


Každoročne naše cestovné kancelárie získavajú  
popredné ocenenia v cestovateľskej ankete poriadanej  
Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií  
a cestovných agentúr, Zväzom cestovného ruchu SR,  
výstaviskom Incheba a odborným časopisom Cestovateľ.

Hlasy za naše ocenenia a víťazstvá sú najväčším 
uznaním našej práce a zároveň sú tou najväčšou 
motiváciou robiť veci ešte lepšie.

slovenskej    jednotke

renomované hotelové siete

Dôverujte

fotoarchív TIP travel



DIPLOM
CK TIP travel  
TATRATOUR

za 1. miesto

Slovenská asociácia cestovných kancelárií  
a cestovných agentúr, Zväz cestovného ruchu SR,  

Incheba, a.s. a časopis Cestovateľ

v súťažnej ankete 
O najobľúbenejšiu cestovnú 

kanceláriu za rok 2013

udeľujú

&

Cestovateľ, s.r.o.
Šéfredaktor Ľubomír Motyčka
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profesionálny tím

fotoarchív TIP travel

stabilní, 
spoľahliví a silní 

zahraniční 
partneri 



30%
» pre prvých 2015 

 nových klientov
» pre stálych klientov
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20
14

» pre ďalších 2015 
 nových klientov

» pre stálych klientov

V predajnej akcii „osoba/y úplne 
zdarma“ ponúkame vo vybraných 

ubytovacích zariadeniach až pre 2 osoby 
na prístelkách ubytovanie,  all inclusive 

a leteckú dopravu zdarma. 
Osoby úplne zdarma platia len povinné a iné príplatky.

Zľavy v predajnej akcii Osoba úplne zdarma platia 
výlučne pri úhrade celej ceny zájazdu do 31. marca 2015, 

inak sa zľava zníži o 5 %.

Deti a dospelí 

 úplne 
zdarma

First Minute 

 zľavy

Pre prvých 2015 
nových klientov 

a pre stálych klientov 

2 osoby
úplne zdarma

a tiež zľava 8% 
pre spolucestujúcich

alebo

1 osoba
úplne zdarma

a zľava 18% 
pre spolucestujúcich

Zľavňujeme 
základné lôžka, 

prístelky aj dopravu!
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o
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Ušetrite 
až 40€
za nadváhu

batožiny! 
Letecké spoločnosti 

obmedzili na dovolenkových letoch  

hmotnosť odovzdanej batožiny 

na prepravu na 15 kg/osoba. 

Kúpte si zájazd do 28.  februára 2015 

a poplatok za nadváhu 5 kg/osoba 

zaplatíme na väčšine našich letov 

za vás – informujte sa na predajných 

miestach našich CK.

Získate tak limit pre odovzdanú 

batožinu až 20 kg/osoba.

až
 d

o 
31

. 1
.2

0
15

25%
» pre ďalších 2015 

 nových klientov
» pre stálych klientov

20%
» pre 

všetkých 
klientov

Pre ďalších 2015 
nových klientov 

a pre stálych klientov 

2 osoby
úplne zdarma

a tiež zľava 5% 
pre spolucestujúcich

alebo

1 osoba
úplne zdarma

a zľava 15%  
pre spolucestujúcich

Pre klientov, 
ktorí si zájazd zakúpia 

do 31. januára 
2015, ponúkame 

bezplatnú výmenu 
zájazdu  (ubytovacieho 

zariadenia v rámci 
destinácie alebo termínu) 

do 15. marca 2015 
s pôvodnou zľavou 
30 %, 25 %, 20 %, 18 %, 

15 %, 8 %, respektíve 5 %.

Po zaplatení zníženého preddavku je 
objednávateľ povinný uhradiť ďalší  

preddavok do výšky polovice z celkovej 
ceny zájazdu najneskôr do 31. marca 2015.

Ako znížený preddavok 
pri kúpe leteckého zájazdu stačí 

uhradiť za osobu »

Ako znížený preddavok pri kúpe 
zájazdu autobusom alebo vlastnou 
dopravou stačí uhradiť za osobu »

len 100€

len 200€

Ďalšie 
výhody akcií 
Top First Minute, 

Special First 
Minute a Osoby 

úplne zdarma

UPOZORNENIE » Zľavy TOP a SPECIAL FIRST MINUTE 
platia výlučne pri úhrade celej ceny zájazdu 
do 31. 3. 2015, inak sa zľava zníži o 5 %. Zľavy sa vzťa-
hujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby 
na  základnom lôžku, na  prístelkách a  na  dopravu. 
Zľavy sa nevzťahujú na akékoľvek povinné a nepovin-
né príplatky, poplatky, poistenie, ani na  poznávacie 
a pútnické zájazdy. Zľavy sa nevzťahujú ani na špeci-
álnu zníženú cenu letenky pre osoby na prístelkách 
pri (ultra) all inclusive (light) hoteloch. V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k  zájazdu komplexné cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2%. Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi zliav. 
Všetky predajné akcie platia len na  letné pobytové 
a pobytovo-poznávacie zájazdy a len do vypredania 
akciových účastníckych miest na zájazdoch, ktoré sú 
počtom obmedzené. Zľavy FIRST MINUTE nie je mož-
né kombinovať s Osobami úplne zdarma. Stáli klienti 
sú tí, ktorí cestovali s CK TIP travel alebo TATRATOUR 
aspoň raz v posledných piatich rokoch a vedia účasť 
na zájazde preukázať.

al
eb

o

Vraciame  
100 % úrokov

Nie ste na to sami

Pri nákupe na splátky a splnení 
podmienok Home Credit Slovakia a.s.  
Vám pri vybraných produktoch 
vrátime všetky zaplatené úroky.

HC_Vanoce_inzerce_CK katalog_60x60.indd   1 27/10/14   16:10
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Bonus 
40€ 

na letecké 
pobytové 

zájazdy

Bonus 
20€ 
na pobytové 

zájazdy 

autobusom

TOP a Special  
First Minute

Garantujeme zľavu až 30 % 
do 31.  decembra 2014

Garantujeme zľavu až 25 % 
do 31. januára 2015

Znížený preddavok len 100€/osoba 
(zájazdy autom/autobusom) alebo 

200 €/osoba (letecké zájazdy) 

Pri kúpe zájazdu 
do 31. 1. 2015 garantujeme bezplat-
nú výmenu ubytovacieho zariadenia 
v rámci destinácie alebo tiež termínu 

do 15. marca 2015

 Ušetrených 40 €  
za nadváhu odovzdanej batožiny 

počas letu (informujte sa na predajných 
miestach CK) na dovolenku 
až do limitu 20 kg/osoba

 35% zľavu na parkovanie auta 
pri letisku v Bratislave 
do 31. decembra 2014

 30% zľavu na parkovanie auta 
pri letisku v Bratislave 
do 31. januára 2015

Bonus vo forme dodatočnej 
zľavy, ktorá bude odpočítaná 

z konečnej ceny zájazdu 
spolu so zľavami v predajných 

akciách First Minute alebo 
Osoby úplne zdarma.
Klient je oprávnený použiť 

len 1 kupón na 1 izbu/apartmán 
bez možnosti kombinovať ho s inými 
kupónmi alebo  predajnými akciami 

či bonusmi. Platí do 28. februára 2015.

Deti 
a dospelé osoby 

úplne zdarma
Garantujeme  

zľavu 18 % alebo 8 % 
do 31. decembra 2014

Garantujeme  
zľavu 15% alebo 5% 
do 31. januára 2015

Znížený preddavok len 100 €/
osoba (zájazdy autom/autobusom) 

alebo 200 €/osoba (letecké zájazdy) 

 Pri kúpe zájazdu 
do 31. 1. 2015 garantujeme 

bezplatnú výmenu ubytovacie-
ho zariadenia v rámci destinácie 
alebo tiež termínu do 15. 3. 2015

 Ušetrených 40 € za nadváhu 
odovzdanej batožiny počas  letu 

(informujte sa na predajných miestach 
CK) na dovolenku až do limitu 

20 kg/os.

 35 % zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 

do 31. 12. 2014

 30 % zľavu na parkovanie 
auta pri letisku v Bratislave 

do 31. 1. 2015

UPOZORNENIE » Stáli klienti sú tí, ktorí cestovali s CK TIP travel alebo TATRATOUR aspoň raz v posledných piatich rokoch a vedia účasť na zájazde preukázať.

A všetkým 
stálym 

klientom 
Bonus 
navyše!

Výhody
stálym klientom
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All Inclusive

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

V kluboch sa budete zabávať
so slovenskými animátormi.

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

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

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!

All inclusive sa stal hitom
dovoleniek posledných rokov. Preto 
aj väčšina hotelov, ktoré sme zaradili 
do našej ponuky, ponúka takéto služ-
by. Spríjemnia vám pobyt a zároveň 
šetria dovolenkový rozpočet. Buďte 
trendy, dovolenkujte
  ól inkluzív!
Stravovanie formou 
all inclusive
zahŕňa plnú penziu - raňajky, obedy, 
večere formou švédskych (bufeto-
vých) stolov, miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje počas dňa, 
prípadne občerstvenie.

Ultra all inclusive
môže obsahovať aj ďalšie služby 
navyše, ako napríklad skoré a ne-

skoré raňajky, ľahké studené a teplé 
občerstvenie, kávu, čaj, sušienky, 
zmrzlinu, importované alkoholické 
nápoje, tematické večere, fľašu vína 
na izbe, osušky, slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch a na pláži, animačné 
programy, detský miniklub, rôzne 
športové a zábavné aktivity. 

Časový harmonogram
poskytovania služieb (ultra) all 
inclusive určuje hotel, avšak 
konkrétne informácie o službách 
zahrnutých v (ultra) all inclusive  
nájdete vždy pri popise hotela. 
Pre ľahšiu orientáciu sme ich označili 
piktogramami (ultra) all inclusive.

Sun & Fun                  klub

Všetci milujeme „všetko v cene”

7



Colonna Beach**** 
all inclusive light 
sun & fun klub

novinka

OBSAH 8

Colonna  Beach ****+      
od 525 €

Ramla Bay  
Resort ***** od 630 €

Seabank *****                 
od 672 € 

ATH Portomagno ****+ 
od 462 €

Mediterraneo                     
Park ***** od 511 €

Voramar *** 
od 371 €

Playas de Guardamar ***+ 
od 441 €

Korali ***                           
od 238 €

Rafaelo ****  od 252 €

Ibiza ***+  od 182 €

Dolce Vita ****  od 196 €

Serene Village ****+        
od 469 €

Scoglio  
della Galea ****+ od 434 €

Samoa ****                         
od 413 €

THB Sa Coma Platja *****  
od 448 €

Phoenicia *****              
od 371 €

Majestic Jupiter ***  
od 189 €

Royal Club                       
Victoria ****+  od 273 €

Wela **** od 217 €

Kotva ****+ od 182 €

Elsi **   od 217 €

Mon Reve ***  od 280 €

Blumen ***+  od 336 €

Novi Resort *****  od 280 €

Imperial ***+   od 231 €

Hrvatska ***  od 238  €

Fiesta Garden                
Beach ***** od 553 €

Capo Calavá ***+               
od 441 €

Phoenicia ***** 
ultra all inclusive 
sun & fun klub

Playas de 
Guardamar ***+ 
all inclusive extra

Chorvátsko

Čierna Hora

Albánsko Bulharsko

Sardínia
Taliansko

Taliansko
Taliansko

Španielsko

Španielsko

Španielsko

Taliansko

Malorka

Rumunsko

Kalábria

Sicília

Andalúzia Costa Blanca

Maltapobrežie
Jadranské

novinka

novinka

116

56

150 156

106

144

10294

52

134

6610

126
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Aquis Mare Nostrum ***** 
od 469 €

Golden Coast Beach ****+ 
od 455 €

Palazzo di Zante ****  
od 399 €

Zante Royal Resort ****  
od 371 €

LTI Serra Resort ******   
od 574 €

Sultan of Dreams *****+  
od 525 €

Medžugorie  od 300 €

Lurdy   od 425 €

Izrael a Mŕtve                 
more   od 520 €

Louis Colossos                      
Beach ***** od 462 €

PrimaSol Miraluna 
Seaside ****+ od 427 €

Salamis Bay Conti *****+  
od 518 €

Acapulco Beach *****+    
od 532 €

Palm Beach 
Resort ***** od 476 €

Panorama Bungalows 
Resort ****        od 392 €

Aquis Sandy Beach *****  
od 469 €

Aquis Pelekas Beach *****  
od 490 €

Paríž   od 379 €

Rím   od 361 €

Istanbul  od 428 €

Dessole Dolphin Bay ****+  
od 420 €

Talea Beach ***+    
od 301 €

Princess of Kos ****+ 
od 462 €

Apollon ****           
od 413 €

Movie Gate  
Miramar **** od 301 €

Dessole Royal 
Lido ****+ od 357 €

Hilton Al Hamra 
Resort  ****** od 833 €

Onyria Claros 
Beach *****+ od 525 €

Club Resort                  
Atlantis ****+ od 483 €

Hilton Al 
Hamra****** 
ultra all inclusive

Onyria Claros 
Beach *****+ 
ultra all inclusive

Spojené 
Arabské
Emiráty

Turecko

Grécko

Zakynthos

Kréta

Rhodos Kos
Cyprus Turecko

Egypt

Pútnicke 
 zájazdy

Poznávacie
 zájazdy
  a okruhy

Tunisko
Izmir

Korfu

novinka

novinka

160

228

308

202

318

228

184

334

222

178

322

218

284

166
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Istria

                     strediská > Opatija
     Crikvenica - Selce | Krk | Rabac
            Novi Vinodolski | Pula | Medulin

Chorvátsko



11CHORVÁTSKO

Istria je najväčším polostrovom, s veľmi členi-
tým pobrežím v severnom Jadrane, kde náv-
števníkov čakajú dobre vybudované turistické 
strediská, skryté v bohatej zeleni stromov. Patrí 
k najpôvabnejším oblastiam Chorvátska s jedi-
nečnou kultúrou. Je známa nielen nádherným 
členitým pobrežím, ale aj vnútrozemím so 
zelenými kopcami, jazerami a úrodnými níži-
nami. Malebné vnútrozemie je navštevované 

turistami menej, avšak hornatá krajina, liečivé 
pramene, vínne cesty a stredoveké mestá 
robia z neho jednu z najzaujímavejších oblastí 
Chorvátska. Zrúcaniny rímskych stavieb, staré 
benátske prístavy, pláže, lesy, vinice a rázovité 
mestečká dodajú vašej dovolenke ten pravý 
nádych. K veľkej popularite istrijských letovísk 
prispievajú bohaté rekreačné aktivity, od kú-
pania, opaľovania až po náročnejšie športové 

aktivity. Pláže obkolesené zelenými borovico-
vými lesmi sú vynikajúco pripravené a čakajú 
na váš príchod. 
Oblasť Kvarneru so svojou turistickou ale 
predovšetkým kúpeľnou tradíciou patrí 
k najpoprednejším turistickým oblastiam 
Chorvátska. Patria sem nádherné ostrovy 
stredomoria (Krk, Cres, Rab) a tiež perla Kvar-
nerského pobrežia – Crikvenická riviéra.

Keď nazveme jadranské pobrežie turistickým rajom na zemi vôbec to nie je prehnané 
tvrdenie. Chorvátsko je krajina tisícročnej histórie a kultúry, ktorej brehy sú obmývané 
priezračnými vodami Jadranu. Nájdete tu ideálne prírodné podmienky reprezentované 
čistým morom a nenarušenou prírodou, so stopami ľudskej civilizácie dávnej doby. Veľ-
kou prednosťou Chorvátska je jeho dlhé pobrežie so stovkami zálivov a odľahlých pláží 
s majestátnymi vrchmi v pozadí.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 24° 28° 32° 32° 29° 25°
Teplota vody 20° 23° 25° 25° 23° 20°

Rozloha: 56.542 km2 Počet obyvateľov: 4.500.000
Hlavné mesto: Záhreb Mena: chorvátska kuna

Opatija
Na východnej strane Istrijského polostrova sa na-
chádza „prvá dáma“ chorvátskeho cestovného ru-
chu, mondénne stredisko Opatija. Opatija ponúka 
svojim návštevníkom typické mediteránne podne-
bie a aj vďaka nemu sa stali opatijské parky s exo-
tickou zeleňou a kvetenou známe na celom svete. 
Nájdete tu rôzne typy upravených pláží, nechýba 
tu ani vzácny piesok, drobné kamienky, skalnaté 
útesy na slnenie alebo vybetónované morské ba-
zény s piesočnatým dnom.

Crikvenica a Selce
V  našej ponuke sa už stabilne opakuje obľúbená 
Crikvenica, ktorá je srdcom Kvarneru. Toto malé 
mesto v  severnej časti Kvarnerského zálivu patrí 
k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu 
na pobreží Jadranského mora. Crikvenická riviéra, 
ktorá sa tiahne na severe od Jadrova až po Selce, 
je povestná mimoriadnou krásou pobrežia.  Nece-
lé 3 km je od Crikvenice vzdialené stredisko Selce. 
Spája ich promenáda, ale môžete sa nechať od-
viezť turistickým vláčikom, ktorý tu premáva nie-
koľkokrát denne počas hlavnej sezóny. Selce sú 
prímorské mestečko usadené v  malebnej zátoke 
so štrkovými plážami, obklopené bohatou stredo-

morskou vegetáciou a  sú ideálnym miestom pre 
rodinnú dovolenku.

Novi Vinodolski
Novi, ako mu skrátene hovoria domáci, leží len         
9 km od Crikvenice, oproti ostrovu Krk. Dušou 
strediska Novi Vinodolski sú pozostatky kultúrneho 
dedičstva: frankopanský kaštieľ s vežou, katedrála 
a  kostolík. Vďaka prekrásnym plážam, bohatým 
možnostiam kultúrneho a spoločenského života sa 
mestečko Novi Vinodolski zaradilo medzi atraktív-
ne letoviská Jadranského pobrežia

Pula a Medulin
Známe historické mesto Pula je zároveň moderná 
metropola Istrije, ktorú preslávil rímsky amfiteáter 
postavený v  1.storočí n.l. Mesto je poskladané 
z množstva malých i väčších kamenných uličiek, 
v ktorých si našli svoje jedinečné miesto chrámy 
a  historické pamiatky. Naši delegáti tu majú pre 
vás pripravenú pestrú ponuku fakultatívnych 
výletov, môžete sa vybrať do  Národného parku 
Brijuni alebo navštíviť jedno z  najkrajších miest 
sveta Benátky. Len 12 km od Puly sa nachádza 
jedno z najobľúbenejších letovísk na Istriji, Me-
dulin. Medulinskú riviéru charakterizuje najviac 
rozmanitosť jej pláží. Dovolenkári si tu môžu 

vybrať slnenie na piesočnatej pláži, kamenných 
platniach alebo kamienkovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora.

