DODATOK č. 8
ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. LETO 2022
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
DESTINÁCIA ČIERNA HORA
Dovoľujeme si vás informovať o tom, že počas letnej sezóny 2022 sa odlety z Bratislavy (BTS) do Čiernej Hory na letisko
v Podgorici (TGD) a zároveň odlety z Čiernej Hory (TGD) späť do Bratislavy (BTS) budú konať s medzipristátím na letisku
v Tirane (TIA) v Albánsku.
DESTINÁCIA ŠPANIELSKO
Dovoľujeme si vás informovať o tom, že z prevádzkových dôvodov sa odlety domov z destinácie Španielsko, letisko
Barcelona (BCN) uskutočnia s preletom cez Malorku ( letisko Palma de Mallorca – PMI), tj. odlety sú naplánované tak, že
let z dovolenky späť na Slovensko absolvujú klienti s medzipristátím v destinácií Malorka. Let z Bratislavy do destinácie
Španielsko ( letisko Barcelona – BCN) bude priamy, bez medzipristátia.
DESTINÁCIA MALORKA
Dovoľujeme si vás informovať o tom, že z prevádzkových pričin odlety z Bratislavy (BTS) s príletom do destinácie
Malorka (letisko Palma de Mallorca - PMI) uskutočnia s medzipristátím v Španielsku (letisko Barcelona - BCN). Odlet
z Malorky (letisko Palma de Mallorca – PMI) späť na Slovensko do Bratislavy bude priamy, bez medzipristátia.
DESTINÁCIA TURECKO
Do ponuky zaraďujeme:
IMPERIAL TURKIZ RESORT HOTEL – Hotel ☼☼☼☼☼☼
https://www.turkizresorthotel.com/
Náš názor ›› Vďaka výnimočnej polohe hotela Imperial Turkiz Resort Hotel zažijete mestskú atmosféru priamo v centre
vyhľadávaného strediska Kemer. Pohltí vás večerný život a nákupné možnosti v tureckých uličkách a vychutnáte si
krásnu dovolenku pri priezračnom mori s jedinečnou scenériou hôr a žiarivého slnka.
Poloha: hotel sa na nachádza v samotnom centre mesta Kemer na piesočnatej pláži, pri vstupe do mora premiešanej
okruhliakmi · cca 60 km od letiska v Antalyi · nákupné a zábavné možnosti priamo v okolí hotela
Oficiálna trieda: *****
Vybavenie: vstupná hala s recepciou · hlavná hotelová reštaurácia · 3 a´la carte reštaurácie (rybia, talianska, turecká, za
poplatok) · vonkajší bazén s dvoma šmykľavkami · vonkajší detský bazén · vnútorný bazén · vnútorný detský bazén ·
kaviareň · snack reštaurácia · plážový bar · 4 bary · turecké kúpele · sauna · wellness a beauty centrum · fitnes centrum ·
aerobik · vodné športy (za poplatok) · wifi v areáli hotela
Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky · minibar · klimatizácia · SAT TV · trezor · vlastné
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) · balkón · wifi pripojenie (za poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive
Ultra All inclusive ›› raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov · miestne
alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela a na pláži · čaj, káva, koláčiky, zmrzlina vo vyhradených
hodinách · popoludňajšie snacky vo vyhradených hodinách · turecké placky · minibar (denne dopĺňaný vodou) ·
slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne i na pláži · wifi pripojenie v areáli hotela

Cenník
Imperial Turkiz Resort Hotel
hotel

Ceny 8 a 15-dňový leteckých
zájazdov

Ceny 11 a 12-dňový leteckých
zájazdov

osoba na základnom lôžku

740

790

830

880

940

990

dospelá osoba na 1. prístelke

600

640

670

710

760

800

850

900

930

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke

290

290

290

290

290

290

290

290

290

1

2

3

4

5

6

1

2

3

cenová úroveň*

1080 1150 1190 1210 1290 1390
950 1010 1080
290 290 290
4

5

6

V cene je zahrnuté ›› 7, 10, resp. 11 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta,
DPH.
*cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2022, str. 341-349 nasledovne, pričom 6. úroveň je
najvyššia;

