 barov • á la carte reštau-

video

/tv

DIAMOND HILL RESORT
*****

ch t er. sk

n
u
e
t
získajte až

3zľ5av%
u

a dieťa
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 51

www.diamondhillresort.com.tr

LETO 2021 TURECKO

265

HOTELOVÝ KOMPLEX

získajte až

4zľ0av%
u

Opätovne sme do našej ponuky zaradili hotelový
komplex Kaila Beach. Že si ho nepamätáte? Bývalý
hotel Katya sa vám od tohtoročnej letnej sezóny
predstaví v novom šate s množstvom noviniek ako
v interiéri, tak aj v exteriéri hotelového areálu a s
novým menom Kaila Beach. Priaznivá poloha, komfortné ubytovanie a vynikajúce služby sú lákadlom
na trávenie dokonalej dovolenky v Turecku. Posedenie na hotelovej terase s výhľadom na azúrové
more a Seldžuckú pevnosť vám spríjemní každý deň
vášho pobytu. Ak túžite po ruchu pravého dovolenkového letoviska, určite sa vydajte do blízkej
Alanye, kde okrem nákupných a zábavných možností zažijete aj bohatú históriu a omamnú atmosféru starého prístavu.
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KAILA BEACH
*****
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Popis: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia

s terasou • lobby bar • 2 a´la carte reštaurácie • 3 bary •
kaviareň • vonkajší bazén s novým aquaparkom (slnečníky
a ležadlá zdarma) • detský bazén so šmykľavkou • relaxačný
bazén • vnútorný bazén • turecké kúpele a sauna (zdarma) •
masáže a peeling za poplatok) • detské ihrisko • wifi (zdarma)

Šport a zábava: stolný tenis • plážový volejbal
• fitness centrum • šípky • boccia • biliard (za poplatok) •
hotelové animácie • miniklub • vodné športy (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2

prísteliek • klimatizácia • telefón • minibar • SAT TV • trezor
(za poplatok) • wifi (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

Poloha: hotel je od pláže oddelený iba miestnou ko- Stravovanie: formou all inclusive

munikáciou (s plážou je prepojený podchodom) • v stredisku Oba • iba 3 km od centra Alanye • cca 135 km od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže:

krásna piesočnatá pláž pri vstupe do mora premiešaná s drobnými kamienkami • vodné športy na pláži (za
poplatok) • slnečníky, ležadlá a matrace (zdarma) • plážové
osušky (za depozit)

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy
a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov •
miestne alko a nealko nápoje podávané v areáli • ľahšie
občerstvenie v popoludňajšich hodinách • čaj, káva a koláčiky • zmrzlina • nočné občerstvenie • hotelové animácie • miniklub • slnečníky, ležadlá a matrace • wifi

Oficiálna trieda: «««««

a 2 deti
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 51
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Ak cestujete za zábavou, kultúrou či príjemným
pohodlím v blízkosti krásnej piesočnatej pláže,
potom je sympatický, moderný, mestský 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 turistami z celého
sveta vyhľadávanej Kleopatrinej pláži bude iste
miestom, kde strávite svoju vydarenú dovolenku.
Pozitívne recenzie a pochvalné ohlasy od klientov
len potvrdzujú správnosť vášho 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 Kleopatrinej pláže s jemným

pieskom a pozvoľným vstupom do mora ∙ plážový bar, slnečníky a ležadlá (za poplatok) ∙ plážové osušky (zdarma)

Popis:

príjemný hotel pozostávajúci zo 7 blokov prepojených mostíkmi a bazénom ∙ vstupná hala s recepciou ∙
hotelová reštaurácia ∙ lobby bar ∙ pool bar ∙ vonkajší bazén
∙ vnútorný bazén ∙ detský bazén ∙ slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne (zdarma) ∙ turecké kúpele ∙ sauna ∙ masáže (za poplatok) ∙ konferenčná miestnosť ∙ wifi pripojenie
v lobby (zdarma)

Šport a zábava: fitness centrum ∙ stolný te-

nis ∙ biliard (za poplatok) ∙ plážový volejbal ∙ vodné športy
na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

vkusne a moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia
• telefón • minibar (denne dopĺňaný vodou) • rýchlovarná
kanvica • SAT TV • wifi pripojenie (za poplatok) • trezor
(za poplatok) • vlastné 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 večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov
∙ miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané
v hotelovom areáli počas dňa ∙ popoludňajšie občerstvenie ∙ čaj, káva a koláčiky v popoludňajších, hotelom
vyhradených hodinách ∙ ľahšie nočné občerstvenie ∙ slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne ∙ plážové osušky ∙
wifi internetové pripojenie v lobby

Oficiálna trieda: ««««
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Vďaka jedinečnej polohe v blízkosti známej Kleopatrinej pláže a zároveň neďaleko rušného centra
Alanye, ktoré dostalo prezývku turecké Las Vegas,
sa stal hotel Melissa Kleopatra Beach vyhľadávaným miestom pre aktívnych dovolenkárov. V hoteli
strednej kategórie vás vždy privíta pohostinný a
úslužný personál s ponukou kvalitných služieb.
Rušné stredisko vás poteší množstvom príležitostí
na nákup tradičných darčekov, užívanie si nočného
života a všetkého, čo patrí k stráveniu plnohodnotnej a príjemnej dovolenky, na ktorú budete ešte
dlho v dobrom spomínať.

video
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MELISSA KLEOPATRA BEACH
***+

ch t er. sk

terasou • 2 bary • wifi pripojenie 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 • plážový volejbal
• živá hudba • večerný program • široká ponuka vodných
športov na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: útulne a účelne zariadené 2-lôžko-

vé izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • SAT
TV • telefón • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Poloha: obľúbený hotel s príjemnou atmosférou je Stravovanie: formou all inclusive
od prekrásnej Kleopatrinej pláže oddelený len miestnou
komunikáciou • približne 15 minút pešej chôdze od centra Alanye, ktoré je bohaté na nočný život s množstvom
reštaurácií, barov, kaviarní a obchodíkov s oblečením a suvenírmi • asi 120 km od letiska v Antalyi

Pláže: iba 30 m delí budovu hotela od piesočnatej

Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • služby v plážovom bare (extra
platba) • vodné športy (za poplatok)

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chutných švédskych stolov vrátane miestnych alko a nealko
nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom areáli počas dňa • čaj, káva
a sladké koláčiky v popoludňajších hodinách • slnečníky
a ležadlá pri bazéne

Oficiálna trieda: «««

Popis: vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor
na recepcii (za poplatok) • hlavná hotelová reštaurácia s

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 49
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KLEOPATRA LIFE
****
ALANYA

V prípade, že si toto leto zvolíte za cieľ svojej vysnívanej dovolenky práve našu novinku - hotel
Kleopatra Life, istotne nebudete sklamaní. To, že
váš výber bol správny, potvrdí krásna Kleopatrina
pláž, ktorá sa rozprestiera iba niekoľko metrov od
neho. Rovnako vás poteší príjemná atmosféra rušného strediska Alanya, ktoré sa vyznačuje množstvom nákupných i gastronomických možností a
taktiež nočným životom. No a ak sa počas tejto
dovolenky budete chcieť zrelaxovať, s radosťou
vám vyhovie ústretový personál a skvelý dojem
o nezabudnuteľnej dovolenke iba podčiarkne vynikajúca kuchyňa, moderne vybavené priestory a
kvalitné služby, ktoré hotel ponúka.