Rabac
 „Perla“ Kvarnerského pobrežia, aj tak zvyknú nazý-
vať letovisko Rabac. Rabac je známy najmä vďaka 
čistému moru a  prekrásnym plážam s  vysokým 
štandardom služieb, za ktoré si vyslúžilo mesto 
ekologické ocenenie Modrá vlajka. Mestečku sa-
mozrejme dominuje typická letná promenáda, kde 
sa miešajú rôzne vône, chute a farby letnej dovo-
lenky. Reštaurácie s istrijskými pochúťkami, kaviar-
ne a cukrárne s  letnými terasami, ktoré vás budú 
lákať k posedeniu a vychutnaniu si voľných chvíľ, to 
všetko neodmysliteľne patrí k Rabacu. 

Krk, Njivice
Insula Aurea alebo Zlatý ostrov je meno, ktoré 
ostrov Krk dostal ešte v dávnych časoch. Nachádza 
sa v Kvarnerskom zálive a je najväčším ostrovom 
Jadranu. Mestečko Njivice v zátoke Beli Kamik na 
západnej strane polostrova je typické turistické 
letovisko so všetkým, čo k tomu patrí. Nádherné 
pláže, výnimočne modré more, blahodarné boro-
vicové lesíky poskytujúce tieň, to všetko sú charek-
teristické znaky  tohto mestečka. 

Pula Medulin

Opatija

Rabac
Crikvenica - Selce

Njivice
Novi Vinodolski
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Poloha: hotel neďaleko centra obľúbeného 
mestečka Medulin, v  blízkosti hotela Bel-
vedere • vzdialenosť hotela od  pláže cca 
100 m • vzdialenosť od známeho mesta Pula 
s  množstvom kaviarní, reštaurácií a  obcho-
dov, cca 12 km • cez letovisko Medulin pre-
máva prázdninový vláčik

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby 
s  možnosťou jednej prístelky • sat TV • te-
lefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC, sušič na vlasy) • wifi pripoje-
nie • možnosť izieb s  balkónom na  morskú 
stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: recepcia s lobby barom 
• reštaurácia a  aperitív bar • TV miestnosť • 
zmenáreň • wifi pripojenie v  spoločných 
priestoroch hotela  • veľká letná terasa s dvo-
mi bazénmi s  morskou vodou • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (za poplatok) • pool bar 
• obchodík so suvenírmi • parkovisko

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: piesočnatá pláž Bijeca neďaleko ho-
tela • kamienkové pláže s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre deti i neplavcov 
• upravené betónové platne na slnenie

Šport a zábava: športovo – rekreačné cen-
trum v  blizkosti: futbalové ihriská, tenisové 
ihriská, ihrisko na malý futbal, volejbal, plážo-
vý volejbal, atletické dráhy, stolný tenis, mi-
nigolf •  bohatý hotelový animačný program 
pre deti aj dospelých počas celého dňa • 
detský miniklub • centrum vodných športov 
na pláži 

 all inclusive light raňajky, obedy, večere 
– formou švédskych 

stolov • miestne nápoje počas obeda a ve-
čere (nealko, víno, pivo) • popoludňajší 
snack (čaj, káva, koláč) • tenisové kurty, mi-
nigolf, stolný tenis, badminton 

Cenník: str. 344

Holiday hotel

od 469 EUR/10 dní 

webstránka: www.arenaturist.hr 

Naša mienka: Na základe pozitívnych ohlasov a do-
pytu od klientov sa opäť vraciame do mestečka Medu-
lin a práve tu, kde sa snúbi trblietavá modrá hladina so 
zelenými borovicami a  píniami, vám ponúkame hotel 
Holiday. Hotel so svojimi all inclusive službami a  bo-
hatými možnosťami športového a  zábavného vyžitia 
uspokojí aj náročnejších dovolenkárov. Keď sa nabažíte 
slnečných lúčov na prekrásnych plážach, môžete sa aj 
so svojimi ratolesťami zapojiť do pestrých hotelových 
animácií, kde prežijete chvíle bezstarostného oddychu 
a zábavy. Vynechať by ste nemali ani návštevu blízkej 
Puly, ktorá vás svojimi kamennými uličkami očarí. Po-
zrite si amfiteáter z dôb dávno minulých a vychutnajte 
si šálku vynikajúcej kávy či tradičnú jadranskú zmrzlinu.  

Medulin
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Poloha: neďaleko centra obľúbeného le-
toviska Medulin, ktoré sa nachádza 12 km 
od známeho mesta Pula • areál hotela priamo 
na pláži • hotel zasadený do tichého prostre-
dia zelených borovíc • cez letovisko premáva 
prázdninový vláčik

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové klimatizova-
né izby s možnosťou jednej prístelky • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič 
na vlasy) • LCD sat TV • telefón • wifi pripoje-
nie na izbe • minibar • trezor • možnosť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: kompletne zrekonštru-
ovaný 4* hotel opätovne otvorený v  júni 
2014 •  recepcia a priestranný lobby bar • wifi 
pripojenie •  reštaurácia • Lounge beach bar 
Lungomare s 2 terasami, jedna pri vonkajšom 
bazéne, druhá priamo pri mori • vonkajšie ba-
zény s  morskou vodou • ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) • wellnes centrum - vnútorný vy-
hrievaný bazén s morskou vodou (používanie 

bazéna v réžii hotela), jacuzzi, sauny, relaxačná 
zóna, beauty centrum a  fitnes • parkovisko 
pred hotelom 

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov

Pláže: novovybudovaná pláž priamo pred 
hotelom so slnečníkmi a ležadlami (za popla-
tok) s pozvoľným vstupom do mora • kabínky 
na prezliekanie • možnosť wifi pripojenia na 
pláži • neďaleko od  hotela piesočnatá pláž 
Bijeca 

Šport a zábava: športové centrum - tenisové 
kurty • stolný tenis •  futbalové ihriská • multi-
funkčné ihriská  • atletická dráha •  fitnes  • mi-
nigolf • požičovňa bicyklov • centrum vodných 
športov na pláži • spa a  wellness centrum • 
hotelový animačný program pre deti a  do-
spelých 

Cenník: str. 344

Park Plaza Belvedere 
hotel

od 462 EUR/10 dní 

webstránka: www.arenaturist.hr

Naša mienka: veľmi nás teší, že vám opäť môžeme 
ponúknuť hotel Park Plaza Belvedere v stredisku Me-
dulin, avšak v  úplne novom šate. Hotel prešiel kom-
pletnou rekonštrukciou a patrí do kategórie 4* hote-
lov. Oddychovať môžete na novovybudovanej pláži 
priamo pred hotelom alebo pri niektorom z bazénov, 
či si vychutnávať lahodný drink na terase neopakova-
teľného Lungomare baru. Športovo založení klienti sa 
potešia bohatej  ponuke aktivít a pestrému animačné-
mu programu. S  výnimočnou ponukou vnútorného 
a vonkajšie vybavenia a ideálnou polohou  priamo na 
pláži tento hotel ponúka kvalitnú dovolenku aj pre 
tých náročnejších  klientov. 

Medulin
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Poloha: v  turistickom stredisku Punta Veru-
dela, na polostrove Verudela, len necelé 4 km 
od centra mesta Pula • hotel priamo na pláži 
v tichšej časti polostrova obklopený zeleným 
lesoparkom

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky (vhodnej pre 
dieťa do 12 rokov) • všetky izby majú balkón 
s posedením • telefón • sat TV • možnosť izieb 
s  orientáciou na  morskú stranu (za  prípla-
tok)  • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: klimatizované spolo-
čenské priestory – priestranná recepcia (tre-
zor za  poplatok) • zmenáreň • aperitív bar 
• kaviareň • TV miestnosť •  internetový kútik 
• priestranná letná terasa s posedením a vý-
hľadom na more • klimatizovaná reštaurácia 
• bazén s morskou vodou • vyhrievaný vnú-
torný bazén s morskou vodou (používanie v 
réžii hotela) • obchodík so suvenírmi • sauna 

• masáže • parkovanie pred hotelom a v okolí

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou bohatých švédskych stolov • nápoje 
k večeri v neobmedzenom množstve (lokál-
ne víno, pivo a džúsy)

Pláže: priamo pred hotelom skalnato-kame-
nisté terasovité pláže s upravenými plochami 
na slnenie • jedna z najkrajších štrkových plá-
ží polostrova s pozvoľným vstupom do mora 
cca 100 m od hotela, ku ktorej vedie chodník 
cez borovicový lesík •  cca 100 m  od  hotela 
okruhliaková pláž pod susedným hotelom 
Park

Šport a  zábava: hotelový animačný 
program • v neďalekom areáli Punta Verudela 
– tenis, stolný tenis, minigolf, tanečná terasa 
a diskotéka • herňa • ihrisko pre loptové hry • 
detský zábavný park - detský vláčik, trampo-
líny, kolotoč

Cenník: str. 342

Brioni hotel

od 231 EUR/10 dní • od 392 EUR/12 dní

webstránka: www.arenaturist.hr 

Naša mienka: aj v  sezóne 2015 nájdete v  našej po-
nuke hotel Brioni, ktorý má už stabilné miesto v našom 
katalógu a  je klientami stále vyhľadávaný. K  jeho ob-
ľúbenosti určite prispieva aj samotná poloha hotela, 
na  polostrove Verudela, len pár kilometrov od  koz-
mopolitného mesta Pula s množstvom atrakcií a kultúr-
nych pamiatok. V tichšom prostredí, ale zároveň len pár 
minút vzdialený od rušného centra Punta Verudela, kde 
je množstvo kaviarničiek, obchodov, pizzeria a  pestrá 
ponuka športov. Je vhodný pre klientov všetkých veko-
vých kategórií. Kvalitné služby, výborná poloha priamo 
pri brehoch Jadranského mora a  príjemná atmosféra 
sú zárukou dovolenky, na ktorú budete dlho spomínať 
ešte aj po návrate domov. 

Pula, Verudela
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Poloha: na prekrásnom ostrove Krk v mes-
tečku Njivice • hotel priamo pri mori na pro-
menáde • len 200 m od centra mestečka 
Njivice s obchodíkmi, kaviarňami, barmi a 
reštauráciami s letnými terasami • ostrov Krk 
ako jeden z mála ostrovov v Chorvátsku je 
spojený s pevninou mostom

Ubytovanie: 2-lôžkové klimatizované izby 
s možnosťou jednej prístelky • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič 
na vlasy) • sat TV • telefón • wifi pripojenie 
• minibar • možnosť izieb s balkónom (za 
príplatok) • možnosť izieb s orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: priestranná recepcia • 
trezor • lobby bar s terasou • wifi pripojenie 
v spoločenských priestoroch hotela •  dve 
klimatizované reštaurácie • Lounge bar Jad-
ran so štýlovou terasou priamo pri mori • 
pizzeria  Bukaleta • Lounge bar Plava terasa s 
nezabudnuteľným výhľadom na Kvarnerský 

záliv • konferenčná miestnosť • TV miestnosť 
• kadernícky salón • suvenírový obchod  • 
ambulancia

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: v bezprostrednej blízkosti hotela 
krásne pláže • štrkovo-kamienkové s pozvoľ-
ným vstupom do mora • pláž ocenená Mod-
rou vlajkou za čistotu mora a kvalitu služieb

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • bohatá ponuka vodných športov 
na pláži (vodné bicykle, skútre, jazda na ba-
náne, kolese ťahanom za motorovým člnom 
a mnohé ďalšie) za poplatok • pestrý celo-
denný hotelový animačný program • živá 
hudba a večerný program • hneď pri hoteli 
sa nachádza novovytvorený park s detským 
ihriskom, pekárňou a kaviarňou • zaujimavá 
ponuka fakultatívnych výletov

Cenník: str. 342 

Jadran hotel

od 231  EUR/10 dní • od 392 EUR/12 dní

webstránka: www.njiviceresort.com

Naša mienka: radi by sme vám predstavili našu toh-
toročnú novinku na ostrove Krk – hotel Jadran, ktorý je 
súčasťou Njivice resortu. Ostrov Krk je s pevninou spoje-
ný mostom a tak je ľahko dostupný pre svojich návštev-
níkov. 3* hotel Jadran v mestečku Njivice, je moderný 
hotel s vynikajúcou polohou priamo na pobreží mora. 
Vychutnávajte si zaslúžené chvíle odychu na niektorej 
z mnohých pláží  a oddajte sa sladkému ničnerobeniu 
v tieni borovíc či niektorom z dvoch štýlových barov, 
ktoré ponúkajú neopakovateľné výhľady. Okolie hotela 
bohaté na atrakcie poteší tých akčnejších z vás. Hotel 
Jadran odporúčame všetkým, ktorí chcú poznávať nové 
miesta a učarovala im  ostrovná dovolenka. 

Krk, Njivice
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Poloha: priamo na pobrežnej promená-
de v  mondénnom letovisku Opatija •  cca 
150 m  od  mestskej pláže •  5 minút chôdze 
od  centra strediska s  obchodíkmi známych 
značiek, prestížnymi reštauráciami a  ka-
viarňami s  letnými terasami •  neďaleko ze-
leného mestského parku s  jedinečnou kve-
tenou • komplex 5 hotelových budov všetky 
hotely s rovnakým štandardom služieb 

Ubytovanie: elegantne a štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou až 2 prísteliek 
• klimatizácia • telefón • pripojenie na internet 
• minibar • sat TV • trezor • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vla-
sy • možnosť izieb s balkónom (za príplatok)

Vybavenie hotel. komplexu: elegantne 

zariadené vstupné haly s recepciou v jednot-
livých hoteloch • štýlovo zariadená klimatizo-
vaná reštaurácia v hoteloch Cameliia a Agava 
•  aperitív bar •  Lounge bar •  vonkajší bazén 
v hoteli Camellia, ktorý je zároveň prepojený 
s vnútorným bazénom • slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne zdarma •  pool bar •  letná terasa 
s  výhľadom na  more so štýlovým posede-
ním a  aperitív barom •  beach bar • vlastná 
čokoládovňa •  TV miestnosť •  parkovanie 
v hotelovej garáži (za poplatok - zvýhodnená 
cena pre našich klientov) • wellness centrum 
- vnútorný bazén, rímska sauna, fínska sauna, 
odychová zóna • detský miniklub (zvýhodne-
ná cena pre našich klientov)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 

Grand Hotel / Agava 
Wellness & Spa hotel. komplex

od 294 EUR/8 dní • od 469 EUR/12 dní

Naša mienka: zoskupenie 5 hotelových budov pat-
riacich do prestížnej hotelovej siete Milenij Hoteli otvo-
rilo svoje priestory prvým návštevníkom len nedávno. 
Hotely ponúkajú pohodlie a  prepych malého hotela 
v  kombinácii s  pestrou paletou služieb veľkého hote-
lového komplexu. Jednotlivé hotelové budovy, prepo-
jené vonkajšou terasou s výhľadom na more, ponúkajú 
počas horúcich letných dní zaujímavé chorvátske hu-
dobné večery a  príjemné posedenie v  kruhu vašich 
blízkych. Každá návšteva wellness centra znamená 
zážitok popretkávaný relaxačnou hudbou s  arómou 
esenciálnych olejov, ozajstné navrátenie vitality a oslo-
bodenie od stresu. K hlavným úlohám špeciálne vyško-
lených zamestnancov patrí poskytovať kvalitné služby 
s  úsmevom a  plniť želania klientov ešte predtým ako 
ich vyslovia. Hotelový komplex Grand Hotel 4 Opatijska 
cvijeta/Agava, je určený klientom všetkých vekových 
kategórii, ktorí sa radi nechávajú rozmaznávať.

Opatija

we
bs

trá
nk

a: 
w

w
w.

m
ile

ni
jh

ot
eli

.h
r



17CHORVÁTSKO

formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov v hoteloch Agava a Camellia

Pláže: menšia štrkovo-piesočnatá pláž ne-
ďaleko hotela (ležadlá a slnečníky za popla-
tok) • v centre letoviska betónové platne na 
slnenie a piesočnatá mestská pláž • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • nevynechajte ce-
lodenný pobyt na jednej z najkrajších pláží 
okolia Hemingway beach v Medveji (7 km 
od hotela), kam vás dopraví vodný taxík ale-
bo shuttle bus

Šport a  zábava: fitnes •  ponuka vodných 
športov (za poplatok) • wellness v cene • cyk-
lotrasy a  trasy na  horskú turistiku • ponuka 
fakultatívnych výletov za krásami Chorvátska

wellness v cene jedinečné chvíle pri-
spievajúce k  vnútornej 

harmónii, po ktorej iste túžia mnohí z vás, 
ponúka jedno z  najkrajších wellness cen-
tier v Chorvátsku. V cene je zahrnuté pou-
žívanie vnútorného bazénu s  ležadlami  
a  vonkajšieho bazénu. Naplno si oddých-
nete v  relaxačnej zóne s  ponukou čajov 
a  ovocia, ktoré vás zrevitalizujú a  dodajú 
telu potrebné vitamíny. 1x počas pobytu je 
v cene fínska sauna s krištalo a cromotera-
piou, rímska sauna s Kneipp terapiou, hy-
dromasáže a  jacuzzi, čo ocenia najmä tí 
z vás, ktorí túžia po harmónii tela a duše. 

