DODATOK č. 14
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 ŠPANIELSKO
Do ponuky zaraďujeme:
Mercury - hotel ☼☼☼☼
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelmercury.com
Poloha:
hotel sa nachádza len cca. 100 metrov od rozľahlej piesočnatej pláže (ležadlá a slnečníky za poplatok) v príjemnom
letovisku Santa Susanna • bohaté nákupné možnosti - cukrárne, kaviarne, obchodíky • len 75 km od letiska v Barcelone •
neďaleko vodného parku s delfínmi a zvieratami Marineland (marineland.es)
Oficiálna trieda: ****
Vybavenie hotela:
vstupná hala s recepciou • bazén pre dospelých aj deti • detský kútik • animačný programom v hotelovom režime •
panoramatický výťah • hlavná reštaurácia • kaviareň s barom • bar pri bazéne • tanečná sála so živými vystúpeniami vo
vybraných dňoch • fitness • wifi v lobby • TV miestnosť • biliard
Ubytovanie:
pohodlne a útulne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • TV • trezor (za
poplatok) • chladnička/minibar (na vyžiadanie za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a
WC) • sušič na vlasy • wifi na izbe (za poplatok) • balkón
Stravovanie: formou all inclusive
All inclusive:
raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane vybraných nápojov • vybrané alkoholické nápoje
(napríklad kokteily, brandy, gin, vodka, whisky, sangria, pivo, víno) • nealkoholické nápoje (džúsy, malinovky, voda), káva,
čaj • snacky (napríklad hranolky, sendviče, hamburgery, hot dog, pizza) • zmrzlina • slnečníky a ležadlá pri bazéne
Náš názor:
neďaleko krásnej piesočnatej pláže v obľúbenom letovisku Santa Susanna je tento hotel zárukou úžasných letných
zážitkov a skvelého oddychu. Komplex s rodinnou atmosférou ponúka svojim hosťom nielen relax pri bazéne, ale aj
množstvo športových aktivít. Pred hotelom sa nachádza časť Mercury Village, kde nájdete reštauráciu, cukráreň a
obchody. Vyskúšajte si niektorý z vodných športov na pláži alebo vyrazte na výlet do čarovného historického mesta
Gerona alebo loďou do magickej dedinky Tossa de Mar. Domov sa budete vracať plní síl s kopou nezabudnuteľných
zážitkov.
Termíny a ceny: sú totožné s hotelom Checkin Garbí, str. 300 – 301 katalógu CK na leto 2022.
V Bratislave 22.6.2022.
Ing. Jozef Sedlár v.r.
riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.

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