Poloha: hotel sa nachádza približne 15 minút pešo

od centra strediska Alanya známeho svojimi typickými
obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami • od obľúbenej
piesočnatej Kleopatrinej pláže ho delí iba miestna komunikácia • 115 km od medzinárodného letiska v Antalyi a 60
km od starobylého letoviska Side

Pláže: iba 30 m od nádhernej piesočnatej Kleopatrinej

pláže s pozvoľným vstupom do mora (plážový bar, ležadlá
a slnečníky na pláži za poplatok) • plážový volejbal • motorizované vodné športy (za poplatok)

Popis:

vstupná hala s recepciou • lobby bar • terasa •
hlavná hotelová reštaurácia s vnútorným i vonkajším posedením • bar pri bazéne • fitness centrum • spa, sauna,
masáže a turecké kúpele (za poplatok) • wifi pripojenie na
recepcii a v lobby • vonkajší bazén (ležadlá zdarma)

Šport a zábava: posilňovňa • spa centrum (za

poplatok) • plážový volejbal • ponuka vodných športov na
pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

komfortne a vkusne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia
• telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • minibar (dopĺňaný
vodou) • možnosť prípravy kávy či čaju v izbe • vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom
na vlasy) • balkón

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chutných švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v hotelovom
areáli počas dňa • popoludňajšia káva a čaj • polnočná
polievka • ležadlá a slnečníky pri bazéne

Oficiálna trieda: ««««
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Podrobný cenník a termíny
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na strane 49
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Ďalšou z našich noviniek v pestrej ponuke destinácie Turecko je hotel z mestského prostredia.
V širšom centre, približne 3 km od centra mesta
Alanya, nájdete hotel Kaila City. Odporúčame ho
stredne náročným klientom, ktorí preferujú kvalitné all inclusive služby v kombinácii s blízkosťou
pláže a pulzujúcim mestským životom. Tunajšie
podniky, reštaurácie a kaviarne zlákajú mnohých
turistov. Zájdite si do jedného a objavíte, prečo je
tomu tak. Nekonečné možnosti zábavy, nákupné
rituály a vyžitie, do ktorého vás vtiahnu domáci s
úsmevom a pohodou im vlastnou - to je dovolenka v Turecku a konkrétne v hoteli K House.

Poloha:

hotel je od pláže vzdialený len cca 150m,
oddlenený od nej iba miestnou komunikáciou • v stredisku Oba • iba 3 km od centra Alanye, ktorá poskytuje veľké
množstvo dennej aj nočnej zábavy a vyžitia • cca 135 km
od medzinárodného letiska v Antalyi

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do mora premiešaná drobnými kamienkami • slnečníky a ležadlá (zdarma) •
plážové osušky (za depozit) • vodné športy na pláži

Popis:

vstupná hala s recepciou • hotelová reštaurácia s terasou • pool bar • plážový bar s nealko nápojmi •

video

/tv

KAILA CITY
****

ch t er. sk

vonkajší bazén so šmykľavkou (slnečníky a ležadlá zdarma) s oddelenou časťou pre deti • turecké kúpele a sauna
(zdarma) • masáže a peeling (za poplatok) • fitness centrum • wifi (zdarma) • kaderníctvo • obchodíky • požičovňa
bicyklov a áut • fitness centrum

Šport a zábava:

stolný tenis • fitness centrum • tobogán • animačné programy 3x týždenne • vodné
športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • minibar • wifi (zdarma) • telefón • trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy)
• balkón s posedením

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané
v hotelovom areáli • ľahšie občerstvenie a snacky vo
vyhradených hodinách • čaj, káva a koláčiky • zmrzlina •
3x do týždňa hotelové animácie • slnečníky a ležadlá pri
bazéne a na pláži • wifi v celom hoteli

Oficiálna trieda: ««««

a 2 deti
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 49
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v blízkosti hotela) • slnečníky, ležadlá na pláži a plážový
bar (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Hotel Grand Atilla vás veľmi milo prekvapí svojou rodinnou, pohostinnou atmosférou, dobrými
službami i chutnou kuchyňou, a to všetko iba pár
krokov od peknej pláže, kde sa môžete plne oddávať 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 uprednostňujú oddych a sladké ničnerobenie, ale aj pre
nadšencov, ktorí chcú spoznať krásu, kultúru a históriu tejto nádhernej orientálnej krajiny. Čarovná
Keykubatová pláž tiahnúca sa až do neďalekého
centra Alanye, stredoveký hrad, pirátska minulosť
a moderná súčasnosť - všetko spolu vytvára vynikajúce miesto na strávenie dynamickej a nezabudnuteľnej dovolenky.

2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp.
2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou, WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením

Poloha:

Stravovanie: formou all inclusive

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 kozmopolitnej 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 oddelená iba miestnou komunikáciou (pohodlný podchod

Popis:

útulná vstupná hala s recepciou a posedením
• služby zmenárne na recepcii • vnútorná hotelová reštaurácia s vonkajšou časťou • pool bar • TV miestnosť • bazén
(slnečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén • wifi pripojenie v lobby bare (zdarma) • sauna, turecké kúpele, masáže
(za poplatok)

Šport a zábava: biliard (za poplatok) • stolný
tenis • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie:

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou chutných švédskych stolov vrátane nápojov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané počas dňa
v pool bare • káva, čaj a sladké pečivo (vo vyhradených
popoludňajších hodinách) • wifi v lobby bare

Oficiálna trieda: ««««

video

/tv

GRAND ATILLA
****

ch t er. sk

o
m
a
c
získajte až

4zľ0av%
u

a 2 deti
ZDARMA

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 49

www.seneca.sk

LETO 2021 TURECKO

271

TUNISKO

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)

Zem s bohatou a rozmanitou kultúrou,
čakajúca na svoje znovuobjavenie.

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 dostupnosť
v danej destinácii? Nechcete letieť príliš dlho? Dávate prednosť krátkemu 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 Francúzmi. 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: nevšednú rozmanitosť krajiny, nekonečné, africkým slnkom prehriate pláže,
starobylé mestá dýchajúce históriou, chutnú exotickú kuchyňu a predovšetkým 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 pamiatkach. 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.

Tunis
Port El Kantaoui
Sousse

Monastir
Mahdia

KLIMATICKÉ PODMIENKY
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Mesiac

V.

VI.

Vzduch

26

30
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22

24

VII.

VIII.

IX.
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32
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29

26

26

26

24
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MAHDIA
Strategická poloha a relatívna nedostupnosť dali na polostrove podnet k založeniu mesta, postupne známeho pod menom Jemma, Aphrodisium a Cap Africa. Mesto Mahdia bolo
založené na začiatku 10. storočia ako hlavné mesto Tuniska
počas vlády Fátimovcov. Mahdia je preslávená tajomnou tradíciou lovu rýb pri svetle mesiaca a každodenne tu prebiehajú veľkolepé trhy v rybích bazároch. Mesto je tiež známe
svojimi zvláštnymi tkaninami a výšivkou so zlatými i striebornými 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.storočia, kedy sa stala hlavným mestom ríše Fatimidov a veľkým
rivalom Kairouanu. Preslávila sa nálezom potopenej gréckej
lode s nákladom mnohých umeleckých predmetov, dnes uložených 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 cintorín, 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 pozvoľnému vstupu do mora.

