DODATOK č. 8
ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. LETO 2021
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Egypt:
Dovoľujeme si vás informovať o zmene názvu ubytovacieho zariadenia, a to nasledovne:
Pôvodný názov: Hilton Hurghada Resort
Nový názov: Swiss in Resort Hurghada
Ostatné zostáva nezmenené v zmysle popisu a cenníkov

Destinácia Bulharsko:
CHAIKA BEACH RESORT
►Dovoľujeme s Vás informovať o zmene vybavenia hotela:
Pôvodný text: areál pozostáva z hotelov Chaika Beach, Chaika Arcadia a Chaika Metropol • vstupná hala s recepciou •
wifi • dve reštaurácie • lobby bar • pool bar • Irish bar • Mystic club (s hudbou profesionálnych DJ) • dva vonkajšie bazény
s oddelenými detskými časťami • detské ihrisko • krytý bazén • SPA centrum • masáže a rôzne procedúry • a´la carte
reštaurácia • internet • kaderníctvo • hotelové obchodíky • zmenáreň • parkovisko (za poplatok)
Nový text: areál pozostáva z hotelov Chaika Beach, Chaika Arcadia a Chaika Metropol • vstupná hala s recepciou • wifi •
reštaurácia • Snack bar • pool bar • Irish bar • dva vonkajšie bazény s oddelenými detskými časťami • detské ihrisko •
krytý bazén • SPA centrum • masáže a rôzne procedúry • internet • kaderníctvo • hotelové obchodíky • zmenáreň •
parkovisko (za poplatok)
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene charakteristiky stravovania v hoteli:
Pôvodný text: raňajky podávané formou švédskych stolov • za príplatok možnosť stravovania formou polpenzie, resp. all
inclusive
ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov a širokého
výberu dezertov • ľahšie občerstvenie podávané počas dňa - zmrzlina, káva, čaj, horúca čokoláda, sladké koláčiky •
lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje vo vyhradenom čase • slnečníky a ležadlá pri bazénoch • 1x za pobyt večera
v a´la carte reštaurácii (nutná rezervácia) • wifi pripojenie • jeden voľný vstup do aquaparku hotelového komplexu Royal
Club Victoria v Elenite s toboganmi a šmykľavkami
Nový text: ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov
a širokého výberu dezertov • ľahšie občerstvenie podávané počas dňa - zmrzlina, káva, čaj, horúca čokoláda, sladké
koláčiky • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje vo vyhradenom čase • slnečníky a ležadlá pri bazénoch • wifi
pripojenie • jeden voľný vstup do aquaparku hotelového komplexu Royal Club Victoria v Elenite s toboganmi
a šmykľavkami
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene popisu cenníka:
Pôvodný text:
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za polpenziu na dospelú osobu +7 € na noc pobytu a na dieťa do 12 rokov +4 € na noc pobytu » za all
inclusive na dospelú osobu +16 € na noc pobytu a na dieťa do 12 rokov +8 € na noc pobytu » za izbu s výhľadom na
more +9 € na izbu a noc pobytu, izby s výhľadom na more sú na vyžiadanie.
Nový text: V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za all inclusive na dospelú osobu +16 € na noc pobytu a na dieťa do 12 rokov +8 € na noc pobytu » za izbu s
výhľadom na more +9 € na izbu a noc pobytu, izby s výhľadom na more sú na vyžiadanie.

IMPERIAL PALACE
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene popisu ubytovania:
Pôvodný text: komfortné a vkusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • telefón •
satelitná TV • minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • trezor (zdarma) •
wifi (zdarma) • balkón alebo terasa s posedením • izby s okúzľujúcim výhľadom na more za príplatok
Nový text:
komfortné a vkusne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • satelitná TV •
minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • wifi •
balkón alebo terasa s posedením • izby s okúzľujúcim výhľadom na more za príplatok
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene popisu stravovania:
Pôvodný text:
raňajky, obedy a večere sú podávané formou švédskych stolov vrátane nápojov a veľkého výberu chutných dezertov •
ľahšie občerstvenie podávané počas dňa • zmrzlina, sladké koláčiky, káva, čaj • počas celého dňa lokálne nealkoholické
aj alkoholické nápoje a miešané drinky podľa ponuky hotela • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 1x za pobyt večera v a´ la
carte reštaurácii La Gondola (rezervácia vopred) • wifi
Nový text: raňajky, obedy a večere sú podávané formou švédskych stolov vrátane nápojov a veľkého výberu chutných
dezertov • ľahšie občerstvenie podávané počas dňa • zmrzlina, sladké koláčiky, káva, čaj • počas celého dňa lokálne
nealkoholické aj alkoholické nápoje a miešané drinky podľa ponuky hotela • slnečníky a ležadlá pri bazéne • wifi