Cenník: str. 343

Opatija

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový komplex (hotely Mimosa, 
Hedera, Narcis) v úchvatnom zelenom zálive 
Maslinica, obklopenom olivovníkmi, cypru-
sovými a  dubovými hájmi • hotel Mimosa  
50 m od pláže • hotel Hedera 80 m od pláže • 
len 300 m od samotného centra Rabacu, kto-
rý žije bohatým denným aj nočným životom  
s množstvom obchodíkov, barov a reštaurá-
cií • cez letovisko premáva prázdninový vláčik 
• 2 km od starobylého mestečka Labin s ka-
mennými domami a úzkymi uličkami 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou  1 
prístelky resp. 2 prísteliek (poschodová pos-
teľ) v  hoteli Hedera •  zrenovované 2-lôžko-
vé izby s  balkónom a  orientáciou na more 
v hoteli Mimosa (za príplatok) s možnosťou 
až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • sat TV 

• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • trezor • 
telefón • možnosť izieb s balkónom v hoteli 
Hedera (za príplatok) • možnosť izieb s orien-
táciou na morskú stranu v hoteli Hedera (za 
príplatok)

Vybavenie hotelov: centrálna recepcia 
v  hoteli Mimosa • každý z  hotelov má aj 
vlastnú recepciu •  klimatizovaná reštaurácia 
a aperitív bar v každom hoteli • dva vnútorné 
bazény s  morskou aj sladkou vodou (počas 
letných mesiacov zatvorené) • dva vonkajšie 
bazény  (jeden z nich s hydromasážou) • letná 
terasa s grill barom • ležadlá pri bazéne a grill 
bare zdarma • detský bazén • tobogan na 
pláži • predajňa suvenírov • tanečná terasa • 
hudobné večery v hoteli Hedera a reštaurácii 

Hedera 
hotel

od 287 EUR/10 dní • od 420 EUR/12 dní

Mimosa hotel

od 462 EUR/10 dní • od  595 EUR/12 dní

webstránka: www.maslinica-rabac.com

Naša mienka: na úpätí zelených svahov, medzi olivo-
vými a cyprusovými hájmi, v prekrásnom zálive Maslini-
ca, čakajú na vás hotely Hedera a Mimosa s bazénovým 
areálom a  vynikajúcim grill barom. Na okruhliakovej 
pláži s  pozvoľným vstupom do mora si zaručene vy-
chutnáte vytúžené chvíle oddychu, zatiaľ čo sa vaše 
ratolesti zabavia v  detskom miniklube a  spoznajú no-
vých dovolenkových kamarátov. Pláž a promenáda žijú 
veselým denným i nočným životom a tak o zábavu ne-
bude núdza. Po chutnej večeri vám určite padne vhod 
prechádzka po promenáde, ktorá vás privedie priamo 
do centra Rabacu. Určite  nevynechajte výlet do neďa-
lekého Labinu, ktorý je mestskou pamiatkovou rezer-
váciou a vtiahne vás do čias dávno minulých a zároveň 
poskytne neskutočný výhľad na celú zátoku Maslinica.

Rabac
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Conca d´Oro • kadernícky salón • v  blízkosti 
supermarket • parkovisko (zdarma)

Stravovanie: polpenzia plus – raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov • počas veče-
re nápoj v cene (0,2l voda, džús, pivo alebo 
víno) • medzi 16.00 - 17.00 sa podáva káva 
alebo čaj a  koláč • možnosť doobjednania 
služieb All inclusive za príplatok

Pláže: rozsiahla štrková a  kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, priamo pred 
hotelmi oddelená bazénmi • ležadlá a slneč-
níky (za  poplatok) • ležadlá pri grill bare na 
pláži v cene

Šport a zábava: široký výber vodných špor-
tov - požičovňa člnov, kanoe, surfov, škola 

potápania • tenisové kurty • fitnes • wellness 
centrum - masáže, sauny, solárium (za po-
platok) • stolný tenis • minigolf • ihriská pre 
loptové hry • počas letných prázdnin (júl - 
august) hotelový animačný program pre deti 
a dospelých 

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

• lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v all inclusive bare v hoteli Narcis 
a v bare pri pláži počas dňa • v popoludňaj-
ších hodinách ľahký snack, káva, čaj, koláče, 
zmrzlina • obedy a večere vo vedľajšom hote-
li Narcis (30 m)

Cenník: str. 343

Rabac

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  borovicovom lesoparku na  polo-
strove Kačjak (Dramalj) • cca 5 km od obľúbe-
ného mestečka Crikvenica s množstvom ob-
chodíkov, kaviarní, cukrární a reštaurácií • cca 
100 m od kamienkovej pláže, (v závislosti od 
polohy pavilónu) prípadne vybetónovaných 
alebo prírodných platní na slnenie 

Ubytovanie: jednoducho zariadené 2-lôž-
kové izby hotelového typu s možnosťou prí-
stelky v dvojpodlažných pavilónoch • väčšina 
izieb s balkónom a posedením • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC)

Vybavenie pavilónov: centrálna budova 
s  recepciou •  wi-fi na recepcii • reštaurácia 
s  letnou terasou •  TV miestnosť •  obchodík 
•  aperitív bar s  letnou terasou •  parkovisko 
(zdarma) 

Stravovanie: raňajky a večere formou švéd-
skych stolov • nápoj k večeri (0,2 l vína, piva 
alebo nealka) 

Pláže: kamienková a  štrková pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora cca 100 m od paviló-
nov • pláž vhodná pre deti i neplavcov • prí-
rodné a betónové platne na slnenie • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové centrum •  mini-
golf • detské ihrisko • stolný tenis • animačný 
program • bohatá ponuka fakultatívnych vý-
letov za krásami Chorvátska 

SUN & FUN klub animačný program 
v  prázdninových me-

siacoch (júl, august) pre deti i  dospelých 
pod vedením našich skúsených animáto-
rov • rôzne súťaže • pohybové hry • moder-
né uvoľňovacie cvičenia alebo aerobik • 
detský miniklub pre najmenších návštevní-
kov • zdarma požičiavanie športových po-
trieb •  spoločenských hier •  kníh pre deti 
a dospelých v slovenskom jazyku

Cenník: str. 340

Kačjak pavilóny

od 147 EUR/10 dní • od 231 EUR/12 dní

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naša mienka: tieto pavilóny sú v našej ponuke už nie-
koľko letných sezón a  medzi klientami si získali veľkú 
obľubu. Preto sme sa rozhodli zaradiť ich opäť do na-
šej ponuky. Nachádzajú sa v  pokojnom a  príjemnom 
prostredí mediteránnej zelene, obklopené krištáľovo 
čistým morom s  romantickými zátokami. Cenovo vý-
hodné pavilóny Kačjak uspokoja predovšetkým rodi-
ny s deťmi, ktoré vyhľadávajú pekné pláže s miernym 
vstupom do mora a kvalitné stravovacie služby. Počas 
letných prázdnin tu pre najmenších ponúkame bohatý 
animačný program pod vedením našich skúsených ani-
mátorov. Pavilóny Kačjak odporúčame tým, ktorí prefe-
rujú oddychovú dovolenku v príjemnom prostredí, ale 
zároveň neďaleko vždy živého letoviska.

Crikvenica
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Poloha: v blízkosti samotného centra obľúbe-
ného a stále viac turistami vyhľadávaného le-
toviska Selce • neďaleko promenády s množ-
stvom kaviarní, reštaurácií, cukrární, barov 
a obchodíkov so suvenírmi • cca 100 m od štr-
kovej a  štrkovo-pieskovej pláže s  miernym 
vstupom do mora, vhodnej aj pre deti, vyba-
venej ležadlami a slnečníkmi (za poplatok)

Ubytovanie: 2-lôžkové jednoducho ale účel-
ne zariadené izby s  možnosťou 1 prístelky 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón s posedením

Vybavenie pavilónov: priestranná ho-
telová recepcia s  pohodlným posedením 
• wifi pripojenie na recepcii •  trezor na  re-
cepcii (za  poplatok) •  hotelová reštaurácia 
•  priestranná slnečná terasa s  výhľadom 
na more • aperitív bar s kaviarňou a posede-
ním • TV miestnosť 

Stravovanie: raňajky a večere formou švéd-

skych stolov • nápoj k večeri (0,2 l vína, piva 
alebo nealka) 

Pláže: štrkové a  štrkovo-piesočnaté pláže 
s  pozvoľným vstupom do  mora vhodným 
pre deti i  neplavcov •  ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko •  minigolf 
•  bohatá ponuka vodných športov na  pláži  
- paragliding, jazda na banáne alebo kolese 
ťahanom za motorovým člnom (za  popla-
tok) •  tobogan • potápačské centrum  • bo-
hatá ponuka zaujímavých výletov za prírod-
nými aj kultúrnymi krásami Chorvátska

bonus zdarma požičiavanie športových 
potrieb •  spoločenských hier 

• kníh rôznych žánrov pre deti a dospelých 
v slovenskom jazyku

Cenník: str. 341

Slaven 
pavilóny

od 154  EUR/10 dní • od 245 EUR/12 dní

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: pavilóny Slaven našli svoje miesto 
v atraktívnom prostredí samotného centra Seliec. Veľ-
kou výhodou je blízkosť pláže s bohatou ponukou vod-
ných športov a  miernym vstupom do  mora, čo určite 
poteší najmä rodiny s malými deťmi ako aj neplavcov. 
Selce sú spojené s blízkou obľúbenou Crikvenicou po-
brežnou promenádou „lungo mare“ a  počas hlavnej 
sezóny tu premáva prázdninový vláčik, ktorý vás tam 
pohodlne dopraví. Selce počas celej letnej sezóny žijú 
pestrým dovolenkovým životom, či už denným alebo 
nočným. A je to ideálne miesto pre tých, ktorí si chcú 
vychutnať atmosféru prímorského letoviska, ale aj pre 
tých, ktorí chcú spoznávať okolie.

Selce
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Poloha: neďaleko plážovej promená-
dy s  množstvom kaviarní, obchodíkov, 
reštaurácií, cukrární s  otvorenými letnými 
terasami a  samotného centra známeho 
letoviska Crikvenica •  areál rozprestiera-
júci sa na návrší, v  zelenom borovicovom 
lesoparku vzdialený od  štrkovej pláže cca 
200-600 m  v  závislosti od  polohy paviló-
nu • pláž s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodná pre rodiny s deťmi i neplavcov

Ubytovanie: pavilónový typ ubytovania 
•  2-lôžkové účelne zariadené izby s  mož-
nosťou 1 prístelky •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • väčšina izieb 
vybavená balkónom, resp.   francúzskym 
balkónom 

Vybavenie pavilónov: priestranná recep-
cia v hotelovej budove •  trezor (za popla-
tok) • wifi na recepcii •  reštaurácia •  ape-
ritív bar •  vináreň •  kaviareň s  výhľadom 
na  more •  sladkovodný bazén •  TV miest-

nosť • parkovanie v areáli

Stravovanie: raňajky a  večere formou 
švédskych stolov • nápoj k večeri (0,2 l vína, 
piva alebo nealka)  

Pláže: štrkovo-kamienkové s  miernym 
vstupom do  mora •  ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) • v centre letoviska Crikveni-
ca sa nachádza areál s piesočnatou plážou 
(za poplatok) s množstvom služieb v rámci 
areálu

Šport a zábava: blízke športové centrum 
s  tenisovými kurtami •  široký výber vod-
ných športov na pláži (za poplatok) - vod-
né bicykle, skútre, jazda na banáne, kolese 
a mnohé ďalšie • pestrá ponuka fakultatív-
nych výletov za  kultúrnymi, historickými 
a prírodnými krásami okolia - národný park 
Plitvické jazerá, Fish piknik a mnohé ďalšie 

Cenník: str. 340

Ad Turres pavilóny

od 140 EUR/10 dní • od 231 EUR/12 dní

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: cenovo výhodné obľúbené pavilóny 
v  príjemnom prostredí borovicového lesoparku ne-
ďaleko živej promenády s  množstvom obchodíkov, 
kaviarničiek a  reštaurácií. Už niekoľko sezón sú stabil-
nou súčasťou našej ponuky. Lákadlom sa určite stanú 
i  večery plné živej hudby, strávené na  hotelovej tera-
se. A pokiaľ zatúžite po rušnom živote mediteránneho 
mestečka, máte to len na  skok do  centra Crikvenice, 
kde si môžete kúpiť cenný dovolenkový suvenír, po-
sedieť v miestnych kaviarňach alebo sa len tak bezsta-
rostne nadýchať tejto podmanivej atmosféry. Pavilóny 
sú určené pre nenáročnú klientelu hľadajúcu príjemnú 
atmosféru a dovolenku plnú oddychu a zábavy.

Crikvenica
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Poloha: na  začiatku známeho letoviska 
Crikvenica a  jeho promenády s  množ-
stvom kaviarní a  barov s  otvorenými let-
nými terasami, obchodíkov so suvenírmi 
a reštaurácií • v blízkosti kamienkovej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora, vzdialenej 
cca 150 m od hotela

Ubytovanie: 2-lôžkové účelne zariadené 
izby s možnosťou 1 prístelky • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sat 
TV •  telefón • balkón s posedením • mož-
nosť novších izieb s orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: recepcia •  reštaurácia 
• wifi na rececpcii • aperitív bar •  tanečná 
terasa s výhľadom na more • TV miestnosť 
• obchodík • k dispozícii je otvorený bazén 
so slnečnou terasou v blízkom komplexe 
pavilónov Ad Turres 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere 
formou švédskych stolov • nápoje k večeri 

v  neobmedzenom množstve (víno, pivo 
a džús) 

Pláže: štrkovo-kamienkové s  miernym 
vstupom do  mora •  ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) • v centre letoviska sa nachá-
dza areál s piesočnatou plážou (za popla-
tok) s množstvom služieb v rámci areálu

Šport a  zábava: športový areál s  teni-
sovými kurtami •  minigolf •  stolný tenis 
• detský park s atrakciami pre najmenších 
návštevníkov •  bohatá ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)- vodné bi-
cykle, skútre, jazda na nafukovacom baná-
ne alebo kolese ťahanom za motorovým 
člnom a mnohé ďalšie • pestrá ponuka fa-
kultatívnych výletov za prírodnými, histo-
rickými a  kultúrnymi krásami okolia (Fish 
piknik, Limský fjord, národný park Plitvické 
jazerá a mnohé ďalšie)

Cenník: str. 341

Omorika hotel

od 203 EUR/10 dní • od 301 EUR/12 dní

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr 

Naša mienka: po  predchádzajúcich úspešných sezónach 
sme hotel Omorika opäť zaradili do našej ponuky a veríme, 
že si znovu nájde svojich priaznivcov. Hotel má vynikajúcu 
polohu v blízkosti pláže, ktorá bola ocenená Modrou vlajkou 
za kvalitu služieb a pobrežnej promenády plnej zelene, ktorá 
vás privedie priamo do  živého centra mestečka Crikvenica, 
kde nechýba pestrá dovolenková zábava. 

Poloha: v  blízkosti centra známeho le-
toviska Selce a  mestskej promenády 
s množstvom kaviarní, reštaurácií, cukrár-
ní, barov s otvorenými terasami a obcho-
díkov so suvenírmi •  cca 100 m  od  pláže 
vybavenej ležadlami a slnečníkmi (za po-
platok) 

Ubytovanie: účelne a príjemne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek (na vyžiadanie) • sat 
TV •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • väčšina izieb s balkónom 
• možnosť izieb s  orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) 

Vybavenie hotela: recepcia s  denným 
barom • wifi na recepcii  • reštaurácia • te-
rasa • aperitív bar • TV sála • areál vonkaj-
ších bazénov priamo na  pláži s  morskou 
vodou a  kvalitnou reštauráciou a  kaviar-
ňou • služby v priestoroch hotela: ambu-

lancia • predajňa suvenírov • sauna • masá-
že • kadernícky salón 

Stravovanie: raňajky a  večere formou 
švédskych stolov • nápoje k  večeri v  ne-
obmedzenom množstve (lokálne víno, 
pivo a džúsy) 

Pláže: čiastočne betónové a  čiastočne 
štrkové s miernym vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: tenisové kurty •  šípky 
• vodné športy (za poplatok) - vodné bi-
cykle, skútre, jazda na nafukovacom baná-
ne, kolese ťahanom za motorovým člnom 
a  mnohé ďalšie •  atraktívny bazénový 
komplex priamo pred hotelom (vstup 
zdarma) • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov 

Cenník: str. 342

Varaždin hotel

od 210 EUR/10 dní • od 322 EUR/12 dní

webstránka: www.jadran-crikvenica.hr

Naša mienka: lákadlom tohto príjemného hotela v  atrak-
tívnom prostredí letoviska Selce je bazénový komplex pria-
mo pod hotelom. Pláž ocenená v  minulosti Modrou vlajkou 
za čistotu mora je jednou z možností, kde oddychovať počas 
slnečných dní. Pobyt v hoteli uspokojí tých, ktorí chcú prežiť 
dovolenku v centre prázdninového diania a v blízkosti zábav-
ných a nákupných možností známeho letoviska Selce.
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Poloha: hotelový rezort Novi Resort & Spa 
priamo pri prekrásnej dlhej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • na okraji malebné-
ho mestečka Novi Vinodolski • cca 3 km od 
centra letoviska 

Ubytovanie: v  hoteli The View 5*: Junior 
suity – moderné klimatizované 2- lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky (vhodnej až 
pre 2 deti do 12 rokov) • balkón • LCD sat TV 
• internet • minibar • telefón • servis na kávu 
a čaj na izbe • kúpeľňa s vaňou a sprchovým 
kútom a WC • sušič na vlasy • k dispozícii na 
izbe župan a papuče • vyhrievaná podlaha • 
ubytovanie pre 2 -5 osôb v apartmánoch 
typu de luxe a  premium 4*: 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

Vybavenie rezortu: hlavná hotelová bu-
dova The View so vstupnom halou a  re-
cepciou • wifi pripojenie v  spoločenských 
priestoroch • ENJOY - hlavná hotelová 
reštaurácia • lobby a  lounge SKY bar s ba-
zénom na panoramatickej terase s očarujú-
cim výhľadom na more • štýlový lounge bar 
a bazén SPLASH s ležadlami a baldachýnmi 
• nočný luxusný lounge bar EIGHT s letnou 
terasou a  výhľadom na more • reštaurácia 
SEA BREEZE s mediteránskou kuchyňou • ba-
zénový komplex SEA BREEZE s pool a snack 

Novi Resort & Spa 
Wellness & Spa hotel a apartmány

od 280 EUR/10 dní • od 455 EUR/12 dní

webstránka: www.novi.hr

Naša mienka: s potešením vám opäť prinášame našu 
minuloročnú novinku Novi Resort & Spa. Tento výni-
močný rezort v  malebnom letovisku Novi Vinodolski 
pokojne možno nazvať dovolenkovovým mestečkom. 
Ohromí vás  Spa centrum s  prekrásnym výhľadom na 
šíru hladinu mora podobne ako luxusná reštaurácia En-
joy. Pre rodiny sme pripravili apartmánový typ ubytova-
nia, ktoré dopĺňa detské mestečko Sea Pony s detským 
bazénom, kde sa koná aj animačný program. Ležérnu 
pohodu nájdete v ktorejkoľvek časti rezortu ležiacom na 
dlhej kamienkovej pláži. Či to bude v tieni baldachýnu 
alebo na horúcom slnku v  pool bare s  chladeným ná-
pojom a pohľadom na veľkolepý Jadran, isté je, že vás 
zaplaví radosť zo života. Tento prázdninový  resort splní 
všetky vaše dovolenkové sny a predstavy. Tak prijmite 
naše pozvanie  a užite si dovolenku s dotykom luxusu.