MONASTIR
Je jedným z najkrajších menších letovísk v celom Tunisku. Medzi Sousse a Monastirom sa nachádza hotelová zóna Monastir
Skanes so širokými plážami s jemným pieskom. V Monastire
sa staré civilizácie stretávajú s modernou architektúrou. Monastir je rodiskom prvého tuniského prezidenta Habiba Bourguibyho, dodnes považovaného za otca moderného Tuniska.
Lákadlom pre návštevníkov je staré mesto - medina a ribát,
opevnený kláštor z 9 st. vystavaný na obranu proti križiakom, ktorého priestory poslúžili ako kulisy mnohým známym
filmom. Mesto známe olivovníkmi, piesočnatými plážami a
pohostinnosťou miestnych obyvateľov je vyhľadávaným letoviskom, kam smerujú kroky turistov z celého sveta. Monastir
má dejiny dlhé podobne ako mesto Sousse. Monastir je obľúbené 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 Sousse, je postavený v maurskom štýle. Biele domčeky s modrými okenicami sú navrhnuté podľa dedinky Sidi Bou Said.
V jeho okolí sa nachádza sieť nových luxusných hotelov, rezidencií, 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 kaviarničiek či pizzerií, prechádzkou uličkami s obchodíkmi, námestím 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 okolo rušného rybárskeho a obchodného prístavu v južnej časti
Hammametského zálivu, len necelých 20 km od medzinárodného letiska v Monastire. Množstvo pamiatok, vrátane 5 km
kresťanských katakomb a archeologického múzea, dokumentuje 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 prírodným bohatstvom, výbornou kuchyňou, množstvom zábavy 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 nádhernej piesočnatej pláži. Predstavuje dokonalú
kombináciu pestrých farieb, štýlovej atmosféry,
kvalitných služieb a v neposlednom rade ideálnej 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. Animátori 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 deťmi. Ak cestujete za zábavou a príjemným pohodlím v hoteli s komplexnými službami all inclusive a v bezprostrednej blízkosti
pláže, potom je pre vás PrimaSol El Mehdi tou
správnou voľbou.

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 budovy a priľahlých bungalovov • elegantná vstupná hala
s recepciou • hlavná reštaurácia • reštaurácia s tématickou kuchyňou • looby bar • garden bar • pool bar • slnečníky a ležadlá na plaži i pri bazéne zdarma • miniklub
• maurská kaviareň • diskotéka • obchod so suvenírmi •
wifi v priestoroch lobby zdarma • vonkajší bazén •relaxačný bazén • vnútorny bazén • detský bazen • detské
ihrisko • tobogán • konferenčná miestnosť

Šport a zábava: tenisové kurty (osvetlenie

a rakety za poplatok) • minigolf • stolný tenis • medzinárodne 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 ihrisko • vodné športy, biliard, masáže, jacuzzi, sauna (za
príplatok)

vkusne zariadené 2-ložkové izby
Poloha: hotelovy areál, končiaci priamo na nád- Ubytovanie:
s možnosťou jednej prístelky • priestrannejšie rodinné

hernej pláži s jemným pieskom, sa nachádza v hotelovej zóne vyhľadávaného strediska Mahdia s možnosťou
nákupov a zábavy • 2 km od centra Mahdie • v blízkosti
supermarketu • cca 50 km od letiska Monastir

izby (za príplatok) • sat TV (ovládač za vratnú kauciu) •
telefón • trezor na izbe (za vratnú kauciu) • klimatizácia •
kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička • balkón, resp. terasa s príjemnym posedením

Pláže: priamo pri krásnej pláži s jemným pieskom Stravovanie: formou all inclusive
a pozvoľnym vstupom do mora (patrí k najkrajším pláULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov, servírované sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne •
neskoré raňajky • ľahke občerstvenie vo vyhradenom
čase počas dňa aj noci • neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholickych a alkoholických nápojov
miestnej výroby podávané v jednotlivych baroch v
areáli hotela 24 hodín • neskorý nočný snack • slnečníky 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 rezervácie) • miniklub • hotelové animácie pre deti i dospelých

a 2 deti
ZDARMA
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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 zabezpečujú denne rozličné športové aktivity ako i
večerné zábavné programy. Príjemnú atmosféru
hotela, hotelovej záhrady i celého areálu dokonale dotvára rozľahlá piesočnatá pláž s bielym 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 snackov, 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 nezažijete nikde inde. Vydajte sa v našej spoločnosti
v ústrety radostným dňom a prežite tak vzrušujúcu letnú dovolenku pod tuniským slnkom. Plážový hotel El Borj sa nachádza 2 km od centra
známeho malebného letoviska Mahdia, s typickou maurskou architektúrou so svojimi reštauráciami, kaviarňami a obchodíkmi. Tento hotel odporúčame tým z vás, ktorí si chcú užiť dovolenku
za rozumnú cenu.

Poloha: v bezprostrednej blízkosti krásnej piesočnatej pláže • 2 km od mestečka Mahdia, prezývanej „Ka-

a 2 deti
ZDARMA

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 podávaju 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 vonkajšou 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 podávané 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: «««
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Sme radi, že vám môžeme ponúknuť luxusný 5*
hotelový rezort, patriaci do prestížnej siete Iberostar. 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 generácie, aj pre rodiny s deťmi. Areál si vás získa svojou
kompaktnosťou, zaujímavou architektúrou a pestrou ponukou služieb.

Poloha:

priamo na krásnej piesočnatej pláži v letovisku 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 • barbecue bar • maurská kaviareň • nočný klub • diskotéka • wifi
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

3zľ5av%
u

na strane 59
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IBEROSTAR ROYAL
EL MANSOUR
*****+

ch t er. sk

v priestoroch lobby zdarma • obchodná arkáda • rozľahlé
bazény • detský bazén• slnečníky a ležadlá zdarma • miniklub • 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 • 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 raňajky • počas dňa podávané občerstvenie • neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických a
miešaných nápojov vo vybraných baroch v areáli hotela • maurská kaviareň • 1 x za pobyt večera v a´la carte
reštaurácii • hotelový animačný program pre deti i dospelých • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • miniklub

Oficiálna trieda: «««««

a dieťa
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MÖVENPICK
RESORT
*****+
SOUSSE

Prijmite naše pozvanie na kvalitnú dovolenku na
nádhernej piesočnatej pláži. Hotel má privilegovanú polohu - leží priamo na brehu mora, v centre
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 nádhernú piesočnatú pláž • nachádza sa v letovisku
Sousse s nákupnými a zábavnými možnosťami • 22 km
od letiska Monastir

konferenčná miestnosť • wifi zdarma • kozmetický salón

Šport a zábava: plážový volejbal • tenisový
kurt • lukostreľba • šípky • minigolf • stolný tenis • petang • •
aerobic • hotelové animačné a večerné programy pre deti i
dospelých • fitness centrum • miniklub

Ubytovanie:

elegantne zariadené klimatizované
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • telefón
• kúpeľňa s príslušenstvom • chladnička • balkón, resp. terasa s príjemným posedením • trezor zdarma • možnosť
prípravy kávy a čaju na izbe • wifi na izbe zdarma