SUNSET BEACH:
►Dovoľujeme si Vás upozorniť o zmene popisu polohy:
Pôvodný text: aquapark Sunset v tesnej blízkosti hotela (vstup za poplatok)
Nový text: aquapark Sunset v tesnej blízkosti hotela
►Dovoľujeme si Vás upozorniť o zmene popisu vybavenia :
Pôvodný text: aquapark Sunset (za poplatok)
Nový text. aquapark Sunset
►Dovoľujeme si Vás upozorniť o zmene popisu stravovania.
Pôvodný text:
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 • špeciality miestnej i medzinárodnej kuchyne • ľahšie
polnočné občerstvenie • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (rôzne likéry, anízovka, gin, vodka, rum, whisky,
brandy, biele a červené víno, pivo, koktaily, rôzne druhy nealko nápojov, minerálna voda, džúsy) • teplé nápoje (čaj, káva)
• tematický večer 2-krát do týždňa • počas dňa sú podávané sladké koláčiky a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá
a slnečníky pri bazénoch hotelového rezortu zdarma • detský klub • vodné šmykľavky • občerstvenie v plážovom bare •
medzinárodné hotelové animácie pre deti aj dospelých • vstup do hotelového Aquaparku (10:00 - 18:00)
Nový text:
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 • špeciality miestnej i medzinárodnej kuchyne • ľahšie
polnočné občerstvenie • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (rôzne likéry, anízovka, gin, vodka, rum, whisky,
brandy, biele a červené víno, pivo, koktaily, rôzne druhy nealko nápojov, minerálna voda, džúsy) • teplé nápoje (čaj, káva)
• tematický večer 2-krát do týždňa • počas dňa sú podávané sladké koláčiky a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá
a slnečníky pri bazénoch hotelového rezortu zdarma • detský klub • vodné šmykľavky • medzinárodné hotelové animácie
pre deti aj dospelých • vstup do hotelového Aquaparku (10:00 - 18:00) • občerstvenie v Aquaparku

ROYAL PARK
►Dovoľujeme si Vás upozorniť o zmene vybavenia hotela:
Pôvodný text: vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia • pool bar • vonkajší bazén, detský
bazén (slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma) • v areáli Royal Club Victoria je k dispozícii všetkým klientom: bar na pláži
(za poplatok) • minigolf • aquapark Atlantida • menšia nákupná zóna • 3 à la carte reštaurácie - talianska, stredomorská
a bulharská (nutná rezervácia) • kaviareň • nočný klub • wifi • detské ihrisko • bowling centrum • SPA centrum v areáli •
fitness • lekár • parkovanie pri hoteli (za poplatok)
Nový text:
vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná hotelová reštaurácia • pool bar • vonkajší bazén, detský bazén (slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma) • v areáli Royal Club Victoria je k dispozícii všetkým klientom: minigolf • aquapark Atlantida
• menšia nákupná zóna • 3 à la carte reštaurácie - talianska, stredomorská a bulharská (nutná rezervácia) • kaviareň •
nočný klub • wifi • detské ihrisko • bowling centrum • SPA centrum • fitness • lekár • parkovanie pri hoteli (za poplatok)

Destinácia Kréta:
TALEA BEACH
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v službách all inclusive hotela Talea Beach:
Hotel a CK nebude poskytovať v rámci služieb all inclusive služby slovenského animátora a teda v sezóne 2021
sa ruší zo služieb all inclusive slovenský animačný klub.

Destinácia Turecko:
CLUB CALIMERA SERRA PALACE
►Dovoľujeme si Vás informovať o zmene v službách ultra all inclusive hotela Club Calimera Serra Palace:
Hotel a CK nebude poskytovať v rámci služieb ultra all inclusive služby slovenského animátora a teda v sezóne
2021 sa ruší zo služieb ultra all inclusive slovenský animačný klub.

V Bratislave 19.07.2021

Ing. Jozef Sedlár v.r.
riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.

Mgr. Oliver Kluch
riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o.

Tento dodatok č. 8 ku katalógu Leto 2021 platí od 19.07.2021.
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