Novi Vinodolski

apartmán de luxe
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barom • SEA PONY – detské letné mestečko 
na ploche 4000 m² - pre deti do 12 rokov, 
s bazénmi, ihriskami, drevenými domčekmi, 
vnútornými aj vonkajšími priestormi na hra-
nie a zábavu, rodinná reštaurácia a cafe bar                                                                                       
Novi SPA centrum – vnútorné a vonkajšie 
bazény s morskou vodou a vodnými atrak-
ciami • vírivky s  morskou vodou • turecké 
kúpele, parný kúpeľ, fínska sauna • vnútorný 
a vonkajší relaxačný priestor  a letná terasa 
s výhľadom na more • ležadlá pri bazénoch 
• LAZY Spa Lounge bar • reštaurácia BALAN-
CE s ponukou zdravých jedál • fitness cen-
trum s bohatou ponukou • za poplatok rôz-
ne thalasso a hydro terapie, thajské masáže, 
kozmetické služby • strážené parkovanie 
(za poplatok) • kongresové a  konferenčné 

priestory • nákupná galéria a korzo

Stravovanie: raňajky a  večere formou 
švédskych stolov bez nápojov v   reštaurá-
cii ENJOY  pre hotelových hostí a v reštau-
rácii SEA PONY pre klientov ubytovaných 
v apartmánoch

Pláže: prekrásna hotelová kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a ležadlá na pláži (obmedzený počet) 

Šport a zábava: fitnes a SPA centrum s bo-
hatou ponukou služieb • detské mestečko 
Sea Ponny s  hotelovým celodenným ani-
mačným programom 

Cenník: str. 343

Novi Vinodolski

junior suite

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Petrčane

Vodice

Biograd na moru

Zadar

Primošten
Trogir

Murter

CHORVÁTSKO

K najkrajším miestam patrí národný park Krka 
ležiaci severovýchodne od historického mes-
ta Šibenik a nesúci názov podľa rieky, ktorá 
ním preteká. Na úseku dlhom 50 km je osem 
veľkých vodopádov a medzi tými najkrajší-
mi, Rošovským vodopádom a Skradinskym 
bukom , stojí na ostrovčeku Visovac kláštor 
so vzácnou knižnicou. Ďalším nádherným 
národným parkom je labyrint Kornatského 

súostrovia, ktorý tvorí skupina približne 
140 ostrovov a ostrovčekov. Rozhodne stojí 
za návštevu. Šibenik je každoročne navšte-
vovaný milovníkmi histórie a pamiatok a nad 
všetkými chorvátskymi mestami na Jadrane 
vyniká svojou jedinečnou polohou v ma-
lebnom a rozľahlom zálive pri ústí rieky 
Krky. Mesto obklopujú pevnosti sv. Mihovil,           
sv. Ivan a sv. Šubičevac, ktoré sú spolu s pev-

nosťou sv. Nikola symbolmi mnohých rokov 
vzdorovania mesta nepriateľom. Neďaleké 
Vodice sú mestečko bohaté duchom, ktoré 
majú stále čo ponúknuť svojim návštevní-
kom, majú niečo, čo ho robí jedinečným, 
niečo, čo vy sami musíte jednoducho zažiť! 
Ojedinelá kombinácia životom prekypujúcich 
stredísk, nádherná príroda a skvelé pláže - to 
je len zlomok z toho, čo Dalmácia ponúka.

Dalmácia patrí v súčasnosti medzi najznámejšie a najobľúbenejšie turistické 
oblasti Jadranu. Vďaka malej oblačnosti sa radí k najslnečnejším miestam Európy. 
Typickým znakom pobrežia Dalmácie je množstvo malých zátok podobných fjor-
dom a ostrovov a ostrovčekov, ktoré umocňujú mnohotvárnosť pobrežia. Nájdete 
tu väčšie i menšie strediská ponúkajúce všetko potrebné pre dokonalé strávenie 
dovolenkových chvíľ a rôzne typy pláží ideálnych pre zaslúžené leňošenie.

Dalmácia

Petrčane
Rybárske mestečko Petrčane sa nachádza 12 km 
na  sever od  Zadaru. Toto letovisko je vhodné 
najmä pre milovníkov prírody a  letných športov. 
Pobrežie je tu lemované kilometrami krásnych 
pláží rôznych typov. Najobľúbenejšia z nich je pláž 
Punta Radman, ležiaca v píniovom háji. 

Zadar
Zadar je jedným z najväčších chorvátskych miest 
a je zároveň hlavným mestom severnej Dalmácie. 
Staré mesto sa rozprestiera na úzkom polostrove 
a  je obohnané vysokými mestskými hradbami, 
čím si zachovalo svoj historický vzhľad. Jeho an-
tické korene dokazuje aj najväčšie preskúmané 
rímske fórum na východnej strane Jadranu a pre-
krásne románske kostoly - katedrála sv. Stošije, sv. 
Krševana a  sv. Donata. Bohatú históriu dokazuje 
množstvo významných pamiatok. Zadar je obľú-
beným turistickým centrom aj vďaka krásnej prí-
rode a čistému moru. 

Biograd na moru
Biograd na moru leží na polostrove asi 25 km juž-
ne od Zadaru. Z  promenády, ktorá lemuje jeho 

pobrežie, sa ponúka nezabudnuteľný pohľad 
na Pašmanský kanál a  jeho ostrovčeky. Toto sta-
robylé mesto bolo v  dávnej minulosti koruno-
vačným miestom chorvátskych kráľov. Dnes je to 
moderné a  živé letovisko a  vďaka svojim prísta-
vom a blízkosti Národného parku Kornati je cie-
ľom jachtárov z celého sveta. 

Vodice
Vodice sú vyhľadávaným turistickým strediskom  
13 km severne od  Šibenika. Dominantou mesta 
je dlhá prístavná promenáda, ktorá vás zláka prí-
jemnými kaviarňami a  reštauráciami s morskými 
špecialitami. Počas letných mesiacov sa vo Vo-
diciach koná bohatý kultúrny program – Vodic-
ké leto, kedy mesto žije rušným spoločenským 
životom. Pozdĺž promenády, tiahnucej sa celým 
letoviskom, nájdete množstvo mestských pláží 
výnimočných svojou čistotou a  vybavenosťou, 
ako napr. Plava Plaža.

Murter
Ostrov Murter je jedným zo 190 ostrovov Šiben-
skej riviéry s podmanivým výhľadom na Národný 
park a  súostrovie Kornati. S  pevninou ho spája 
v  najužšom mieste Murterského prielivu pada-
cí most pri dedine Tisno. Pobrežie ostrova je le-

mované krásnymi piesčitými plážami v  malých 
panenských zátokách, preto si tu aj milovníci 
pokojných prírodných pláží nájdu svoj kúsok raja. 
Pýchou ostrova a nepochybne najkrajšou a najna-
vštevovanejšou plážou je Slanica neďaleko mes-
tečka Murter.    

Primošten
Toto malebné mesto nájdete 28km južne od Ši-
benika na dvoch menších polostrovoch. Na jed-
nom sa rozkladá historické mesto Primošten, na 
susednom zalesnenom polostrove zvanom Ra 
duča nájdete hotely a najmä krásne pláže. Oblasť 
Primoštenu je známa produkciou lahodného čer-
veného vína Babić, ktoré sa pestuje na okolitých 
strmých skalnatých svahoch vo viniciach, zapísa-
ných v zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Trogir
Toto jedinečné mesto leží 22km severozápad-
ne od Splitu. Starobylé jadro mesta nájdete na 
malom ostrovčeku premostenom so susedným 
ostrovom Čiovo aj s pevninou. Objavte čaro tohto 
miesta počas potuliek v labyrinte uličiek historic-
kého centra, ktoré býva pre pôvodnú štruktúru 
a historický ráz nazývané aj žijúce múzeum. 
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Poloha: cca 600 m  od  centra letoviska 
Vodice plného kaviarní, reštaurácií a  ba-
rov s  otvorenými terasami • hotel situova-
ný priamo pri pláži a  promenáde vedúcej 
do centra Vodíc •  do centra mestečka pre-
máva prázdninový vláčik

Ubytovanie: ultramoderne a  elegantne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • sušič na vlasy • klimatizácia 
• telefón • pripojenie na internet • minibar • 
SAT TV • trezor (za poplatok) • balkón s po-
sedením • orientácia na morskú stranu (za 
príplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná 
hala s recepciou • aperitív bar s pohodlným 
sedením • a´la carte reštaurácia • sladko-
vodný bazén • detský bazén so šmykľavkou 
• slnečná terasa so slnečníkmi a ležadlami • 
pool bar • obchod so suvenírmi • novinový 
stánok • wifi na recepcii • internet (za popla-

tok) • strážené parkovisko (za poplatok) 

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

Pláže: štrková pláž s  pozvoľným vstupom 
do  mora priamo pod hotelom • ležadlá 
a  slnečníky (za  poplatok) • baldachýnové 
ležadlá (za poplatok) • Heineken Lazy bar 
(pripojenie wifi) • moderný plážový bar Ho-
okah Bar • sprchy • masáže pod baldachý-
nom na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • basketbalové 
ihrisko • tenisový kurt • široký výber vod-
ných športov na  pláži (za  poplatok) • živá 
hudba •  hotelové animačné programy pre 
deti i dospelých • fitnes • cukráreň • na pláži: 
wifi internet pre hotelových hostí (zdarma) 
• plážové bary • obchodíky s plážovými po-
trebami • detské zábavné centrum • moder-
né wellness centrum (za poplatok)

Cenník: str. 349

Olympia 
hotel

od 371 EUR/10 dní • od 574 EUR/12 dní

webstránka: www.olympiavodice.hr 

Naša mienka: v  obľúbených Vodiciach vám aj v  tejto 
sezóne ponúkame vynikajúci hotel Olympia, ktorý si na-
šiel miesto v srdciach mnohých klientov. Moderné klima-
tizované izby s výhľadom na krištáľovo čisté more alebo 
na  okolitú zeleň sú nečakanou oázou relaxu v  blízkosti 
rušného letoviska Vodice. Bazénový komplex, moderný 
Lazy bar, wellness služby, blízkosť centra mestečka a pláží 
a ochotný personál, to je len niekoľko predností hotela 
Olympia, ktoré sú oceňované našimi spokojnými klienta-
mi. Živá hudba a hotelové animácie vám spestria pobyt, 
takisto ako živý plážový Hookah bar. Prázdninový vláčik 
vás rýchlo dopraví do neďalekého centra, ktoré vás zlá-
ka živou atmosférou. Hotel Olympia, to je dotyk luxusu 
a veľkolepá dovolenka za primeranú cenu.

Vodice
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Poloha: v  romantickom letovisku Biograd 
na moru • priamo na známej promenáde • 
v blízkosti centra strediska s obchodmi, barmi 
a kaviarňami • cca 80 m od mestskej kamien-
kovo-piesočnatej pláže • zoskupenie troch 
hotelových budov (Ilirija, Kornati a  Adriatic), 
v našej ponuke sú hotely Kornati a Adriatic

Ubytovanie: moderne a komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
individuálne ovládateľná klimatizácia • sat TV 
• wifi na izbách (za poplatok) • chladnička • 
trezor (za poplatok) • telefón • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou/vaňou, WC, sušič 
na vlasy) • možnosť izieb s  balkónom a orien-
táciou na morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: štýlová vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • trezor (za  poplatok) • 
klimatizovaná hotelová reštaurácia • 2 výťahy • 
wellness s rôznymi druhmi masáží v hoteli Iliri-
ja • vonkajší hotelový bazén so sladkou vodou 
a s jacuzzi pri hoteli Adriatic • ležadlá pri bazé-

ne (zdarma) • internetové pripojenie na recep-
cii a v Lavender bare (zdarma) • parkovisko (za 
poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal • det-
ské mini ihrisko • hotelový animačný program

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: okruhliaková hotelová pláž • piesková 
verejná pláž „Soline“ 400 m • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok) • sprchy na pláži

Šport a zábava: popis pri hoteli Adriatic

wellness v cene wellness hotelovej spo-
ločnosti Ilirija na najvyš-

šom poschodí hotelovej budovy Ilirija svo 
jim návštevníkom ponúka nezabudnuteľný 
výhľad na národný park Kornati • klienti 
všetkých troch hotelov môžu zdarma využí-
vať: vírivku, relaxačnú zónu, fínsku saunu, 
infračervenú saunu a fitnes

Cenník: str. 348

Kornati 
Wellness & Spa 

hotel

od 266 EUR/10 dní • od 455 EUR/12 dní

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naša mienka: nechajte sa hýčkať profesionálnymi 
službami spoločnosti Ilirija. Zo skupiny troch budov, 
ktoré tvoria tento komplex, vám ponúkame hotel 
Kornati a hotel Adriatic. Kornati svojim prvotriednym 
dizajnom, komfortnými izbami, výbornou stravou 
a krásnym prostredím spĺňa všetky atribúty dokonalej 
dovolenky. Priamo z hotela je nezabudnuteľný výhľad 
na južné ostrovy národného parku Kornati. Jeho  polo-
ha dovoľuje vychutnať si dotyk prírody aj romantické 
večerné prechádzky. Wellness na najvyššom poschodí 
hotela Ilirija s krásnym výhľadom na more ponúka ne-
zabudnuteľné chvíle strávené relaxovaním. 

Biograd na Moru
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Poloha: v  letovisku Biograd na moru • v su-
sedstve hotela Kornati • cca 30 m od mestskej 
kamienkovo-piesočnatej pláže

Ubytovanie: moderne a komfortne zariade-
né  2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
individuálne ovládateľná klimatizácia • sat 
TV • wifi na izbách (za poplatok) • chladnič-
ka • trezor (za poplatok) • telefón • kúpeľňa 
(sprcha alebo vaňa, WC, sušič na vlasy) • bal-
kón (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• Lavender bar • pool bar • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • klimatizovaná hotelová reštau-
rácia • a´la carte reštaurácia • výťah • wellness 
s rôznymi druhmi masáží v hoteli Ilirija • von-
kajší hotelový bazén so sladkou vodou a s ja-
cuzzi pri hoteli Adriatic • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • internetové pripojenie na recepcii 
a  v  Lavender bare (zdarma) • parkovisko (za 
poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal • 
detské ihrisko • hotelový animačný program

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

Pláže: okruhliaková hotelová pláž • betóno-
vé platne • piesková mestská pláž „Soline“ 
cca 400 m • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
• sprchy na pláži 

Šport a  zábava: spoločné pre oba hotely: 
stolný tenis • biliard • plážový volejbal • pla-
vecký mestský bazén s morskou vodou • be-
žecká a cyklistická trať • detské ihrisko • škola 
plávania pre deti • minigolf • hotelový ani-
mačný program • vodné športy na pláži (za 
poplatok) • bohatý kultúrny program v mes-
te Biograd • okolie vhodné na pešiu turistiku, 
cykloturistiku alebo rafting • súkromné školy 
potápania

wellness v cene popis pri hoteli Kornati

Cenník: str. 348

Adriatic 
Wellness & Spa 

hotel

od 259 EUR/10 dní • od 448 EUR/12 dní

webstránka: www.ilirijabiograd.com 

Naša mienka: hotel Adriatic, obklopený píniovým par-
kom a  zároveň v  blízkosti pláže, vás okrem kvalitných 
služieb a  pohodlia očarí aj službami wellness centra 
v  hoteli Ilirija. Štýlový Lavender bar na terase hotela 
Adriatic na úrovni pláže a  promenády je miesto, kde 
môžete ležérne relaxovať s koktailom v ruke na levandu-
ľových pohovkách a počúvať starostlivo vybranú hud-
bu. Večer Lavender bar poskytuje priestor umelcom, 
hudobníkom a DJ-om, ktorí v tomto štýlovom prostredí 
predvádzajú svoje umenie.  Hotel Adriatic si získa aj vás 
kombináciou štýlu, pohody a priateľskej atmosféry. 

Biograd na Moru 
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Poloha: v  obľúbenom letovisku Petrčane, 
na  prírodnom polostrove s  borovicovým le-
soparkom • areál hotela priamo pri pláži len cca 
250m od centra letoviska Petrčane • cca 12 km 
od  mesta Zadar, kam premáva aj pravidelná 
autobusová doprava • v meste Zadar množstvo 
obchodov, kaviarní a reštaurácií

Ubytovanie: komfortné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek (priestorovo väčšia 
izba) • možnosť izieb s balkónom (za príplatok) 
• izby s balkónom a orientáciou na more (za 
príplatok) • klimatizácia • minibar (naplnenie na 
vyžiadanie za poplatok) • telefón • trezor (zdar-
ma) •  plazmová sat TV •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená klimati-
zovaná vstupná hala s recepciou, novým ape-
ritív barom a kaviarňou s posedením a  letnou 
terasou • klimatizovaná, zrekonštruovaná a mo-
derne zariadená hotelová reštaurácia so show 
cooking • letná terasa s posedením s výhľadom 
na more a bazény • vonkajší sladkovodný bazén 
s hydromasážou • detský sladkovodný bazén • 
ležadlá pri bazéne • pool bar • letný bar so štý-
lovým posedením priamo pri pláži v  tieni bo-
rovicového lesíka •  pizzeria-grill •  dalmatínska 
konoba • TV miestnosť • obchod so suvenírmi 
•  minimarket •  zábavné centrum •  cukráreň 
• zmenáreň na recepcii hotela • wifi pripojenie 
na internet vo vstupnej hale zdarma, interneto-

Pinija 
hotel

 od 273 EUR/10 dní • od 434 EUR/12 dní

webstránka: www.hotel-pinija.hr

Naša mienka: bohato vybavený hotelový areál 
vďaka svojej polohe uprostred pokojného píniové-
ho lesíka poskytne svojim návštevníkom všetko po-
trebné k dokonalému oddychu. Sme radi, že sa hotel 
Pinija u  vás stretol s  očakávaným záujmom a  opäť 
ho dávame vďaka pestrej a  širokej palete služieb 
do pozornosti klientom všetkých vekových kategórii, 
rodinám s  deťmi, ako aj športovo založeným dovo-
lenkárom. Vonkajší sladkovodný bazén s hydromasá-
žou a  s  netradičným umiestnením na  terase hotela 
zaujme nejedného z  vás. Zrekonštruovaný hotel 
Pinija pristupuje k  úlohe letného hostiteľa zodpo-
vedne, o  čom vás presvedčia komfortne a  moderne 
zariadené izby vybavené plazmovou TV, Pinija club, 
či typická chorvátska konoba, ktorá je situovaná pria-
mo pri pláži a zariadená v tradičnom štýle s ponukou 
dalmatských jedál. V kombinácii s ponukou pestrých 
animačných programov, kvalitným wellness progra-
mom, rôznymi typmi pláží, nádherným okolím a blíz-
kym mestom Zadar je pre vás hotel Pinija tým pravým 
dovolenkovým miestom.