Pláže: krásna cca 30 m dlhá pláž s jemným pieskom Stravovanie: formou all inclusive
• slnečníky a ležadlá na pláži zdarma • plážové osušky (za
kauciu) • bar na pláži

Popis:

vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
• a´la carte reštaurácie • lobby bar • snack bar • pool bar •
maurská kaviareň • obchodná arkáda • 2 bazény (1 s morskou vodou) • detský bazén • ležadlá a slnečníky zdarma
• detské ihrisko • miniklub • Spa centrum (za poplatok) •
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov, servírované sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchyne • neskoré
raňajky • lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické
nápoje podávané v areáli hotela • počas dňa podávané občerstvenie • nočné občerstvenie • 24 hodinový all
inclusive • slnečníky a ležadlá zdarma • miniklub • maurská kaviareň (čaj a káva) • 1x počas pobytu večera v a´la
carte reštaurácii

Oficiálna trieda: «««««
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RIADH PALMS
****

hot

V obľúbenom letovisku Tuniskej riviéry - Sousse
- vyrástol ako letná oáza pohody a relaxu hotel
Riadh Palms. Priateľský a pozorný personál a vynikajúca gastronómia dotvárajú perfektný pôžitok
z dovolenky pod tuniským slnkom. Rozľahlý bazénový komplex spojený mostíkmi pozýva k aktivitám alebo relaxu. Vždy zelená starostlivo udržiavaná hotelová záhrada je zase pastvou pre oči.
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SOUSSE

• 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

2-lôžkové izby v orientálnom štýle
Poloha: príjemný hotelový komplex ústiaci priamo sUbytovanie:
možnosťou jednej prístelky s výhľadom na more • klina 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 • detský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • vnútorný bazén
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

získajte až

4zľ5av%
u

matizácia • telefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom • trezor a chladnička (zdarma) • balkón, resp. terasa • možnosť
ubytovania v rodinných izbách na vyžiadanie (za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere podávané formou švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré
raňajky • počas dňa podávané občerstvenie • neobmedzené 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: ««««

na strane 58

a dieťa
ZDARMA
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HOTELOVÝ KOMPLEX

MARHABA RESORT
****

hot

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 • slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma, osušky
(za vratný depozit) • plážový bar • vodné športy

Popis:

hotelový komplex pozostáva z hlavného pavilónu a priľahlých budov Neptune a Club • vstupná hala
s recepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia • snack
reštaurácia/bar pri pláži • snack reštaurácia/bar pri bazéne
• koktail bar • lobby bar • Neptune bar • Tennis bar • maurPodrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
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ská kaviareň • nočný klub • 2 bazény, z ktorých má jeden
oddelenú časť pre deti • krytý bazén • tobogan • detské
ihrisko • obchod so suvenírmi • 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:

2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové izby v časti Neptune • SAT TV • telefón •
kúpeľňa s príslušenstvom • chladnička • balkón, resp. terasa • trezor na recepcii (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: skoré aj neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov •
lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela • v beach bare podávané nápoje
• v pool bare podávané snacky a nápoje • vodný park s
tobogánmi a šmykľavkami • hotelové animácie • slnečníky a ležadlá zdarma • miniklub

Oficiálna trieda: ««««

na strane 57
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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 nezabudnuteľnú letnú dovolenku. Milovníkov vodných radovánok poteší nielen možnosť kúpania sa
v priezračnom mori, ale i v zaujímavo členenom
bazéne.

elové
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LE SOLEIL
ABOU SOFIANE
****+
PORT EL KANTAOUI
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Elegantná a pekne zariadená vstupná hala s recepciou, spájajúca prvky tradičnej maurskej kultúry
s prvkami z čias francúzskej kolonizácie, je vstupnou bránou do malebného areálu hotela Abou
Sofiane ústiaceho na nádhernej pláži s jemným
pieskom. Svojim návštevníkom ponúka oddych pri
bazéne s bohatým animačným programom, kvalitnú a chutnú stravu formou bohatých švédskych
stolov, občerstvenie vo viacerých baroch, vrátane
plážového baru. Vzhľadom na komplexnosť a vysokú kvalitu služieb môžeme hotel odporučiť aj
náročnejším klientom. Hotel má kvalitné animačné
programy a obľúbia si ho najmä klienti, ktorí vyhľadávajú tradičnú priateľskú atmosféru. Romantickou
prechádzkou po pláži sa dostanete do centra Port El
Kantaoui s obchodíkmi, možnosťou návštevy Aquapalace a mini ZOO so zaujímavým vtáctvom. Oblasť
Port El Kantaoui je špecifická svojim nádherným
a dobre vybaveným jachtovým prístavom s kapacitou pre viac ako 300 jácht, ktorý bol postavený
v rokoch 1974 – 1979. Okrem množstva luxusne vybavených jácht máte možnosť pozorovať i koráby,
ktoré sú ako vystrihnuté z čias romantických hrdinov a korzárov.

Poloha: pekný hotelový komplex sa nachádza priamo

pri nádhernej priestrannej piesočnatej pláži • v blízkosti centra jedného z najkrajších a najvyhľadávanejších tuniských
prímorských letovísk – Port El Kantaoui s množstvom

a 2 deti
ZDARMA

reštaurácii, kaviarní , barov a diskoték • cca 7 km od centra 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 • zmenáreň • 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 • fitness • 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, spoločenské a zábavné) pre dospelých i pre deti • disko a minidisko • 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)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • neskoré raňajky • lokálne alkoholické, miešané a nealkoholické nápoje 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 dospelých • večerné show programy • miniklub • minidisko

Oficiálna trieda: ««««
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LE SOLEIL
BELLA VISTA
****+

MONASTIR - SKANES
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Príjemný hotel s dobrými službami uspokojí aj
hostí, ktorí okrem oddychu pri mori radi spoznávajú 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 práve tu stráviť dovolenku bolo správne. Privíta vás
priestranná a vkusne zariadená recepcia, ktorá načrtne moderný štýl celého rezortu, v akom je postavený 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 komplexom 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 kurty, basketbalové, volejbalové a futbalové ihrisko,
stolný tenis, lukostreľba či minigolf. Najväčšou radosťou však určite bude, keď vás kroky zavedú na
piesočnatú pláž a vy sa ponoríte do mora a rozvírite jeho hladinu.

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • nachádza sa

14 km od mesta Sousse so starobylou medinou s množstvom kaviarní, reštaurácií, barov a obchodíkov • necelých
8 km od vyhľadávaného letoviska Monastir • krátky transfer z letiska v Monastire • neďaleko 18 jamkového golfo-

a 2 deti
ZDARMA

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 • plážové osušky zdarma

Popis hotela:

priestranná vstupná hala s recepciou 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 • slnečníky 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 súťaže • šach • turnaje • koktailové hry

Ubytovanie:

príjemne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných izieb
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička dopĺňaná
vodou • balkón, resp. terasa s posedením • trezor

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 • neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, miešaných
a alkoholických nápojov v areáli hotela 24 hodín • hotelový 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: ««««
284
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Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 58
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EGYPT

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, nemčina, 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

Krajina pyramíd a starovekých chrámov,
priezračného mora a
vždy slnečného počasia ...