CLUB NENA - Hotelový komplex ☼☼☼☼☼☼
www.clubnena.com.tr
Náš názor ›› Radi by sme Vám predstavili novinku pre letnú sezónu 2022 v podobe hotelového komplexu Club Nena,
v stredisku Kizilagac. Rozsiahlym hotelovým arálom Vás budú sprevádzať uličky obklopené krásnou zeleňou a dovedú
vás až k širokej piesočnatej pláži s romantickým mólom na jej konci, kde si môžete užívať západy slnka alebo
vychutnávať tu pravú letnú atmosféru.
Poloha: hotelový areál sa nachádza priamo na širokej piesočnatej pláži, pri vstupe do mora s prímesou drobných
kamienkov · plážové hotelové mólo · cca 200 m od nákupných možností v stredisku Kizilagac · cca 75 km od letiska
v Antalyi · len 15 km od historického centra Side (dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, tvz. Dolmušmi)
Oficiálna trieda: *****
Vybavenie: hotelový komplex ponorený do exotickej zelene ponúka ubytovanie vo vilkách a v hlavnej budove · hlavná
hotelová reštaurácia · 3 a´la carte reštaurácie (rybia, talianska, turecká, za poplatok) · detská reštaurácia · relaxačný
bazén · hlavný hotelový bazén · 2 detské bazény · detský bazén so šmykľavkou · aquapark · 6 barov · plážový bar ·
disco bar · bar na móle (za poplatok) · turecké kúpele a sauna · masáže · fitnes centrum · aerobik · stolný tenis · plážový
volejbal · basketbal · tenisové kurty · vodné športy (za poplatok) · hotelový lekár (za poplatok) · konferenčné miestnosti ·
detské ihrisko · detský miniklub
Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky · väčšie 3-ložkové izby s možnosťou 1 prístelky ·
minibar · klimatizácia · SAT TV · trezor · vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) · balkón · wifi
pripojenie
Stravovanie: formou all inclusive
Ultra All inclusive ›› raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švedských stolov vrátane nápojov ·
lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela · miestne nealkoholické nápoje a pivo podávané
v plážovom bare · čaj, káva vo vyhradených hodinách · popoludňajšie snacky vo vyhradených hodinách · turecké placky ·
minibar (denne dopĺňaný vodou) · slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne aj na pláži · detský miniklub ·
medzinárodné hotelové animácie a večerné show · wifi pripojenie na recepci
Cenník

Ceny 8 a 15-dňový
Ceny 11 a 12-dňový
leteckých zájazdov
leteckých zájazdov
osoba na základnom lôžku
750 800 840 890 950 990
1090 1160 1200 1250 1290
dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3
750 800 840 890 950 990
1090 1160 1200 1250 1290
dieťa do 9 rokov na 1. prístelke
290 290 290 290 290 290
290
290
290
290
290
dieťa od 9 - 12 rokov na 1. prístelke
500 540 560 600 650 670
690
740
760
780
830
4. osoba do 9 rokov
390 390 390 390 390 390
390
390
390
390
390
cenová úroveň*
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
V cene je zahrnuté ›› 7, 10, resp. 11 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,
služby delegáta, DPH.
Upozornenie ›› vo väčších izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základného
lôžka.
*cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2022, str. 341-349 nasledovne, pričom 6.
úroveň je najvyššia;
Club Nena ǀ hotelový komplex

1390
1390
290
870
390
6

SIDE PRENSES RESORT HOTEL – hotelový komplex ☼☼☼☼☼☼
www.sideprenses.com.tr
Náš názor ›› Do našej ponuky opäť zaraďujeme hotelový komplex Side Prenses Resort Hotel v známom a obľúbenom
stredisku Side, ktorého kvalitné služby a jedinečná poloha splnia vaše dovolenkové očakávania. Vychutnajte si výhľad
z terasy hotela na starobylé mestečko Side, alebo sa vyberte na prechádzku promenádou lemovanou morom a nasajte
jeho atmosféru.
Poloha: hotelový komplex sa nachádza len 150 m od piesočnatej pláže · cca 50 km od medzinárodného letiska v Antalyi
· 1,5 km od centra historického mestečka Side (ľahko dostupné pešo, alebo miestnou kyvadlovou dopravou, tzv.
Dolmušmi)
Oficiálna trieda: *****
Vybavenie: vstupná hala s recepciou · hlavná hotelová reštaurácia s vonkajšou terasou · bazénový komplex s dvoma
tobogánmi · 2 a´la carte reštaurácie (turecká a talianska) · 3 bary · plážový bar · disco bar · miniklub · turecké kúpele ·
wellnes centrum · stolný tenis · šípky · biliard · hracia miestnosť · 2 konferenčné miestnosti · hotelový lekár (za poplatok)
· obchodíky · wifi pripojenie v lobby bare a pri bazéne
Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek · minibar · klimatizácia · SAT TV · trezor (za
poplatok) · vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) · balkón
Stravovanie: formou all inclusive
Ultra All inclusive ›› raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane miestnych alkoholických
a nealkoholických nápojov · lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje podávané v areáli hotela i na pláži · káva, čaj,
koláčiky vo vyhradených hodinách · popoludňajšie snacky vo vyhradených hodinách · nočná polievka · minibar (denne
dopĺňaný vodou) · slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne · medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých · wifi
pripojenie v lobby bare a pri bazéne
Cenník
Side Prenses Resort Hotel
Ceny 8 a 15-dňový leteckých
Ceny 11 a 12-dňový leteckých zájazdov
hotelový komplex
zájazdov
osoba na základnom lôžku
720 760 800 850 920 960
1040 1100 1140 1190 1250 1350
dospelá osoba na 1. prístelke
580 610 650 690 740 780
820
870
900
940
980 1050
1. dieťa do 14 rokov na prístelke
290 290 290 290 290 290
290
290
290
290
290
290
2. dieťa do 7 rokov na prístelke
290 290 290 290 290 290
290
290
290
290
290
290
2. dieťa od 7-14 rokov na prístelke
490 520 550 580 630 660
670
710
740
770
810
860
cenová úroveň*
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
V cene je zahrnuté ›› 7, 10, resp. 11 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby
delegáta, DPH.
*cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2022, str. 341-349 nasledovne, pričom 6.
úroveň je najvyššia;

V Piešťanoch 31. 5. 2022.

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 2022 CK SENECA TOURS, spol s.r.o. a HECHTER Slovakia.sk, s.r.o. platí od 02.06.2022.

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

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