Petrčane
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vý kútik (za poplatok) • parkovanie v hotelovom 
areáli

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov • 
1 x týždenne Dalmatínsky galavečer • show co-
oking počas večere • možnosť obedov formou 
švédskych stolov (za príplatok)

Pláže: upravené kamenné platne • okruhliako-
vé pláže v okolí celého polostrova • vybetóno-
vané plochy na slnenie so schodíkmi do mora • 
mestská kamienková pláž vzdialená cca 150 m • 
slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: detské ihrisko pri pláži • 3 teni-

sové kurty (za poplatok) • minigolf (za poplatok) 
• stolný tenis • biliard • pieskové ihrisko na plážo-
vý volejbal • multifunkčné ihrisko na basketbal, 
hádzanú a futbal • fitnes • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • animačný program v réžii hotela 
• živá hudba na hotelovej terase

wellness v cene ako novinku vám tento 
rok ponúkame v hoteli 

Pinija aj vstup do jedinečného hotelového 
wellness centra  zdarma - čaká tu na vás fínska 
a parná sauna, jacuzzi, slaná miestnoť s hima-
lájskou soľou a relaxačná zóna s vyhrievanými 
ležadlami 

Cenník: str. 347

Petrčane

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  blízkosti známeho a  vyhľadá-
vaného mesta Zadar, vo vzdialenosti cca 
3 km •  súčasť obľúbeného hotelového 
komplexu Borik patriaceho do  siete Fal-
kensteiner Hotels priamo na  pláži •  pláž 
ocenená Modrou vlajkou – za  kvalitu 
poskytovaných služieb a  čistotu mora • 
v  Zadare množstvo nákupných možností, 
reštaurácii, barov a  kaviarní s  otvorenými 
terasami (zabezpečené spojenie autobu-
som, prázdninovým vláčikom alebo lod-
nými taxíkmi)

Ubytovanie: 1-lôžkové a 2-lôžkové klima-
tizované izby s možnosťou jednej prístelky 
• balkón resp. terasa (za príplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) 
•  klimatizované rodinné izby pre 2 až 4 
osoby (v hotelovej časti Donat I - za prípla-
tok) - 2 prepojené miestnosti • balkón resp. 
terasa •  sat TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: recepcia hotela v bu-
dove Donat I  • trezor na recepcii (zdarma) 
•  vonkajší sladkovodný bazén s  ležadla-
mi a  slnečníkmi (zdarma) •  klimatizovaná 
reštaurácia v  hoteli Donat  II •  zmenáreň 
•  all inclusive bar v  hoteli Donat I  •  bar 
na  pláži •  kongresová sála •  obchodíky 
s turistickým tovarom • parkovanie v areáli 
hotelov • detský kútik

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: štrková pláž miestami s pozvoľným 
vstupom do  mora priamo pred hotelom 
vybavená ležadlami a  slnečníkmi (za  po-
platok) • piesková pláž s pozvoľným vstu-
pom do  mora pred hotelom Funimation 
v  areáli Borik • borovicový lesík pri pláži 
poskytuje prirodzený tieň

Šport a zábava: tenisové kurty • stolný te-
nis • biliard • široký výber vodných športov 
na  pláži (za  poplatok) • možnosť výberu 

Donat
Family Resort hotel

od 273 EUR/10 dní • od 469 EUR/12 dní

webstránka: www.hotel-donat.com

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Donat (po-
zostávajúci z dvoch hlavných budov Donat I a Donat II) 
s kvalitnými službami all inclusive vyniká chutnou stra-
vou a výbornou polohou priamo na pláži v jedinečnom 
dovolenkovom areáli Borik. Ponúka vám možnosť zažiť 
neopakovateľný oddych a pohodu. Práve kvôli službám 
all inclusive a krásnemu prostrediu ho odporúčame pre 
všetky vekové kategórie. Pestré animácie aj v  sloven-
skom jazyku spríjemnia dovolenku dospelým aj deťom. 
Hotel Donat je vhodný pre tých, ktorí vedia oceniť pes-
trý výber dovolenkových aktivít doplnený  o  kvalitnú 
ponuku gastronomických špecialít.

Zadar

Donat I Donat II
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z  ponuky fakultatívnych výletov umož-
ňujúcich spoznať okolie Zadaru • počas 
hlavnej sezóny turistický vláčik do  centra 
Zadaru

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • po-
čas celého dňa (10:00-22:00) sú podáva-
né nealkoholické nápoje, víno a  pivo 
miestnych značiek v all inclusive bare si-
tuovanom v  hoteli Donat I. •  popoludní 
vo vyhradených hodinách sa podáva čaj 
a  káva, zmrzlina pre deti v  all inclusive 
bare v hoteli Donat I. • ležadlá a slneční-
ky pri hotelovom bazéne zdarma •  det-
ský klub a  pestré animačné programy 
•  niektoré druhy športov vo vyhrade-
ných hodinách

SUN & FUN klub aj v letnej sezóne 2015 
si vám dovoľujeme po-

núknuť na  spestrenie vášho aktívneho 

dovolenkového pobytu osvedčené ho-
telové animácie organizované počas 
prázdninových mesiacov (mesiace júl 
a august). Slovensky hovoriaci animátori 
v  spolupráci s  hotelovými animátormi 
pre vás pripravili denné i večerné aktivi-
ty, pri ktorých sa zabavia dospelí i  deti. 
Súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňo-
vacie cvičenia (aerobik, strečing, aqua 
aerobik), zumba, pilates a  detský mini 
klub určite spríjemnia chvíle vášho od-
dychu. V  miniklube čaká na  najmenších 
návštevníkov maľovanie a kreslenie, rôz-
ne hry a  tance, či tvorivé dielne. Spolo-
čenský program je  pre deti aj pre dospe-
lých výbornou príležitosťou na  zábavu 
a  spoznanie nových priateľov. SUN & 
FUN klub je zárukou neopakovateľných 
dovolenkových chvíľ, nových priateľ-
stiev, radosti z pohybu, zábavy a detské-
ho smiechu.

Cenník: str. 349

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový komplex leží na okraji leto-
viska Vodice • cca 100m od vlastnej pláže a po-
brežnej promenády • súčasťou komplexu je 
hlavná hotelová budova, depandance a vilky • 
centrum mesta Vodice je vzdialené 800m

Ubytovanie: v  rámci hotelového komplexu 
Imperial ponúkame 3 typy ubytovania:

hlavná budova: dvojlôžkové klimatizované 
izby typu superior ***+ s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek • balkón • sat TV • chladnička (napl-
nenie za poplatok) • telefón • kúpeľňa s vaňou 
resp. sprchou a s WC, sušič na vlasy • výhľad 
na more (za príplatok) • priestranné klimati-
zované rodinné izby ***+ (za príplatok) • dve 
miestnosti pre 2 až 4 osoby • sat TV • chladnič-
ka (naplnenie za poplatok)  • telefón • kúpeľňa 
s vaňou resp. sprchou a s WC, sušič na vlasy

hotelové depandance: jednoducho a  účel-
ne zariadené jedno alebo dvojlôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky ** štandardu • 
balkón • sat TV • telefón • kúpeľňa so sprchou 
a  s  WC; vilky hotela: zrekonštruované dvoj-
lôžkové klimatizované izby ***+ s  možnos-
ťou 1 prístelky • balkón (za príplatok) • sat TV 
• chladnička  (naplnenie za poplatok) • telefón 
• kúpeľňa s vaňou resp. sprchou a s WC, sušič 
na vlasy

Vybavenie hotela: recepcia • denný aperitív 
bar s terasou s výhľadom • snack bar a fast food 
na pláži • Jamaica koktail bar na pláži • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • internet na 
recepcii (za poplatok) • wifi na recepcii (zdar-
ma) • TV miestnosť • supermarket Tomi v blíz-
kosti hotela • vonkajší bazén s morskou vodou 
s  ležadlami a slnečníkmi (obmedzený počet) 

Imperial hotel & villas
od 175 EUR/10 dní • od 301 EUR/12 dní

webstránka: www.rivijera.hr 

Naša mienka: mimoriadne obľúbené ubytovanie vo 
vilkách vám aj tento rok ponúkame v novom prevedení. 
Prešli výraznou interiérovou úpravou a tak izby ponúknu 
maximálny dovolenkový komfort  v  tieni borovicového 
lesíka a v blízkosti kamienkovej pláže. Radi opäť prináša-
me aj superior izby v hotelovej budove . Veľkým lákadlom 
je blízkosť obľúbeného letoviska Vodíc s bohatým kultúr-
nym programom, množstvom kaviarní a  reštaurácií na 
prímorskej promenáde. Vďaka animačnému programu 
a veľkému výberu vodných športov na pláži je Imperial 
ideálnym miestom aj pre aktívnych dovolenkárov. Večer 
strávte romantickou prechádzkou do srdca mestečka ale-
bo sa nechajte odviezť prázdninovým vláčikom. Nevyne-
chajte zábavný výlet na ostrov Zlarin prípadne navštívte 
starobylé mesto Šibenik. Pokojne môžeme menovať ďal-
šie zaujímave aktivity, my vás však radšej pozývame, aby 
ste sami objavili dovolenkové radosti v tomto tempera-
mentnom letovisku  za lákavú cenu.

Vodice 
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• detské ihrisko • masážne centrum s masáža-
mi aj na pláži • parkovanie v hotelovom areáli 
(za poplatok)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov v hote-
lovej reštaurácii

Pláže: krásna kamienková pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi 
i  neplavcov • priamo pred hotelom •  ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: fitnes • detské ihrisko • volej-
balové ihrisko • minigolf • tenisové kurty • stol-
ný tenis • masážne centrum a masáže na pláži 
•  vonkajší bazén s  morskou vodou • pestrá 
paleta vodných športov na pláži • detský luna-
park neďaleko hotela • detské skákacie hrady 
a  trampolíny •  animačný hotelový program 

pre deti a  večerný program pre dospelých 
(živá hudba) • populárna diskotéka Hacienda 
• pestrá ponuka fakultatívnych výletov - Ná-
rodný park a  vodopády Krka, Národný park 
Kornati, ostrov Zlarin

SUN & FUN klub v letnej sezóne 2015 vám 
dovolenku počas prázd-

ninových mesiacov (júl, august) spríjemnia 
naši animátori, ktorí sa postarajú o to, aby si 
vaše ratolesti našli nových kamarátov a za-
pojili sa do súťaží a  hier organizovaných 
špeciálne pre ne. Aj pre vás dospelých 
máme pripravené zaujímavé aktivity, hlav-
ne športové, ktoré vás zdvihnú z ležadiel. 

Cenník: str. 346

Vodice 

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: na severozápadnom pobreží ostrova 
Murter v  zálive Slanica, len 1,5 km od centra   
mestečka Murter, 21 km od Vodíc

Ubytovanie: komfortné klimatizované 2-lôžko-
vé izby s možnosťou až 2 prísteliek • kúpeľňa so 
sprchovacím kútom a WC • sušič na vlasy • SAT 
TV • chladnička •  telefón • balkón • orientácia na 
morskú stranu (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recepciou 
• klimatizovaná hotelová reštaurácia • bazén 
s morskou vodou • ležadlá a  slnečníky pri ba-
zéne (zdarma  na vyžiadanie) • wifi na recepcii 
a v all inclusive bare (zdarma) • trezor na recepcii  
(zdarma) • hotelové parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: Murter má pestrú škálu pláží • najkrajšie 
z  nich sa nachádzajú v  severozápadnej časti 
ostrova, nájdete tu pláže s  piesočnatým pod-
ložím, okruhliakmi aj kamenné platne • krásna 
piesočnatá pláž s prímesou okruhliakov Slanica 

s  pozvoľným vstupom do mora priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a zábava: plážový volejbal • stolný tenis 
• cyklotrasy popri mori • vonkajší bazén s mor-
skou vodou • 2 tobogany (za poplatok) • teniso-
vé kurty v blízkosti hotela (za poplatok) • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov napr. lodný vylet 
do národného parku Kornati alebo výlet mini-
busom do známeho Šibeniku a na vodopády 
Krka

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

• popoludňajší snack (vo vyhradenom čase) 
v  podobe typických dalmátskych zákuskov, 
zmrzlina • nealkoholické, teplé a miestne al-
koholické nápoje podávané počas celého 
dňa (07:30 - 22:00 hod.) v all inclusive bare pri 
reštaurácii • zdarma ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne  (na vyžiadanie)

Cenník: str. 349

Colentum hotel
 

od 287 EUR/10 dní • od 483 EUR/12 dní

webstránka: www.hotel-colentum.com 

Naša mienka: ostrov Murter je už dlho obľúbeným do-
volenkovým cieľom pre tých, ktorí vyhľadávajú oddych 
v objatí prírody. Preto sa tešíme, že sa vám naša minulo-
ročná novinka páčila a opätovne sme ju zaradili do našej 
ponuky. Poloha hotela priamo na brehu mora v pokojnom 
morskom zálive Slanica s  prekrásnou plážou umožňuje 
podmanivý pohľad na ostrovy Národného parku Kornati. 
Osvieženie nájdete v hotelovom bazéne s čerstvou mor-
skou vodou, zasadenom do skalnej terasy s čerstvou mor-
skou vodou obklopenom píniami, odkiaľ si môžete naplno 
vychutnať výhľad na hladinu Murterského mora. Pohodl-
né služby all inclusive a  tradičná stredomorská kuchyňa 
vám dovolia naplno sa oddať oddychu a pozitívnej energii, 
ktorá tu na vás pôsobí zo všetkých strán.      

Murter
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Poloha: hotel vsadený do zelene borovico-
vého lesa • cca 200m od štrkovo-kamienko-
vej pláže s barmi a reštauráciami • cca 2 km 
od strediska Seget Donji • cca 4 km od mesta 
Trogir s  úzkymi uličkami a  palmovou pro-
menádou, ktoré je zapísané do svetového 
dedičstva UNESCO - pravidelné autobusové 
spojenie • cca 30 km od Splitu

Ubytovanie: hotel má 3 typy izieb: turist 
class**, standard*** a  superior**** • v  našej 
ponuke sú izby typu superior - elegantne 
a  komfortne zariadené klimatizované 2-lôž-
kové izby s  možnosťou 1 prístelky • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou/vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • telefón • wifi • minibar 
• sat TV • trezor • balkón • vo väčšine izieb vý-
hľad na more 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• klimatizovaná reštaurácia s novým štýlovým 
jedálenským nábytkom • aperitív bar s  mo-
derným elegantným sedením • Tropic bar na 

pláži • zmenáreň • pizzeria s terasou • super-
market • wifi a internetový kútik v priestoroch 
recepcie • grill reštaurácia na pláži • kaderníc-
ky salón a kozmetický salón • detské ihrisko • 
parkovisko nad hotelom (zdarma) • predajňa 
suvenírov 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov v ho-
telovej reštaurácii

Pláže: štrková s drobnými kamienkami s po-
zvoľným vstupom do mora • ležadlá a slneč-
níky na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: volejbalové ihrisko • futbal 
• plážový volejbal • basketbal • stolný tenis • 
tenisové kurty • biliard • detské ihrisko • mini-
golf • minifitnes •  škola potápania • ponuka 
vodných športov na pláži - jazda na banáne, 
kolese a iné (za poplatok) • animácie pre deti 
a dospelých • diskotéka

Cenník: str. 350

Trogir

Medena hotel
 

od 224 EUR/10 dní

webstránka: www.hotelmedena.hr 

Naša mienka: sme radi, že vám  opätovne môžeme  
ponúknuť hotel Medena v centre Trogirskej riviéry, v ma-
lebnom prostredí stredomorskej zelene a dalmátskeho 
vidieka s pestrým folklórom. Krištáľovo čisté more s po-
zvoľným vstupom a pestré možnosti športových aktivít 
na pláži a v okolí dávajú priestor všetkým vekovým ka-
tegóriam k dovolenke podľa svojich predstáv. Uvážlivo 
sme pre vás vybrali zrekonštruované izby typu superior, 
kde si po celodennom slnení môžete užiť chvíle sladké-
ho ničnerobenia a pohody. Za návštevu určite stojí blízke 
mesto Trogir s bohatou históriou a osobitou atmosférou. 
Príjemný personál, kvalitné služby a čarovné prostredie, 
to všetko na vás čaká, ak sa rozhodnete pre hotel Mede-
na. Neváhajte a nechajte sa zlákať našou ponukou.
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Poloha: 28km južne od Šibenika • na po-
lostrove Raduča len 500m od historického 
centra mesta Primošten dostupného po-
brežnou promenádou s nákupnými mož-
nosťami, jachtovým prístavom, reštaurácia-
mi a kaviarňami • 50m od pláže • upravené 
chodníky okolo celého polostrova 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové klimati-
zované izby 3* štandardu s  možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia v hotelovom režime • 
stropný ventilátor • telefón • sat TV • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou, WC a sušič na vlasy) • izby s balkónom 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • zmenáreň • detský klub • lobby bar • 
Piano bar • beach bar • hotelová reštaurácia 
• obchod so suvenírmi • wellness • sauna • 

fitnes • vonkajší bazén s uzatvárateľnou ku-
polou • 2 detské bazény • ležadlá pri bazéne 
(zdarma ) • parkovanie (za poplatok) • inter-
netový kútik

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou bohatých švédskych stolov bez ná-
pojov

Pláže: polostrov Raduča je obklopený nád-
hernými plážami, pričom si môžete vybrať 
z viacerých typov (štrkové, okruhliakové ale-
bo kamenné platne) • priamo pod hotelom 
je krásna okruhliaková pláž vhodná aj pre 
rodiny s  deťmi s  pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a  zábava: detský klub • 3 tenisové 
kurty • minigolf • vonkajší bazén s morskou 
vodou • multifunkčné futbalové a  basket-

Zora hotel

od 350 EUR/10 dní• od 546 EUR/12 dní

webstránka: www.hotelzora-adriatiq.com

Naša mienka: ideálne spojenie krásnej prírody, 
malebného letoviska a  perfektných pláží nájdete 
v hoteli Zora. Má výbornú polohou na zelenom po-
lostrove Raduča priamo na brehu mora a  zároveň 
v blízkosti známeho mesta Primošten. Oceňované sú 
kvalitné služby hotela, jeho príjemný interiér, zna-
menitá strava a  profesionálny a  prívetivý personál. 
Doprajte si relax v hotelovom wellness centre alebo 
v jedinečnom bazéne s morskou vodou a s kupolou 
zo špeciálneho skla, ktoré umožňuje bezpečné opa-
ľovanie a načerpajte silu a energiu do ďalších dní. 
Výnimočný je aj detský klubový areál s  junior a se-
nior bazénom a detským ihriskom, kde sa o program 
vašich ratolestí starajú profesionálni animátori. Ho-
tel Zora v Primoštene je ideálne miesto pre rodinu 
ale aj pre tých, ktorí vyhľadávajú krásne miesta s 
kúzelnými plážami. Sme presvedčení, že aj vás očarí 
táto dokonalá dovolenková kombinácia.  