Podľa starodávnej povesti je Egypt darom Nílu, rieky, na brehoch ktorej
vznikla jedna z najstarších civilizácií sveta. Pri návšteve tejto krajiny budete 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 sfingu strážiacu pyramídy v Gize, hrobky mocných panovníkov, ktorých odkaz
vzbudzuje úctu a obdiv nad ohromujúcou vyspelosťou tejto už dávno zaniknutej epochy, či nekonečne sa tiahnucu púšť a jej beduínskych obyvateľov?
V tohtoročnej letnej sezóne vám prinášame kombináciu overených a obľúbených hotelov a stredísk, ktoré sme obohatili i o niekoľko špičkových hotelových 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 kanceláriou do krajiny, ktorá je predurčená na strávenie nezabudnuteľných okamihov čarovnej letnej dovolenky. Veď kde inde máte zaručené slnečné počasie
a teplé more takmer po celý rok?

Káhira

Hurghada
Sahl Hasheesh
Makadi Bay
Soma Bay

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac
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HURGHADA
Hurghada je moderné turistické stredisko, ktoré vzniklo z malej rybárskej osady. Jej názov je odvodený od púštnej rastliny
rastúcej v týchto miestach od nepamäti - latinsky Nitraria, arabsky El Ghardaka. Multikultúrna atmosféra tohto mesta, ktoré sa
rokmi rozrástlo na 50 km dlhé zastavané pobrežie, je každoročne lákadlom tisícov turistov z celého sveta, pričom sa stala 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 Sakkala s kaviarňami či obchodíkmi a južná časť El Korra s krásnymi
promenádami a dlhým pásom veľkých hotelových komplexov
postavených pri pobreží Červeného mora. Diskotéky, kaviarničky, 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 najlepšie 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 koralovými útesmi vám ponúkne neopakovateľný zážitok pri pozorovaní tunajšieho bohatého podmorského života. Takéto divadlo je
možné vidieť len tu alebo v ďalekých exotických destináciách,
ktoré sú vzdialené ďalších niekoľko tisíc kilometrov. Pritom pokochať 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 fascinujúceho sveta ukrytého pod hladinou mora. To najkrajšie totiž nájdete už niekoľko metrov od brehu. Hotelové autobusy z Makadi
jazdia niekoľkokrát denne do Hurghady a naspäť, takže aj milovníci pulzujúceho nočného života si prídu na svoje. V stredisku sa
nachádzajú prevažne luxusné hotely a hotelové rezorty ponúkajúce kvalitné služby na vysokej úrovni.

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.

SAHL HASHEESH
je moderné turistické stredisko plné exotickej zelene, situované približne 20 km južne od Hurghady. Buduje sa od roku 2007,
pričom postupne by sa malo premeniť na najväčšie a najluxusnejšie letovisko v celom Egypte. Toto miesto je vhodné pre návštevníkov všetkých vekových kategórií a aj pre rodiny s malými
deťmi. Je totiž celoročným rajom pre milovníkov vodných športov, predovšetkým potápania a šnorchlovania, keďže azúrovomodré more pod svojou hladinou skrýva neskutočné poklady..
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HOTELOVÝ KOMPLEX
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Poloha: obľúbený hotelový rezort nachádzajúci sa
cca 8 km od centra letoviska Hurghada • pri vlastnej pláži •
na peknej promenáde s nákupnými možnosťami, kaviarňami, 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 barov • 2 bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detské
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a dieťa
ZDARMA

288

im á ci

an

o
h
a
m
q

Do ponuky hotelov na pobreží Červeného mora
sme opätovne zaradili vyhľadávaný komplex Hilton Hurghada Resort. Príjemnú atmosféru vašej
dovolenky znásobia kvalitné all inclusive služby
obohatené možnosťou návštevy a´la carte reštaurácie, upravená exotická záhrada s bazénom obklopeným slnečnými terasami, ústiaca na krásnu
piesočnatú pláž, či neďaleké centrum strediska
Hurghada s množstvom nákupných možností.

elové

HURGHADA

e

HILTON HURGHADA RESORT
*****

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 • minidiskotéka pre deti • vodné športy na pláži (za poplatok)

Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnosťou prí-

stelky situované v 2-podlažných vilkách s výhľadom na bazén 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: «««««

na strane 61
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www.3hilton.com

HOTELOVÝ KOMPLEX

STELLA DI MARE BEACH
RESORT & SPA
*****

hot

Poloha: hotelový komplex v prekrásnej záhrade, ústiaci priamo pri širokej a dlhej pláži v Makadi Bay • 30 km
od medzinárodného letiska v Hurghade

Pláže:

rozsiahla hotelová pláž s prekrásnym pieskom
a koralovým podložím • 380 m dlhé mólo • blízky útes
vhodný na šnorchlovanie • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky zdarma • služby plážového baru a reštaurácie

Popis:

komplex pozostávajúci z niekoľkých 2- a
3-podlažných budov • vstupná hala s recepciou • hlavná
reštaurácia • 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) •
reštaurácia na pláži • beduínska kaviareň • niekoľko barov •
5 bazénov (z toho 2 pre deti) • nákupná arkáda • detský klub
• telocvičňa • za poplatok: kúpele, kozmetika, kaderníctvo,
masáže, sauna • wifi v priestoroch recepcie a terasy zdarma

Šport a zábava: stolný tenis • minifutbal • plá-

žový volejbal • vodný aerobik • denné a večerné hotelové
animácie pre deti a dospelých • tenis (za poplatok) • minigolf (za poplatok) • diskotéka • možnosť vodných športov
na pláži

Ubytovanie:

elegantné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • SAT-TV • telefón • klimatizácia • trezor •
minibar (denne fľaša vody zdarma, ostatné nápoje za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, WC) • wifi pripojenie (za poplatok) • balkón alebo terasa s posedením • izby
s výhľadom na more (k dispozícii za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, neskoré raňajky, obe-

dy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov• plážová
reštaurácia a bar • popoludňajší čaj, káva a občerstvenie
• ležadlá, osušky a slnečníky zdarma pri bazénoch i na
pláži • wifi v priestoroch recepcie a na terase • animačný
program • vybrané športové aktivity

Oficiálna trieda: «««««
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Podrobný cenník a termíny
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Naozaj skvelú dovolenku môžete stráviť v letovisku
Makadi Bay, v našej tohtoročnej novinke - hotelovom
komplexe Stella Di Mare Beach Resort & Spa. Tento
ponúka množstvo bohatého dovolenkového vyžitia,
špičkové gastronomické a doplnkové služby a priľahlý nádherný koralový útes poteší všetkých milovníkov podmorského sveta.

elové

MAKADI BAY

a 2 deti
ZDARMA
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HOTELOVÝ KOMPLEX

CARIBBEAN
WORLD SOMA BAY
*****
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Aj v tohtoročnej sezóne letných dovoleniek pre vás
máme neodolateľnú ponuku. Je ňou možnosť strávenia dovolenky v hotelovom rezorte Caribbean
World Soma Bay, ktorý sa nachádza pri vlastnej
piesočnatej pláži v malom letovisku. 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 autobus do Hurghady (za poplatok)

e

Šport a zábava: plážový volejbal a futbal •

stolný tenis • tenis (osvetlenie za poplatok) • wellness centrum: sauna, masáže, parný kúpeľ, vírívka (za poplatok) •
fitness • biliard (za poplatok) • šípky • boccia • hotelové animácie • aquapark s tobogánmi • windsurfing centrum (za
poplatok)

Ubytovanie:

luxusné priestranné 2-lôžkové izby
s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia • LCD SAT TV • minibar (naplnenie za poplatok) • trezor • telefón • vlastné
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • balkón alebo
terasa s posedením

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu- Stravovanie: formou all inclusive
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) • konferenčné centrum • lekár • nákupná arkáda • hlavná reštaurácia s
detským kútikom • reštaurácia na pláži • a´la carte reštaurácie • bary pri bazénoch a na pláži • 3 bazény (ležadlá, osušky
a slnečníky zdarma) • detský bazén a detské ihrisko
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a 2 deti
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SOMA BAY

ULTRA ALL INCLUSIVE: • raňajky, obedy a večere fromou 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: «««««

na strane 62

LETO 2021 EGYPT

www.caribbeanworldresorts.com

HOTELOVÝ KOMPLEX

GOLDEN BEACH
RESORT
*****

hot

Poloha: medzi letoviskami Hurghada a El Gouna • cca

10 km od El Gouny • cca 20 km od medzinárodného letiska
v Hurghade • pri prekrásnej pláži

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s koralovým podlo-

žím a mólom priamo pri hotelovom komplexe • slnečníky,
ležadlá a plážové osušky zdarma • plážový bar • sprchy na
pláži

Popis:

komplex budov v hotelovej záhrade • vstupná
hala s recepciou • 7 reštaurácií (1 z nich otvorená 24 hodín
denne) • 9 barov • Miniklub a Juniorklub • 6 bazénov • telocvičňa • Aquapark so šmykľavkami a tobogánmi • práčovňa
a čistiareň (za poplatok) • zmenáreň • wellnes centrum (ma-

sáže, sauna, vírivka za poplatok) • salón krásy a kaderníctvo
(za poplatok) • wifi ( v lobby zdarma)

Šport a zábava:

stolný tenis • tenis • badminton
• šipky • boccia • biliard (za poplatok) • telocvičňa • aeorobik •
joga • detský klub a detské kino • hotelové animácie pre deti
i dospelých • diskotéka • vodné športy na pláži

Ubytovanie:

štandardné elegantne zariadené
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • väčšie rodinné izby
(za príplatok) • klimatizácia • trezor • telefón • minibar (denne
dopĺňaný vodou) • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
s WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa • wifi (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
chutných švédskych stolov vrátane vybraných nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov • občerstvenie
a nápoje v hotelom vyhradených hodinách (snacky, ovocie, koláčiky, zmrzlina • popoludňajšia káva a čaj •a´la carte
reštaurácie • ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch a na
pláži • plážový bar • wifi pripojenie v lobby

Oficiálna trieda: ««««
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Novinka našej tohtoročnej sezóny, hotelový komplex
Golden Beach Resort, bude určite tou správnou voľbou. Príjemné chvíle oddychu si môžte vychutnávať
v prekrásnom rozľahlom areáli. Najmenší dovolenkári istotne ocenia bazénový komplex a Aquapark so
šmykľavkami a toboganmi. Celý balík all inclusive
služieb je obohatený o množstvo doplnkových voľnočasových aktivít, ktorými si zaiste spríjemníte svoj
tohtoročný pobyt pri Červenom mori.

elové

HURGHADA

LETO 2021 EGYPT

291

HOTELOVÝ KOMPLEX

NUBIA AQUA
BEACH RESORT
*****

hot
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Hotelový komplex Nubia Aqua Beach Resort sa
nachádza medzi vyhľadávanými strediskami Hurghada a El Gouna. Jeho areál, vyplnený bazénmi
s pool barmi a obklopený slnečnými terasami, ústi
pri vlastnej piesočnatej pláži. Na tomto dovolenkovom mieste sa nezabudlo ani na najmenších klientov, 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 letovisko 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 zdarma) • vstup do mora aj z móla po schodíkoch • na móle sa
nachádzajú ležadlá a slnečníky

Popis:

recepcia s 24 h lobby barom • lekár (na vyžiadanie) • lekáreň • internet a wifi (za poplatok) • Terrace bar • 3

4zľ0av%
u

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

a 2 deti
ZDARMA

292

na strane 60

LETO 2021 EGYPT

e

im á ci

an

o
p
r
c

elové

HURGHADA

pool bary • hlavná reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie (libanonská, talianska, ruská a čínska) • BBQ a plážová reštaurácia • 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 • diskotéka (nápoje sú spoplatnené) • vodné športy (za poplatok)

Ubytovanie:

elegantné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • priestrannejšie rodinné izby pre 4 osoby
(za príplatok) • LCD SAT TV • klimatizácia • telefón • trezor • minibar (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 reštauráciách hotelového rezortu vo vyhradenom čase • možnosť večere v a´la carte reštaurácii (rezervácia vopred) •
ležadlá, osušky a slnečníky • trezor

Oficiálna trieda: «««««

www.nubia-resort.com

HOTELOVÝ KOMPLEX

TROPITEL SAHL
HASHEESH
*****+

hot

Popis: recepcia • 24h lobby bar/lounge • zmenáreň

• hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácie (večera raz
za pobyt na základe rezervácie vopred) • 3 bazény (ležadlá,
osušky a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne • detský bazén
• Health Club (sauna, parný kúpeľ, masáže za poplatok) •
vonkajšie jacuzzi • wifi v lobby (zdarma) • nákupná arkáda

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s možnosťou

až 2 prísteliek • klimatizácia • trezor • telefón • minibar (denne
fľaša vody a nealko nápoje 1x týždenne) • LCD SAT TV • kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC • sušič na vlasy • wifi (za poplatok) • balkón, resp. terasa • výhľad na more (za príplatok)

a zábava: plážový volejbal • aerobik •
Poloha: cca 20 km južne od Hurghady, v časti Sahl Šport
šipky • stolný tenis • vodné športy a potápačské centrum
Hasheesh • pri vlastnej pláži • pred hotelom sa nachádza
promenáda kopírujúca pobrežie zálivu • možnosť prenájmu
bicyklov (za poplatok)

Pláže: priestranná piesočnatá pláž s koralovým pod-

ložím (doporučujeme obuv do vody) • ležadlá, osušky
a slnečníky (zdarma) • možnosť vstupu do morskej lagúny
s piesočnatým dnom, a tiež ku koralom z móla so slnečnou
terasou vybavenou ležadlami, slnečníkmi a sprchou

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

na pláži (za poplatok) • animačný program

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou
švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov • občerstvenie a nápoje vo vyhradenom čase (čaj, káva, koláčiky, ovocie, zmrzlina, snacky) •
polnočné občerstvenie • ležadlá, osušky a slnečníky • trezor

Oficiálna trieda: «««««
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Luxusný dovolenkový rezort Tropitel Sahl Hasheesh je vďaka svojej lukratívnej polohe atraktívnym miestom pre oddychovú dovolenku. Elegatný, moderne zariadený interiér hotela a izieb,
priestranný areál obklopený exotickou záhradou
s bazénmi, kvalitné all inclusive služby vrátane
pestrého výberu doplnkových aktivít, v slnečných lúčoch sa kúpajúca koralovo - piesočnatá
pláž, ktorú obmýva krištáľovo čisté more a všetko
obklopujúca pohodová atmosféra tohto čarokrásneho miesta čakajú počas sezóny letných dovoleniek len na vás.

elové

SAHL HASHEESH
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HOTELOVÝ KOMPLEX

SEA STAR BEAU RIVAGE
*****
HURGHADA

o
r
t
c

5* hotelový komplex Vám vo svojom areáli poskytne kvalitné ubytovanie a služby za priaznivú cenu.
Odporúčame všetkým vekovým kategóriám, milovníkom šnorchlovania ako i klientom, ktorí chcú
stráviť svoju dovolenku v blízkosti centra diania
starej časti Hurghady – Dahar.