Primošten 
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balové ihrisko • fitnes • boccia • plážový vo-
lejbal • animačný program hotela • vodné 
športy na  pláži - jazda na  vodných lyžiach 
a  na banáne, paraglaiding • požičovňa bi-
cyklov • potápačské centrum • ponuka fa-
kultatívnych výletov za krásami Chorvátska 
- navštívte s nami Národné parky Krka a Kor-
nati • Národný park Krka je sústava kaskád a 
vodopádov na úseku dlhom 50 km a medzi 
tými najkrajšími, Rošovským vodopádom a 
Skradinským bukom, stojí na ostrovčeku Vi-
sovac františkánsky kláštor so vzácnou kniž-
nicou • jedinečné súostrovie Kornati vďaka 
výnimočnej kráse, veľkej členitosti pobrežia, 
zachovanej prírody a morskému ekosysté-
mu bolo vyhlásené za Národný park  - tvorí 
ho asi 140 ostrovov a ostrovčekov, ktoré ur-
čite stoja za návštevu • za pozornosť stojí aj 

starobylé mesto Šibenik so svojimi význam-
nými pamiatkami a malebnými zákutiami. 
Šibenik je  spleťou úzkych kamenných uli-
čiek poskytujúcich v lete vytúžený chládok. 
Tiché zákutia, meštianske domy, tajomné 
kostoly ale i rušné námestia vytvárajú ilúziu 
rozprávky, ktorú tu môžete prežiť. Pravú let-
nú atmosféru dotvára palmová promenáda 
na nábreží, ktorá začína zeleným mestským 
parkom a končí až za katedrálou Sv. Jakuba

wellness v  hoteli je wellness so 
saunou, vírivka vo vy-

hrievanom vonkajšom bazéne so sklenou 
otvárateľnou kupolou s  výhľadom na 
more a mesto Primošten

Cenník: str. 349

Primošten 

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Podgora

Dubrovnik

Omiš
Split

Jelsa

Baškavoda

Orebič

Baško Polje

Ruskamen

CHORVÁTSKO

Staré latinské príslovie hovorí, že „ruža je 
vôňou srdca a levanduľa vôňou duše“. Vďaka 
ideálnym klimatickým podmienkam sa jej 
najlepšie darí na kamenistých svahoch ostro-
vov Dalmácie, najmä na Hvare. Levanduľa sa 
na tomto ostrove sadí a zberá ručne a preto 
je oproti ostatným európskym levanduľo-
vým plantážam najkvalitnejšia a z hľadiska 
ekológie aj najčistejšia. Omamná vôňa polí 

levandule, ktorá sa vlní vo fialovom opare, 
znásobuje rozprávkovú atmosféru tohto 
ostrova. Táto oblasť však nie je známa len le-
vanduľou. V Jadranskom mori sa nachádzajú 
celé kolónie koralov. Najviac ich žije pri ostro-
voch Vis, Lastovo a Hvar. Názov červených 
koralov je corallum rubrum. Vyzerajú ako krík 
a rastú až do výšky 50-60 cm, na vnútorných 
stranách ostrovov, smerom k otvorenému 

moru. Spracovanie koralov sa dedí z otca 
na syna, z generácie na generáciu. Po vylovení 
z mora sa musia opracovať tak, aby vynikol 
ich prirodzený lesk, inak ich krása vymizne. 
Grécke a rímske báje sa zmieňujú o neuveri-
teľných schopnostiach a kúzelných vlastnos-
tiach koralov. A preto ak uvidíte v miestnych 
obchodíkoch na šnúrke červené nerovnomer-
né ozdôbky, vedzte, že sú to pravé koraly.

Južná Dalmácia, to je oblasť charakteristická prevažne majestátnym pohorím Biokovo, ktoré zostupuje k po-
brežiu z výšky 1762 m, čím poskytuje impozantné pozadie svojmu okoliu. Veľkou prednosťou väčšiny letovísk 
tejto oblasti sú nádherné skalnaté a kamienkové pláže, ktorých krása je zvýraznená panorámou pohorí pyšne sa 
vypínajúcich nad mestečkami na pobreží. Sme presvedčení, že po návrate domov budete spomínať na nádherné 
chvíle v krajine, ktorej každodenný rytmus sa už po prvom stretnutí stane rytmom vášho srdca.

Omiš - Ruskamen
Neopakovateľné čaro tomuto mestečku do-
dáva jeho výhodná poloha medzi Splitom 
a Makarskou, pod skalnými útesmi pohoria Bio-
kovo, rozorvanými kaňonom rieky Cetiny. Dnes 
je Omiš dôležitým centrom turistického ruchu 
s  množstvom pamiatok a  širokými možnosťa-
mi aktívneho využitia dovolenky. Pozdĺž ce-
lého mestečka sa tiahne rozsiahla krásna pie-
sočnatá pláž, jedna z najlepších medzi Splitom 
a  Dubrovníkom. Obľúbenou atrakciou hlavne 
pre malých navštevníkov je Dinopark s pohy-
bujúcimi sa exponátmi dinosaurov v životnej 
veľkosti. Približne 7 km od Omišu sa nachádza 
turistická dedinka Ruskamen, kde vám v tomto  
roku prinášame novinku: all inclusive hotelový 
komplex Sagitta Holiday Village.  

Baška Voda  
- Baško Polje
Patrí medzi vyhľadávané letoviská Makarskej 
riviéry. Už pri prvej návšteve na každého zapô-
sobí svojou scenériou: krištáľové more lemujú 
biele kamienkové pláže tienené korunami zele-
ných pínií, červené strechy domov kontrastujú 
s  belosťou kameňa a  majestátnym Biokovom. 

Kedysi rybárska dedinka ležiaca pod ohro-
mujúcim masívom Biokovo ponúka palmovú 
promenádu s  množstvom hotelov, reštaurácií 
a obchodov. Nachádza sa 10 km od Makarskej. 
Menšie letovisko Baško Polje leží cca 20 minút 
chôdze od Bašky Vody.

Podgora
Ak ste sa rozhodli stráviť pokojnú a romantickú 
dovolenku, Podgora je tým pravým miestom. 
Malebné mestečko obklopené borovicový-
mi lesmi dotýkajúcimi sa mora, nad ktorým 
sa hrdo vypína pohorie Biokovo, je vzdialené 
7 km od Makarskej, do ktorej sa ľahko dostane-
te miestnym autobusom alebo taxíkom. Pod-
gora si zachovala neopakovateľný ráz typic-
kého stredomorského mestečka, kde pôvodní 
obyvatelia žijúci na úpätí pohoria pripomínajú 
pokoj minulých čias. Upravená široká pobrež-
ná promenáda, tiahnuca sa pozdĺž pobrežia, 
ponúka k dispozícii hotely, reštaurácie, vinárne 
a  obchodíky. Slnko, more, hudobné vystúpe-
nia muzikantov na terasách hotelov a kaviarní 
vytvárajú počas leta jedinečnú dovolenkovú 
atmosféru. Je to miesto, kde tichá prírodná krá-
sa pohoria Biokovo kontrastuje s pulzujúcou 
energiou živého letoviska. 

Hvar - Jelsa
Ostrov Hvar s najväčším počtom slnečných dní 
je nazývaný aj chorvátskou „Madeirou“. Mesteč-
ko Jelsa s elegantnými priečeliami z minulého 
storočia je jedno z najživších miest na ostrove 
Hvar. V minulosti bolo známe stavbou lodí, 
dnes je obľúbeným letoviskom pre tisícky 
návštevníkov z celého sveta. Úzke uličky, tiché 
zákutia, meštianske domy, tajomné kostoly ale 
i rušné námestia vytvárajú pravú dovolenkovú 
atmosféru. 

Orebič
Mestečko na  južných brehoch polostrova Pel-
ješac, kedysi rybárska dedinka a  dnes známe 
turistické stredisko. Pelješac je druhým najväč-
ším polostrovom na  Jadrane a  jeho najvyššia 
hora Sv.Ilija ponúka prekrásny výhľad na  celý 
južný Jadran. Polostrov Peljšac je známy naj-
mä vďaka svojej úrodnej, starostlivo obrábanej 
pôde, na  ktorej sa pestuje hlavne vínna réva. 
Letovisko Orebič predstavujú predovšetkým 
dlhé kamienkové pláže, čisté a  priezračné 
more a nedotknutá mediteránna vegetácia. 

 Južná
Dalmácia
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Poloha: hotel vsadený do  zelene okolitých 
stromov sa nachádza v  menšom letovisku 
Baško Polje na  plážovej promenáde •  po-
zostáva z  hotela a  priľahlých depandancov 
• cca 30m od pláže • vo vzdialenosti cca 2 km 
po  promenáde popri mori od  vyhľadáva-
ného letoviska Baška Voda s  množstvom 
obchodíkov so suvenírmi, reštauráciami 
a  kaviarňami s  letnými terasami či stánkami 
s typickou jadranskou zmrzlinou • v blízkosti 
FKK pláž

Ubytovanie: depandance hotela ponúkajú 
2-lôžkové účelne zariadené izby s oddelený-
mi posteľami a s možnosťou 1 prístelky • bal-
kón orientovaný na morskú stranu • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: centrálna hotelová bu-
dova s  recepciou a  klimatizovanou reštau-
ráciou • aperitív bar •  TV salón •  gril reštau-
rácia priamo na  pláži so živou hudbou vo 
večerných hodinách • snack bar • obchod so 

suvenírmi a dennou tlačou • mini potraviny • 
pekáreň • parkovisko

Stravovanie: polpenzia podávaná v  cen-
trálnej reštaurácii •  raňajky a  večere formou 
švédskych stolov - nápoj k  večeri (0,2l vína, 
piva alebo nealka)

Pláže: upravená štrkovo - kamienková pláž 
s  miernym vstupom do  mora, vhodná pre 
rodiny s  deťmi i  neplavcov •  krištáľovo čisté 
more • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • FKK 
pláž • menšie pláže poskytujúce súkromie 
v blízkosti hotela

Šport a  zábava: futbalové, volejbalové 
a basketbalové ihrisko • na pláži možnosť vy-
užitia vodných športov (za poplatok) • večer 
hudba na terase reštaurácie na pláži • disko-
téka • hudobné bary na  pláži v  neďalekom 
meste Baška Voda • pestrá ponuka fakultatív-
nych výletov za krásami Chorvátska

Cenník: str. 345 

Alem depandance hotela

od 133 EUR/10 dní • od 266 EUR/12 dní

webstránka: www.club-adriatic.hr

Naša mienka: hotel a depandance Alem sa nachádzajú 
v záplave voňavých stromov v pokojnom menšom leto-
visku Baško Polje, neďaleko známejšej Bašky Vody. Toto 
miesto si vás získa nielen vynikajúcou polohou priamo 
pri kamienkovej pláži s  tyrkysovo čistým morom, ale 
i  svojou pokojne plynúcou dovolenkovou atmosférou. 
Hotel a depandance spolu vytvárajú príjemný prázdni-
nový areál pre všetkých, ktorí hľadajú oddych a pohodu. 
Baška Voda, vzdialená cca 20 minút chôdze, ponúka na 
spestrenie voľných chvíľ množstvo voľnočasových ak-
tivít. Vďaka výbornému skĺbeniu nízkej ceny, blízkosti 
obľúbenej Bašky Vody, krásnej pláži a čistému moru sú 
depandance hotela Alem vyhľadávaným ubytovaním na 
známej Makarskej riviére.

Baško Polje
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Poloha: hotel pozostávajúci z  hlavnej bu-
dovy s recepciou a reštauráciou a priľahlých 
pavilónov prepojených samostatnými 
cestičkami v  tieni vždy zelených pínií •  cca 
30 m  od  okruhliakovej pláže s  pozvoľným 
vstupom do  krištáľovo čistého mora a  vý-
hľadom na  protiľahlý ostrov Brač •  cen-
trum starobylého Omišu je vzdialené cca 
800 m • v centre nájdete množstvo obchodí-
kov, reštaurácie, kaviarne, pizzerie a cukrárne

Ubytovanie: moderne a  príjemne zariade-
né 2 -lôžkové klimatizované izby s možnos-
ťou jednej prístelky •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC) •  sušič na  vlasy 
•  priestranný balkón s  posedením •  telefón 
•  chladnička •  sat TV •  všetky izby hotela sú 
orientované na morskú stranu

Vybavenie hotela: klimatizovaná centrálna 
reštaurácia • recepcia s možnosťou prenajatia 
trezoru zdarma • terasa • parkovisko • denný 
bar • TV v spoločných priestoroch • hudobné 
večery • možnosť pripojenia wifi 

Stravovanie: polpenzia •  raňajky formou 
švédskeho stola, večere servírované, výber 
z menu, šalátový bufet • nápoje k večeri v ne-
obmezdenom množstve (víno, džús, voda) 

Pláže: okruhliakové pláže s krištáľovo čistou 
vodou • piesočnatá pláž v centre mesta Omiš

Šport a zábava: vodné športy na mestskej 
piesočnatej pláži • pestrá ponuka fakultatív-
nych výletov

Cenník: str. 350

Brzet 
pavilóny

od 210 EUR/10 dní

webstránka: www.ruzmarin.hr

Naša mienka: pavilóny Brzet ležia v  krásnom pro-
stredí borovicových lesov pod úpätím masívneho po-
horia. Všade sa šíriaca omamná vôňa stromov znáso-
bená krištáľovo čistým morom s  pozvoľným vstupom 
do mora len umocňuje silný dojem z tohto miesta. Prá-
ve okolie mestečka Omiš a rieka Cetina, ústiaca na tých-
to miestach do mora, vytvorili nezabudnuteľnú kulisu 
pre sfilmovanie legendárneho Winnetoua. Hotel Brzet 
ponúka svojim hosťom pohodlné ubytovanie v  dvoj-
podlažných klimatizovaných pavilónoch s  orientáciou 
na more a chutnú stravu v reštaurácii s otvorenou te-
rasou a  výhľadom na  more. Od  kamienkovej pláže je 
oddelený len miestnou komunikáciou a  je ideálnou 
voľbou pre klientov hľadajúcich pokojnú a  oddycho-
vú dovolenku. Nádherná 15 minútová prechádzka 
popri pobreží vás dovedie do centra starobylého mes-
tečka Omiš s  obchodíkmi a  kaviarničkami lákajúcimi 
k návšteve.

Omiš
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Poloha: hotelový komplex priamo pri pláži s 
pozvoľným vstupom do mora • cca 7 km od 
mestečka Omiš  

Ubytovanie: v ponuke sú 3 typy ubytovania: 
hotel - 2-lôžkové klimatizované izby • minichlad-
nička • telefón • TV • kúpeľňa so sprchou/vaňou 
a WC • možnosť izieb s 1 prístelkou, s balkónom 
a s orientáciou na more (za príplatok) • apart-
mány (za príplatok) - 2-lôžkové klimatizované s 
2 prístelkami • kuchynský kút • chladnička • TV 
• telefón • balkón • kúpeľňa so sprchou/vaňou 
a WC • bungalovy - 2-lôžkové klimatizované s 
možnosťou 1 prístelky • bungalov s 2 prístelkami 
(za príplatok) • chladnička • kuchynský kút • TV • 
kúpeľňa so sprchou a WC • terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: centrálna 
recepcia • trezor na recepcii (zdarma) • klimatizo-

vaná reštaurácia • all inclusive bar v reštaurácii • 
letná terasa • parkovisko (zdarma) • wifi 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: okruhliaková pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok)

Šport a zábava: : vodné športy na pláži (za po-
platok) • hotelové animácie • škola potápania • 
volejbal • basketbal • futbal

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v all inclusi-
ve bare • čaj a káva vo vyhradených hodinách 

Cenník: str. 348, 350

Sagitta Holiday Village 

hotelový komplex

od 259 EUR/10 dní

webstránka: www.sagitta.hr

Naša mienka: novinka sezóny 2015 hotelový kom-
plex Sagitta Holiday Village si vás získa polohou  v ze-
leni píniových stromov a majestátnou kulisou  pohoria 
Biokovo v pozadí. Blízkosť mestečka Omiš s pirátskou 
históriou a s ústím rieky Cetina ako aj iných zaujíma-
vých miest vytvára z tohto rezortu atraktívne miesto 
na strávenie plážovej dovolenky, ale aj aktívneho od-
dychu. Podľa vašich preferencií si môžete vybrať ubyto-
vanie v hoteli, v apartmánoch či bungalovoch. Služby 
all inclusive, milý a ochotný personál a hotelové animá-
cie sú prísľubom bezstarostne strávenej dovolenky v 
krásnom prostredí v príjemnej atmosfére. Oddychovať 
môžete na slnkom zaliatej pláži s pozvoľným vstupom. 
Sme presvedčení, že hotelový rezort vďaka výbornej 
polohe a kvalitným službám splní očakávania dovolen-
károv všetkých vekových kategórií. 