Poloha: hotel je situovaný na okraji Hurghady na
ploche 22 000 m2 • cca 2 km od časti Dahar • cca 10 km od
letiska v Hurghade

Pláže: priestranná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-

pom do vody s koralovým podložím • cca 50 m od brehu
nádherný koralový útes vhodný na šnorchlovanie

Popis:

Vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
• 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) • BBQ kútik
• pizzeria (za poplatok) • bar pri bazéne • kaviareň otvorená
24 hod • orientálna kaviareň • plážový bar • disco bar • 2
bazény (1 s vyhradenou časťou pre deti) • (ležadlá, osušky
a slnečníky • detský klub a detské ihrisko • nákupná arkáda
s obchodíkmi • Health club –fitness, sauna jacuzzi, turec-

získajte až

3zľ5av%
u

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 60
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ké kúpele, masáže (za poplatok) • bankomat • zmenáreň •
služby práčovne a čistiarne • lekár (na vyžiadanie) • internet a wifi (za poplatok)

Šport a zábava: denné športové animácie s

hotelovými animátormi • plážový volejbal • plážový futbal •
vodné pólo • vodný aeorbic •stolný tenis • detská diskotéka
• večerné show • diskotéka • Potápačské centrum a Aqua
centrum (za poplatok) • biliard a minigolf (za poplatok) •

Ubytovanie:

štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • individuálne nastaviteľná klimatizácia •
telefón • SAT TV • wifi (za poplatok) • trezor • minibar (za
poplatok) • rýchlovarná konvica • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou

švédskych stolov vrátane nápojov • tématické večere •
neskoré raňajky • neskoré večere, polnočné občerstvenie • zmrzlina pre deti • káva a čaj • miestne alkoholické a
nealkoholické nápoje a občerstvenie počas dňa •hotelový
animačný program • slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri
bazéne i na pláži

Oficiálna trieda: «««««

www.seastarbeaurivage.com

HOTELOVÝ KOMPLEX

DESERT ROSE
*****

hot

Poloha: v južnej časti Hurghady • pri vlastnej pláži •

v blízkosti hotela je promenáda s obchodíkmi, kaviarňami
a lekárňou • cca 13 km od turistického centra Sakkala

vo verejných priestoroch hotela (zdarma) • nákupná arkáda s obchodíkmi

Šport a zábava: tenis • stolný tenis • hotelové

animácie (aerobik, water gym, vodné pólo, strečing, plážový volejbal, tanec) • futbal • fitnes • potápačské centrum a
vodné športy na pláži (za poplatok) • aquapark s tobogánmi v hotelovej réžii (zdarma)

Ubytovanie:

elegantne zariadené 2-lôžkové izby
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • individuálne nastaviteľná klimatizácia • trezor • telefón • minibar (naplnenie za poplatok) • SAT TV • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy
• balkón, resp. terasa s posedením

Pláže: piesočnatá pláž s lagúnou a s pozvoľným Stravovanie: formou all inclusive
vstupom do mora • ležadlá, osušky a slnečníky zdarma •
v blízkosti pláže sa nachádzajú aj menšie koralové útesy

Popis:

hlavná budova a viacero 2- a 3-podlažných
ubytovacích častí • recepcia s posedením • Piano lobby bar
• lekár • hlavná reštaurácia • reštaurácie a la carte • 3 bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne •
Grill bar • Sunset bar • plážový bar • detský bazén • detské
ihrisko a detský klub • internetový kútik (za poplatok) • wifi
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

ULTRA All inclusive: raňajky,obedy a večere podávané v
hlavnej reštaurácii formou pestrých švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických a nealkoholických nápojov •
občerstvenie a nápoje v baroch hotelového rezortu počas
dňa • popoludňajšie občerstvenie: čaj, káva, koláčiky • ležadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži zdarma
• trezor • animačný program • hotelový aquapark so šmykľavkami a tobogánmi zdarma

Oficiálna trieda: «««««

na strane 61
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Hotelový komplex Desert Rose Resort, situovaný v pokojne časti Hurghady, vkusne zasadený
do priestranného areálu s bazénmi, vám predstavujeme ako dokonalé miesto pre vašu letnú dovolenku, pričom súčasťou rezortu aj jedinečný aquapark, ktorého atrakcie určite ocenia predovšetkým
vekovo mladší dovolenkári. Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora bude zase vyhovovať
rodinám s malými deťmi.
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SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY

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)
SAE je rozprávková destinácia. Je doslova perlou medzi krajinami - nájdete tu prekrásne pláže s jemným bielym pieskom, priezračné modrozelené 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. Spojené arabské emiráty sú federáciou siedmich emirátov (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah a Umm al Qaiwain) na východnej 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 rýchlosťou 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. Napriek 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 prežijete nezabudnuteľnú dovolenku. Ak k týmto všetkým lákadlám pridáme nádherné pláže a priezračné more, Spojené arabské emiráty sa dostávajú na zoznam letovísk, ktoré sa v každom prípade oplatí navštíviť.
Stať sa ich súčasťou môžete aj vy. Vitajte v krajine zázrakov!

Dovolenka v budúcnosti

Ras Al
Khaimah

Fujairah

Dubaj

Abu Dhabi

KLIMATICKÉ PODMIENKY
Mesiac
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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 predstaviť. 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 mesta - najvyššia budova sveta Burj Khalifa s výškou približne
828 m, umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným komplexom, 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 krytej 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, výlety 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 mnohých 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 najúrodnejší. 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 moriek. Tým, že ho okrem úrodných polí a sadov tvoria hory, púšť
a more, je veľmi rozmanitý a mnoho ľudí tvrdí, že aj najkrajší. 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 pokojným tempom už desiatky rokov. Rozkladá sa v západnej časti
mesta medzi obchodmi, úradmi a rezidenčnými štvrťami. Samotné staré mesto nie je veľmi veľké, ale určite stojí za pozornosť. Nájdete tu okrem iného tradičné obchodíky a stánky
s klasickým sortimentom, ako sú koberce, látky, šperky, voňavky 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 obrovské lyžiarske stredisko, je to prvý areál v Perzskom zálive.

ABU DHABI
Mesto minulosti, prítomnosti a budúcnosti... Z malej rybárskej osady sa v priebehu dvadsiateho storočia vyformovalo
moderné mesto a centrum vlády a obchodného života krajiny. 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 obchodné centrá. Obrovské množstvo zábavných atrakcií ponúka aj
zábavný park Ferrari World v Abu Dhabi, ktorý je veľkým lákadlom 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 architektúru 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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HOTELOVÝ KOMPLEX

BM
BEACH RESORT
*****
RAS AL KHAIMAH
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Sme hrdí na to, že vám môžeme dať do pozornosti
ponuku v podobe komplexu BM Beach Resort, ktorý
z minulých sezón isto poznáte pod názvom 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 rozľahlou záhradou pozývajúcou na prechádzky.

Poloha: štýlový hotelový areál sa nachádza priamo

na 800 m dlhej súkromnej piesočnatej pláži • 2 km od nákupného 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 recepcie a priľahlých blokov • hlavná reštaurácia Oasis • Coconat Grove beach bar • Cabana bar • Waikiki pool bar • Al
Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 63

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 • detské 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 novozrekonštruovanom 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 švédskych stolov vrátane nápojov • lokálne alkoholické,
miešané a nealkoholické nápoje v baroch hotela vo vybraných hodinách • v pool bare popoludňajšie snacky
(pizza, burgery, šaláty,..) • káva, čaj a koláče vo vyhradenom čase v areáli hotela • nočný snack • plážové osušky
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži

Oficiálna trieda: ««««

a 2 deti
ZDARMA
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www.seneca.sk

HOTELOVÝ KOMPLEX

HAMPTON BY HILTON
MARJAN ISLAND
*****
RAS AL KHAIMAH

S nadšením vám predstavujeme novinku tohto
roka v rámci exotických emirátoch, ktorou je úplne nový hotel Hampton. Ihneď pri vstupe doň vás
okúzli jeho dychvyrážajúca architektúra s originálnym terasovitým exteriérom a štýlovo zariadené
vnútorné priestory vám ponúknu viacero foriem
pravého dovolenkového oddychu. Stačí si iba vybrať. A v prípade, že voľné chvíle nechcete tráviť
iba v hotelovom areáli, ale prahnete po dobrodružstve, vyskúšajte najdlhšiu zipline dráhu na svete
neďaleko strediska Ras Al Khaimah.

Poloha: hotel leží priamo pri piesočnatej pláži

•
situovaný na ostrove Marjan Island • iba 15 minút jazdy
od centra letoviska Ras Al Khaimah • v blízkosti nákupné
centrum Al Hamra Mall

Popis:

: priestranná vstupná hala s recepciou • kaviareň a lobby bar • pool bar • plážový bar • hotelová reštaurácia • 2 a‘la carte reštaurácie • vonkajší bazén a detský
bazén • detský klub • detské ihrisko • spa centrum

Šport a zábava:

fitness • detské ihrisko • miniclub so športovými a zábavnými aktivitami pre deti • spa
centrum • vodné športy (za poplatok) • v blízkosti sa nachádza najdlhšia zipline dráha na svete

Ubytovanie:

moderné 2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • minibar • trezor • TV • telefón • žehlička
a žehliaca doska • klimatizácia • wifi pripojenie (zdarma)
• možnosť prípravy kávy na izbe • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy)
• balkón • izby s výhľadom na more (za príplatok)

Pláže: krásna, 450 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľ- Stravovanie: formou all inclusive
ným vstupom do mora v tesnej blízkosti hotelového areálu • pestrá ponuka športových aktivitít na pláži a vodných
športov (za poplatok) • ležadlá, slnečníky na pláži a plážové
osušky (zdarma)

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete

ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • vybrané nealko
a alko nápoje v pool bare, lobby bare a hlavnej hotelovej
reštaurácii vo vyhradených hodinách • plážové osušky •
ležadlá a slnečníky pri bazéne i na pláži

Oficiálna trieda: ««««

na strane 64
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HOTELOVÝ KOMPLEX

HILTON DOUBLE TREE
MARJAN ISLAND
******
RAS AL KHAIMAH
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Prijmite pozvanie do päťhviezdičkového rezortu hotela Double Tree z prestížnej hotelovej siete
Hilton. Nachádza sa na širokej piesočnatej pláži.
Komplexne vybavený a luxusný hotel bol postavený 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 orientálna kuchyňa, široký rozsah prvotriednych služieb
all inclusive, rozmanitá ponuka športových a animačných aktivít pre deti i dospelých - to všetko sú
predpoklady pre skvelú letnú dovolenku. Môžete
zájsť na nákupy do centier Al Hamra Mall a All Hamra Village , ktoré sa nachádzajú v pešej vzdialenosti 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 • neďaleko 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 plážové osušky zdarma

Popis:

luxusný hotel so zaujímavou výzdobou v štýle čokoládových koláčikov cookies • pozostáva z hlavnej
budovy a priľahlých krásnych viliek • priestranná vstupná

hala s recepciou v hlavnej budove • jedno z najlepších spa
v celých emirátoch (7 liečebných a oddychových miestností, sauna, parné sauny, whirpool, masáže) • 24-hodinové 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, „Lobby 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 najmodernejším 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 • hotelové 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 príslušenstvom • sušič na vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípravy
kávy a čaju na izbe • žehlička a žehliaca doska • trezor • minibar (za poplatok) • pohodlné sedenie na balkóne s nádherným výhľadom • možnosť izieb s výhľadom na more
(za príplatok)

Stravovanie: formou all inclusive
ALL INCLUSIVE: raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • káva, čaj,
čokoláda, voda, nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje miestnej výroby, víno, kokteily v hotelom
vyhradených hodinách (12:00-00:00) • hotelové animačné programy pre deti i dospelých • detský miniklub od
4 - 12 rokov • plážové osušky • slnečníky a ležadlá pri
bazéne a na pláži

Oficiálna trieda: «««««
300

LETO 2021 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

www.hilton.com

elové

hot

.sk/
eca tv

he

video

/tv

sen

e

an

im á ci

ch t er. sk

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 64

LETO 2021 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

301

HOTELOVÝ KOMPLEX

IBEROTEL MIRAMAR
AL AQAH BEACH RESORT
******
FUJAIRAH
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Doprajte si morský vánok umocnený teplými slnečnými lúčmi pod pohorím Al Hajar a na nádhernej 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 zábavných dní v kruhu rodiny. Či sa rozhodnete pre
spoznávanie emirátu Fujairah, návštevu historických 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 ubytovanie a vynikajúci servis v jeho náručí.

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 - celodenný 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 • detský 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

Poloha: rezort sa nachádza na východnom pobre- Šport a zábava: exkluzívne wellness centrum
ží emirátov • je zasadený medzi impozantné vrchy Hajar
Mountains a Ománsky záliv • má skutočne skvelú polohu, keďže sa rozprestiera priamo na krásnej súkromnej
piesočnatej pláži Al Aqah • leží asi 15 km od malebnej rybárskej 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 vstupom 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)

a 2 deti
ZDARMA

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 animačné 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 poplatok) • trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju
na izbe • wifi • balkón alebo terasa

Stravovanie: formou. all inclusive
ALL INCLUSIVE: chutné raňajky, obedy a večere servírované v hlavnej hotelovej reštaurácii Al Majlis formou
bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické nápoje: káva, čaj, balená voda, džús, sladené
nápoje (cola, fanta, sprite) • alkoholické nápoje: víno
a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov podávaná pri bazéne od 11:.00 hod. až do západu slnka • hotelové animačné programy pre deti i dospelých • plážové osušky •
ležadlá a slnečníky pri bazéne i na pláži

Oficiálna trieda: «««««
302

LETO 2021 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

www.miramaralaqah.com

he

video

/tv

sen

.sk/
eca tv

ch t er. sk

Podrobný cenník a termíny
zájazdov nájdete
na strane 64

LETO 2021 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

303