Omiš-Ruskamen
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Hrvatska 
hotel

od 238 EUR/10 dní • od 385 EUR/12 dní

webstránka: www.club-adriatic.hr 

Naša mienka: pre veľký záujem zo strany našich klientov 
vám opätovne ponúkame obľúbené a žiadané mestečko 
Baška Voda. Pod majestátnym pohorím Biokovo našiel 
svoje miesto hotel Hrvatska, ktorý všetkým bez rozdielu 
veku poskytne pár dní dovolenkovej pohody. Ubyto-
vanie v pohodlne zariadených izbách až  pre štyri osoby 
a v apartmánoch až pre päť osôb  je prísľubom príjemnej 
rodinnej dovolenky.  Veľkej obľube sa tešia klimatizované 
izby s orientáciou na morskú stranu. Atraktívna klubová 
dovolenka realizovaná teamom skúsených slovensky ho-
voriacich animátorov zaručene obohatí vaše zážitky a deti 
potešia rôznorodé športové i kreatívne aktivity v detskom 
miniklube. Obľúbené sú napríklad turnaje v stolnom teni-
se. Doprajte si bezstarostné chvíle, ku ktorým prispejú aj 
služby formou all inclusive. Pestrá mozaika miestneho ži-
vota, krištáľovo čisté more, vychýrené vinice či nekonečné 
píniové lesy vytvárajú obraz atmosféry tohto vyhľadávané-
ho letoviska, kde aj vy môžete prežiť tie najkrajšie dovolen-
kové chvíle. Zažite vzrušujúcu chuť Chorvátska v obľúbe-
nom letovisku a v hoteli Hrvatska, ktorý je voľbou dobrej 
dovolenky za ešte lepšiu cenu. 

Poloha: hotel sa nachádza na konci plážovej 
promenády vo vyhľadávanom mestečku Baška 
Voda s pestrými možnosťami dennej i večernej 
zábavy • vzdialenosť hotela od pláže cca 50 m 
•  vzdialenosť od  centra mesta s  obchodíkmi 
so suvenírmi, barmi, reštauráciami cca 5 minút 
chôdze • s mestom Makarska (cca 10 km) je za-
bezpečené pravidelné autobusové spojenie

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 2 prísteliek • klimatizované 2-lôž-
kové izby s orientáciou na more s možnosťou 
2 prísteliek (za príplatok) • klimatizovaný hote-
lový apartmán s orientáciou na more pre 3-5 
osôb (za príplatok) • klimatizácia v réžii hotela • 
TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 

a  WC) • chladnička •  balkón • možnosť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za príplatok) 

Vybavenie hotela: recepcia • klimatizovaná 
reštaurácia • all inclusive bar • zmenáreň • vý-
ťah • TV miestnosť • kongresová sála • internet 
(za  poplatok) • detské preliezky • parkovisko 
priamo pred hotelom (zdarma) • parkovisko 
v garáži hotela (za poplatok) • priestranná tera-
sa s posedením 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: kamienková pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora vhodná pre rodiny s  deťmi 
i pre neplavcov • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) 

Baška Voda
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Šport a zábava: tenisové kurty • fitnes cen-
trum (všetko za poplatok) • stolný tenis (zdar-
ma) • pestrá ponuka vodných športov a atrak-
cií na pláži (za poplatok) • klubová dovolenka 

all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov vrátane nápojov •  lokálne al-
koholické a  nealkoholické nápoje 
servírované  personálom hotela v all inclu-
sive bare • čaj a káva vo vyhradených hodi-
nách • malé poobedné občerstvenie • klu-
bová dovolenka

SUN & FUN klub na spestrenie dovo-
lenkového pobytu 

vám počas prázdninových mesiacov (júl/
august) ponúkame zaujímavý celodenný 
animačný program v areáli hotela Hrvatska 
pod vedením našich skúsených slovensky 
hovoriacich animátorov • rôzne hry • špor-
tové zápolenia • turnaje • aerobik • strečing 
• zumba • stolný tenis • detský miniklub •  
požičovňa bicyklov • pozeranie rozprávok - 
detské kino •  spoločenský program je vyni-
kajúcou príležitosťou na zábavu a spozna-
nie nových priateľov • zdarma požičiavanie 
športových potrieb, spoločenských hier 
a kníh v slovenskom jazyku 

Cenník: str. 347 a 350

Baška Voda

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: vyhľadávaný hotel v blízkosti cen-
tra strediska Podgora • od pláže delí hotel 
iba upravená palmová promenáda (výťah 
spájajúci hotel s plážou) • cca.10 km od le-
toviska Makarska

Ubytovanie: klimatizované prakticky 
zariadené 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • sat TV •  telefón • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou/vaňou a WC) 
•  balkón • izby s orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) • wifi (za poplatok)

Vybavenie hotela: klimatizovaná vstupná 
hala s  recepciou • klimatizovaná reštaurá-
cia • aperitív bar • krytý bazén - prevádzka v 
réžii hotela • detský krytý bazén - prevádz-
ka v réžii hotela • veľká terasa nad morom 
s ležadlami a slnečníkmi v obmedzenom 
počte • TV miestnosť •  internet (za popla-
tok) • zmenáreň • trezor na recepcii (za po-
platok) • parkovanie pred hotelom (za po-
platok) • obchod so suvenírmi

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

Pláže: štrkové pláže s  pozvoľným vstu-
pom do mora vhodné pre rodiny s deťmi 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: v blízkosti tenisové, fut-
balové a  basketbalové ihrisko •  wellness 
(za  poplatok): sauna, solárium, masáže 
a whirlpool • fitnes centrum (za poplatok) • 
bohatá ponuka vodných športov na pláži - 
jazda na nafukovacom banáne, kolese ale-
bo padáku ťahanom za člnom (za popla-
tok) • v okolí požičovňa vodných skútrov, 
požičovňa bicyklov (za poplatok) • hudba 
na terase hotela • možnosť z výberu fakul-
tatívnych výletov umožňujúcich spoznať 
prírodné, kultúrne a historické krásy okolia 
(Fish piknik, Medjugorje, Dubrovnik a iné)

Cenník: str. 346

Minerva 
hotel

od 189 EUR/10 dní • od 315 EUR/12 dní

webstránka: www.hotelipodgora.com

Naša mienka: nechajte sa zlákať na užitie si bezstarost-
ných dní v obľúbenom hoteli Minerva, ktorý sa po kratšej 
prestávke dostáva opäť do našej ponuky.  Výhodná polo-
ha blízko pláže, neďaleko centra vyhľadávaného letoviska 
Podgora a zároveň v objatí majestátneho pohoria Biokovo 
je zárukou pohodovej dovolenky v krásnom prostredí. Mô-
žete sa tešiť  na chutnú stravu formou polpenzie, či na relax 
vo vnútornom bazéne s terasou s výhľadom na more. Po 
dni plnom opaľovania a kúpania v priezračne čistom mori 
môžete pokračovať  príjemnou prechádzkou po pobrežnej 
promenáde s množstvom kaviarní a obchodíkov a vychut-
nať si prázdninovú atmosféru pri počúvaní jadranských 
melódií. Načerpajte energiu z tohto čarovného miesta a 
preneste si kúsok z dovolenkovej pohody aj k vám domov.

Podgora
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Poloha: hotel v centre strediska Podgo-
ra priamo pri pláži v pokojnom prostredí 
nádherných borovíc, pínií a  rôznej stre-
domorskej vegetácie •  promenáda pria-
mo pred hotelom • v  centre letoviska 
množstvo barov, kaviarní s  otvorenými 
terasami a reštaurácii

Ubytovanie: 2-lôžkové účelne zariade-
né izby s možnosťou 1 prístelky a výhľa-
dom na pohorie Biokovo alebo do parku 
• telefón • sat TV • balkón, resp. krytá log-
gia s  posedením •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: recepcia (trezor 
za  poplatok), zmenáreň •  klimatizovaná 
reštaurácia s terasou nad morom • inter-
net (za poplatok) • tanečná terasa • kavia-
reň • pizzeria • TV miestnosť •  snack bar 
na plážovej terase • parkovanie v letovis-
ku (za poplatok)

Stravovanie: polpenzia • raňajky a veče-
re formou švédskych stolov bez nápojov

Pláže: štrkové s  miernym vstupom 
do  mora vhodným pre rodiny s  deťmi 
i neplavcov •  ležadlá a slnečníky (za po-
platok) 

Šport a  zábava: potápačská škola pri 
pláži •  tenisové, futbalové a  basketbalo-
vé ihrisko •  na  pláži možnosť prenajatia 
bicyklov, vodných bicyklov,  vodných 
skútrov, jazda na  nafukovacom baná-
ne, kolese, padáku ťahanom za  člnom 
(za  poplatok) •  každý večer hrá živá 
hudba na  tanečnej terase hotela • mož-
nosť z  výberu fakultatívnych výletov 
umožňujúcich spoznať prírodné, kultúr-
ne a  historické krásy okolia (Fish piknik, 
Medjugorje, Biokovo, Dubrovnik a iné)

Cenník: str. 346

Poloha: v centre obľúbeného strediska 
Podgora s  barmi, kaviarňami a  reštau-
ráciami • cca 100 m od pláže • na návrší 
ako súčasť areálu hotela Podgorka • cca 
10 km od letoviska Makarska

Ubytovanie: jednoducho zariadené 
2-lôžkové izby bez prístelky s balkó-
nom (za príplatok) alebo 2-lôžkové izby 
bez balkóna s  možnosťou jednej prí-
stelky (vhodnej hlavne pre deti) •  tele-
fón •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) 

Vybavenie hotela: hostia využívajú 
všetky služby hotela Podgorka a  majú 
k  dispozícii: recepciu (trezor za  popla-
tok) a spoločenské priestory • klimatizo-
vanú reštauráciu s  terasou nad morom 
• tanečnú terasu • internet (za poplatok) 
• kaviareň  •  TV miestnosť • snack bar 
na  plážovej terase •  parkovanie v  leto-
visku (za poplatok) 

Stravovanie: polpenzia •  raňajky a  ve-
čere formou švédskych stolov bez ná-
pojov podávané v  reštaurácii hotela 
Podgorka

Pláže: štrkové pláže s  miernym vstu-
pom do  mora vhodným pre rodiny 
s deťmi i neplavcov • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: tenisové, futbalové 
a basketbalové ihrisko • potápačská ško-
la pri pláži • na pláži možnosť prenajatia 
bicyklov, vodných bicyklov,  vodných 
skútrov, jazda na nafukovacom banáne, 
kolese alebo padáku ťahanom za člnom 
(za  poplatok) •  každý večer živá hudba 
na  tanečnej terase hotela Podgorka • 
možnosť výberu z  ponuky fakultatív-
nych výletov za  kultúrnymi, historický-
mi a prírodnými krásami okolia 

Cenník: str. 345

Podgorka 
hotel

od 161 EUR/10 dní • od 308 EUR/12 dní

webstránka: www.hotelipodgora.com 

Naša mienka: svojimi službami, polohou a  mediteránnou 
atmosférou si našiel svoje pevné miesto v  srdciach našich 
klientov. Prispieva k tomu i fakt, že hotel Podgorka má najzná-
mejšiu a najlepšiu reštauráciu v Podgore. Keď sa k tomu pridá 
krásna panoráma hôr, krištáľovo čisté more a vynikajúca polo-
ha priamo pri pláži, to všetko je zárukou dovolenky, na ktorú 
budete spomínať ešte dlho aj po návrate domov. 

Lovor 
pavilóny

od 140 EUR/10 dní • od 238 EUR/12 dní

webstránka: www.hotelipodgora.com 

Naša mienka: v našej ponuke už tradične máme aj pavilóny 
Lovor v obľúbenom stredisku Podgora ponúkajúce nenároč-
né ubytovanie. Ako súčasť areálu hotela Podgorka, ležiac nad 
týmto vyhľadávaným hotelom, určite potešia kombináciou 
nízkej ceny a dobrých hotelových služieb. 
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Poloha: na  zelenom polostrove Pelješac, 
v turistickom stredisku len cca 4 km od leto-
viska Orebič •  v  mestečku Orebič obchodí-
ky so suvenírmi, kaviarne, bary, reštaurácie 
s  letnými terasami •  zasadený do  zelené-
ho lesoparku, v  tichšej časti Perna, piamo 
pri kamienkovej pláži s  miernym vstupom 
do mora

Ubytovanie: 2-lôžkové účelne zariadené 
izby s možnosťou 1 prístelky • izby s orien-
táciou buď na more (za príplatok) alebo park 
• možnosť izieb s  balkónom (za  príplatok) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) 

Vybavenie hotela: recepcia s  posedením 
•  aperitív bar •  TV miestnosť •  letná terasa 
s posedením • parkovanie pred hotelom 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: kamienkové pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným pre rodiny s deťmi 

i neplavcov • slnečníky a ležadlá na pláži (za 
poplatok)

Šport a zábava: windsurfing • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • možnosť vybrať si 
z  pestrej ponuky fakultatívnych výletov za 
prírodnými aj kultúrnymi krásami Chorvát-
ska - lodný výlet na ostrov Korčula,  výlet na 
ostrovy Hvar a Brač, kozmopolitný historický 
Dubrovník, obľúbený Fish piknik a  mnohé 
ďalšie

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov • lokálne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v hotelovej reštaurá-
cii počas dňa • v popoludňajších hodinách 
ľahký snack, káva a čaj 

Cenník: str. 341

Komodor hotel

od 182 EUR/10 dní • od 294 EUR/12 dní

webstránka: www.club-adriatic.hr

Naša mienka: už tradične vám prinášame obľúbe-
ný hotel Komodor, zasadený do  krásneho prostredia 
mediteránnej zelene s polohou priamo pri 600m dlhej 
kamienkovej pláži a krištáľovo čistom mori, ktoré priam 
lákajú k  celodennému opaľovaniu,  leňošeniu či šante-
niu v morských vodách. Jedinečný pohľad na protiľahlý 
ostrov a mesto Korčula, ktorý máte ako na dlani a kam 
vás poľahky dopraví vodný taxík za pár minút, dotvára 
pravú dovolenkovú atmosféru. Hotel Komodor a  jeho 
all inclusive služby za viac ako atraktívnu cenu doporu-
čujeme tým z vás, ktorí uprednostňujú kľudnú dovolen-
ku v spojení s prírodou. Jeho poloha zároveň umožňuje 
kedykoľvek obohatiť dovolenkový program o zaujíma-
vý fakultatívny výlet a spoznávať krásy tejto oblasti.
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Poloha: na polostrove Pelješac, v turistickom 
stredisku Orebič, cca 300m od  jeho centra 
• zasadený do lesoparku, v tichšej časti polo-
strova priamo pri kamienkovej pláži 

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
hotelové izby • klimatizácia • izby orientované 
na morskú stranu (za príplatok) • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na 
vlasy • sat TV •  telefón • depandance hotela 
disponujú 2-lôžkovými izbami s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek (poschodová posteľ) • 
klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • sat TV • telefón • možnosť 
izieb s balkónom (za príplatok) • izby oriento-
vané na morskú stranu

Vybavenie hotela: recepcia • klimatizovaná 
reštaurácia • aperitív bar • vonkajší bazén so 
sladkou vodou • detský bazén • ležadlá pri ba-
zéne zdarma • detský park a klub • TV miest-
nosť • kaviareň s terasou • zmenáreň • interne-
tový kútik • parkovanie pred hotelom

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: okruhliakové pláže s krištáľovo čistou 
vodou s pozvoľným vstupom do mora vhod-
ným pre rodiny s deťmi i neplavcov

 Šport a zábava: tenisové kurty • stolný tenis 
•  ihrisko pre loptové hry • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • hotelový ani-
mačný program

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov •  lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v hotelo-
vej reštaurácii počas dňa • čaj a káva vo vy-
hradených hodinách •  slnečníky a  ležadlá 
pri bazéne zdarma • hotelový animačný 
program

Cenník: str. 342

Bellevue 
hotel a depandance

od 224 EUR/10 dní • od 385 EUR/12 dní

webstránka: www.orebic-htp.hr

Naša mienka: ak hľadáte oázu pokoja na  malebnom 
kúsku zeme, vitajte v hoteli Bellevue. Hotel už vo svojom 
názve „krásny výhľad“ našepkáva, že budete doslova oča-
rení okolitou prírodou, omámení vôňou stromov a natr-
valo sa vám vryje do pamäti výhľad na tyrkysovo modré 
more a protiľahlý ostrov Korčula. Ak hľadáte miesto pre 
dovolenku strávenú vo dvojici, v rodinnom kruhu alebo 
s priateľmi, ste na správnom mieste. Hotel pozostávajúci 
z hlavnej budovy a 4 depandance vám ponúka komfort-
né ubytovanie a znamenitú stravu vo forme all inclusive. 
Na terase s výhľadom na more si môžete pohodlne pose-
dieť pri šálke kávy, zatiaľ čo vaše ratolesti sa môžu vybláz-
niť na detskom ihrisku. 

Orebič

hotelová izba
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Poloha: areál Fontana s  ubytovaním pavi-
lónového typu sa nachádza priamo na  plá-
ži v  borovicovom lesoparku •  cca 300m 
od  centra obľúbeného mestečka Jelsa 
s  množstvom obchodíkov, kaviarní, reštau-
rácii, barov a  cukrární •  pavilóny sú umiest-
nené približne 50-100 m od pláže v závislosti 
od polohy pavilónu • pod komplexom sa na-
chádza prímorská promenáda, ktorá končí až 
v susednom letovisku Vrboska, známom ako 
Chorvátske Benátky

Ubytovanie: ponúkame dva typy izieb: 
typ štandard: 2-lôžkové izby Fontana**+ 
s  možnosťou jednej prístelky,  TV, ventilátor, 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou a WC), francúzsky balkón alebo tera-
sa •  typ komfort: 2-lôžkové izby Fontana*** 
s možnosťou jednej prístelky, sat TV, ventilá-
tor • vlastné príslušenstvo (kúpelňa s vaňou, 
resp. sprchou a WC), francúzsky balkón alebo 
terasa 

Vybavenie depandancov: centrálna re-
cepcia s  trezormi (za  poplatok) •  centrálna 
reštaurácia priamo nad plážou s  priestran-
nou terasou • aperitív bar • bazén s morskou 
vodou • samostatný detský bazén • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma • wifi pripojenie 
na internet

Stravovanie: raňajky a večere formou švéd-
skych stolov bez nápojov

Pláže: okruhliaková pláž s priezračnou vodou 
a pozvoľným vstupom do mora • kamienko-
vé terasovito upravené pláže, resp. upravené 
betónové platne vhodné na slnenie 

Šport a zábava: tenisové kurty • fitnes • po-
tápačské centrum (za poplatok)

Cenník: str. 341

Fontana depandance

od 161 EUR/10 dní

webstránka: www.resortfontana-adriatiq.com

Naša mienka: depandance Fontana ako súčasť reno-
movanej hotelovej spoločnosti svojím klientom ponú-
kajú vysokú kvalitu a  štandard služieb. Dvojpodlažné 
pavilóny Fontana sa nachádzajú v  príjemnom borovi-
covom lesíku, ktorý vás prekvapí svojou krásou. Môžete 
si vybrať či budete relaxovať na  slniečkom vyhriatych 
platniach, okruhliakovej pláži alebo sa rozhodnete pre 
bazén s  ležadlami priamo pri aperitív bare. Prechádz-
ka po  promenáde vás privedie do  samotného centra 
mestečka Jelsa, kde si môžete posedieť v kaviarni alebo 
ochutnať vynikajúcu jadranskú zmrzlinu a  nabažiť sa  
pravej prímorskej atmosféry. Ostrov Hvar a areál Fonta-
na odporúčame klientom všetkých vekových kategórií 
pre široké možnosti oddychu a zábavy.

Jelsa
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Poloha: hotel uprostred zeleného borovico-
vého lesoparku •  cca 150 m od pláže s poz-
voľným vstupom do mora • cca 80m od ka-
menistej pláže a  upravených kamenných 
platní • cca 50-100 m od  pobrežnej prome-
nády do  centra starobylého mestečka Jelsa 
s  obchodíkmi, kaviarničkami, cukrárňami 
a reštauráciami 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • telefón • sat TV 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na  vlasy • balkón alebo terasa 
• možnosť izieb s orientáciou na morskú stra-
nu (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• trezor (za poplatok) • zmenáreň • lobby bar 
• klimatizovaná reštaurácia so slnečnou tera-
sou • vonkajší bazén so slanou vodou • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne • wi-fi pripojenie na 
internet • parkovanie pred hotelom

Stravovanie: raňajky a večere formou švéd-
skych stolov bez nápojov • možnosť služieb 
All Inclusive za príplatok 

Pláže: menšia piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • kamienkové pláže • upra-
vené betónové platne • ležadlá a  slnečníky 
na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: stolný tenis • tenis • mini-
golf • živá hudba na hotelovej terase • fitnes 
•  masážny salón • pestrá ponuka vodných 
športov na pláži • široká ponuka zaujímavých 
fakultatívnych výletov za krásami tejto čarov-
nej krajiny

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov •  lokálne alkoholické a  nealkoholické 
nápoje podávané počas dňa v pool bare • 
vo vyhradených hodinách ľahký snack a 
káva • wifi • hotelové animácie

Cenník: str. 341

Hvar 
hotel

od 175 EUR/10 dní 

webstránka: www.hotelhvar-adriatiq.com

Naša mienka: hotel Hvar, nesúci meno po  ostrove, 
na  ktorom našiel svoje miesto, sme opätovne zaradili 
do našej ponuky. Levanduľový ostrov, ako domáci Hvar 
volajú, patrí k  najkrajším v  Chorvátsku a  tí, čo ho raz 
navštívia sa sem opakovane vracajú. Samotný hotel má 
všetko potrebné pre strávenie naozaj príjemnej a zaslú-
ženej dovolenky: nachádza sa uprostred mediteránnej 
zelene, obklopený borovicovým lesoparkom a  vôňou 
okolitej kveteny. Zo slnečnej terasy sa ponúka výhľad 
na slnkom zaliatu hladinu Jadranu a niektorá z výletných 
lodí vás spoľahlivo dopraví na  blízku Makarskú rivié-
ru. Dni plné kúpania a  slnenia v mediteránnej pohode 
a spoznanie tohto čarokrásneho ostrova vás iste dobijú 
tou správnou energiou na veľmi dlhé obdobie.

Jelsa
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Sutomore
Široká sutomorská zátoka s nádhernou dlhou pie-
sočnatou plážou miestami s  prímesou drobných 
kamienkov a  rušnou promenádou - to je obľúbe-
né stredisko Sutomore. Toto vyhľadávané letovisko 
pre rodinnú dovolenku nájdete 6 km od mesta Bar, 
na  úpätí vrchu Sutorman, obklopené citrusovými 
a  olivovými hájmi v  zovretí hôr Rumije. Je súčas-
ťou Barskej riviéry, ktorá je dlhá 46 km a rozprestiera 
sa na nej 9 km piesočnatých a okruhliakových plá-
ží. Sutomore je známe predovšetkým vďaka svojej 
1300 m dlhej piesočnatej pláži, pri ktorej sa nachá-
dza náš obľúbený hotel Korali. Ak sa rozhodnete 
pre zmenu a budete chcieť stráviť deň na inej pláži 
v okolí, v Sutomore môžete využiť služby vodných 
taxíkov s  odchodom a  príchodom priamo z  vašej 
pláže. A keď sa vám zunuje oddych na piesku v ob-
jatí mora a slnka, môžete sa pešo vybrať na kopec 
za mestom, na ktorom tróni stará benátska pevnosť 
Haj-Nehaj, odkiaľ sa vám naskytne nádherný výhľad 
na celé okolie. V prípade, že by zlyhala vaša fantázia 
pri vymýšľaní dovolenkového programu, prídu vám 
na pomoc naši skúsení animátori. A aby deň skončil 
ako sa patrí, určite by ste sa mali nechať zlákať na ve-
černú prechádzku promenádou popri mori a pono-
riť sa do víru bohatého nočného života, ktorý vám 
Sutomore ponúka. 

Boka Kotorska
Je to najväčší prírodný záliv na juhu Jadranského 
mora a delí sa na štyri menšie zálivy – Hercegnov-
ský, Risanský, Kotorský a  Tivatský. Boka Kotorska 
– to sú dve slová, v ktorých je obsiahnuté všetko: 
čaro a fascinujúca krása tohto jedinečného zálivu 
scenériou pripomínajúceho fjord, bujná stredo-
morská vegetácia i  mohutné horské masívy vy-
stupujúce z  jeho vôd. Malebné prostredie tejto 
časti Čiernej Hory právom priťahuje návštevníkov. 
Blízke okolie ponúka nielen zaujímavo členité 
pobrežie a  teplé more, ale aj početné kultúrne 
a historické pamiatky: unikátne mesto Kotor, kto-
ré je na zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, mestečko Perast, kde v  námornej škole 
študovali aj kapitáni námornej flotily ruského cára 
Petra I. Veľkého, mesto Risan s  jedinečnými rím-
skymi mozaikami, pohorie Lovčen s  mauzóleom 
najväčšieho čiernohorského vladyku Petara II. Pet-
roviča Njegoša. 

Budva
Budva je kráľovnou Budvanskej riviéry, ktorá má 
dĺžku 25 km a je najvyhľadávanejšou riviérou na ce-
lom Čiernohorskom pobreží. Medzi najznámejšie 
letoviská na Budvanskej riviére patria: Budva, Bečiči, 

Sveti Stefan a  Petrovac. Legenda hovorí, že pred 
dávnymi časmi žil v Budve mladý kamenár Marko 
Mitrov. Z kameňa vytesal všetko - vtáky, kvety. Zaľú-
bil sa do Jeleny, vziať sa však nemohli. Preto obaja 
zaľúbenci z nešťastnej lásky skočili z budvanských 
múrov do mora. Stal sa však zázrak - len čo sa dotkli 
vĺn, zmenili sa obaja na ryby. Vtom bolo počuť hlas: 
„Obaja buďte ako jeden.“ (K´o jedno nek budu dva.) 
Tak vznikol názov Budva a  dodnes sú symbolom 
mesta dve malé rybky. Toto starobylé mesto bolo 
založené už v 4. storočí pred n. l. Kadmom - synom 
fénického kráľa. Potom mesto ovládli Gréci a  ne-
skôr Rimania. Do dnešnej podoby sa dostalo v 15. 
storočí, kedy patrilo pod Benátsku republiku. Dnes 
je Budva metropolou čiernohorskej turistiky. Leto-
visko hlavne v  letných mesiacoch navštívia tisícky 
turistov, ktorí tu nájdu romantické, skalami olemo-
vané piesočnaté pláže, krásnu prírodu, čisté more 
a kvalitné služby.

 Sveti Stefan
Sveti Stefan, najviac fotografované miesto Čiernej 
Hory, je malý polostrov 8 km od Budvy, spojený 
s pevninou úzkou šijou. V minulosti rybárska dedin-
ka s  malými domčekmi bola prestavaná na kom-
plex luxusných apartmánov tak, aby bol zachovaný 
pôvodný vzhľad. 

Klimatické podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.

Teplota vzduchu 25° 28° 31° 31° 28° 25°

Teplota vody 20° 24° 26° 26° 24° 22°

Rozloha: 13.810 km2 • Počet obyvateľov: 620.000
Hlavné mesto: Podgorica • Mena: euro

Krásnu krajinu Čiernu Horu nájdete v srdci 
Stredomoria, len 3 hodiny jazdy autom južne 
od Makarskej riviéry. Pobrežie má dĺžku 
293 km a nachádza sa na ňom 117 pláží, le-
žiacich na 73 km. Z 240 slnečných dní v roku 
je až 180 dní vhodných na kúpanie, čím sa 
táto krajina zaraďuje medzi najslnečnejšiu 
oblasť Stredomoria so stabilným počasím, 
v lete takmer bez zrážok. Aj keď Čierna 

Hora rozlohou patrí medzi malé krajiny, jej 
prírodné krásy, bohatá minulosť, rozma-
nitosť kultúrnych a historických pamiatok 
ju zaraďujú medzi turistami vyhľadávané 
a obľúbené miesta. Neváhajte a nechajte sa 
zlákať do tejto nádhernej krajiny.  Výhodou 
pre našich klientov sú výborné miestne ceny, 
ktorým môže konkurovať v našej ponuke 
len Albánsko. V letnej sezóne 2015 vám 

ponúkame osvedčené a veľmi vyhľadávané 
čiernohorské letovisko Sutomore, ktoré je 
súčasťou Barskej rivéry a  v ňom hotelový 
komplex Korali s all inclusive službami. 
Prelistujte si nasledujúce strany - jedinečné 
ceny a detské zľavy v našej ponuke vás určite 
príjemne prekvapia. 

Ak máte chuť vykúpať sa v tyrkysovom mori, vylihovať na nádherných piesočnatých 
plážach a zabudnúť na zhon a stres, tak ste si vybrali správne. Čierna Hora, perla stredo-
morského pobrežia, je tým pravým dovolenkovým miestom v tejto letnej sezóne. Keďže 
sme pri budovaní novodobej turistickej tradície tejto krajiny stáli od jej počiatku, máme 
nadštandardné vzťahy s hoteliérmi, ako aj dokonalú znalosť domácich pomerov. To pri-
náša výhody, ktoré pocítite práve vy - naši klienti.

 Hora Podgorica

Sutomore
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Poloha: v  srdci Čiernej Hory • na Barskej ri-
vére • priamo v centre rušného strediska Su-
tomore • bezprostredne pri pláži a pri prome-
náde s  obchodíkmi, stánkami s  miestnymi 
špecialitami, kaviarňami a plážovými barmi • 
hotel má výbornú východiskovú polohu na 
fakultatívne výlety autobusom alebo loďou 
do najzaujímavejších miest Čiernej Hory a do 
exotického Albánska (albánska hranica je 
vzdialenná len 35 km) - tento výlet je jedným 
z najobľúbenejších

Ubytovanie: hotelový komplex pozostáva 
z viacerých samostatných blokov • 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky, ktoré pre-
šli čiastočnou rekonštrukciou v sezóne 2011 • 
väčšina izieb sa nachádza v pavilónoch B a C 
• malá chladnička • TV • klimatizácia • balkón 
alebo terasa s  posedením • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) • mož-
nosť  zakúpenia   izieb s výhľadom na more 
(za príplatok) • možnosť ubytovania detí bez 
lôžka zdarma

Vybavenie hotela: centrálna recepcia 
v bloku A  • hotelová reštaurácia s  terasou • 
bar • trezory na  recepcii (za  poplatok) • all 
inclusive bar s vonkajšou terasou vyhradený 
v bloku B • parkovisko • rozsiahly areál vysa-
dený stredomorskými borovicami a palma-
mi • ihrisko pre malé deti • animačné progra-
my pre deti i dospelých

Stravovanie: raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov

Pláže: široká a  viac ako kilometer dlhá 
piesočnatá pláž s  hrubozrnným pieskom 
a  s  kamienkami • pláž je lemovaná rušnou 
pobrežnou promenádou • ležadlá a  slneč-
níky (za  poplatok) • vodné športy na  pláži 
(za poplatok) 

Šport a zábava: rôzne zábavné centrá (dis-
kotéky, bary, reštaurácie) v  bezprostrednej 
blízkosti hotela • futbalové a  basketbalové 
ihrisko vedľa hotela • vodné športy na pláži 

Korali hotelový komplex  
od  238 EUR/10 dní

webstránka: www.trendkorali-montenegro.com 

Naša mienka: teší nás, že vám môžeme opäť po-
núknuť obľúbený hotelový komplex Korali. Hotel má 
výbornú polohu priamo na promenáde lemovanej 
stánkami s miestnymi špecialitami, obchodíkmi a bar-
mi s priaznivými cenami pre našich dovolenkárov. Na 
známu sutomorskú piesočnatú pláž je to od hotela len 
pár krokov. Z pláže môžete obdivovať krásnu prírodnú 
scenériu okolitých hôr. Hotel má veľký zelený areál, kto-
rý ocenia rodiny s deťmi. Izby boli v sezóne 2011  vy-
novené: pribudla v nich klimatizácia, televízory a chlad-
ničky. Zlatistá farba sutomorskej pláže, bledomodré 
more a vysoké hory v pozadí vytvárajú priam exotické 
dovolenkové prostredie.

Sutomore
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(za poplatok) • požičiavanie športových po-
trieb, spoločenských hier a kníh pre deti aj 
dospelých v slovenskom jazyku

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov (voda, džúsy, pivo, 
červené víno) • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje v  hotelovom all 
inclusive bare počas dňa v čase od 10.00 h 
do 22.00 h - pivo, džúsy, víno, voda, mine-
rálka,  káva, čaj, rakija (hroznový destilát)a 
snacky • v  hlavnej dovolenkovej sezóne 
animačný program zameraný najmä na 
deti 

SUN & FUN klub Poslaním a cieľom klu-
bu je spestrenie dovo-

lenkových dní vás a predovšetkým vašich 
detí. V letnej sezóne 2015 si vám dovoľuje-
me ponúknuť na  spríjemnenie vášho ak-
tívneho dovolenkového pobytu osvedče-
né animácie organizované najmä počas 

letných prázdnin. Slovensky hovoriaci ani-
mátor v  spolupráci s  hotelom Korali pre 
vás pripravil denné aktivity, pri ktorých sa 
zabavia najmä  deti. Rôzne súťaže, pohy-
bové hry,  maľovanie a kreslenie spolu s 
tvorivými dielňami vašim ratolestiam urči-
te spríjemnia chvíle oddychu. Animačný 
program je  výbornou príležitosťou na zá-
bavu a spoznanie nových priateľov. Klubo-
vá dovolenka je zárukou neopakovateľ-
ných dovolenkových chvíľ, radosti 
z  pohybu, zábavy a  nenapodobiteľného 
detského smiechu. Rodičia určite privítajú 
dovolenkovú voľnosť, keď svoje ratolesti 
zveria do spoľahlivých rúk skúseného ani-
mátora. Súčasťou konceptu Sun and Fun 
klubu je zdarma požičiavanie športových 
potrieb a športových hier, spoločenských 
hier pre rodiny, kníh pre deti a dospelých 
(rôznych žánrov) v slovenskom jazyku.

Cenník: str. 351

Sutomore

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



5656

strediská > Shëngjin | Durrës 
Albánsko



5757ALBÁNSKO

Shëngjin
Rýchlo sa rozvíjajúce turistické stredisko Shën-
gjin vás očarí svojou malebnosťou a  priateľskou 
atmosférou. Malé pobrežné mesto je situované 
neďaleko hranice s Čiernou Horou. Všetkým priaz-
nivcom histórie ho môžeme odporučiť aj vďaka 
blízkosti mesta Lezhë, ktoré má tisíce rokov sta-
ré dejiny a jedinečnú kultúru. Jeho obyvatelia sú 
veľmi hrdí na to, že je tu hrobka ich národného 
hrdinu Gjergja Kastriotiho Skanderbega, ktorý 
zjednotil znepriatelené albánske kmene, aby spo-
ločne bojovali proti tureckej nadvláde. Shëngjin 
má asi 8000 obyvateľov a  je známy svojimi širo-
kými piesočnatými plážami a dobre vybavenými 
hotelmi. V lete sa pláže tohto mesta zaplnia tisíc-
kami návštevníkov, ktorí sem prichádzajú zažiť 
chuť priezračného Jadranského mora, kvalitné 
ubytovanie, nočné kluby a reštaurácie. Všade pa-
nuje priateľská atmosféra, nájdete tu čisté ulice, 
udržiavané pláže a belasé more. Za zmienku urči-
te stojí aj cenová dostupnosť celého Albánska pre 
slovenských dovolenkárov. V porovnaní s ostatný-
mi európskymi prímorskými krajinami mu svojimi 
miestnymi cenami nemôže konkurovať ani Bul-
harsko a Čierna Hora. Tu si môžete dopriať a vy-
chutnať takmer všetko, pretože ceny sú približne 
na úrovní tých slovenských, prípadne nižšie, čo 
v iných európskych  destináciach určite nenájdete. 

Durrës 
Najstaršie mesto Albánska, v  rokoch 1914 - 
1920 aj jeho hlavné mesto, je v  súčasnosti 
druhým najväčším v  krajine. Významný prístav 
na pobreží Jadranu, odkiaľ pravidelne pre-
mávajú 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 Rima-
nia premenovali na Dyrrhachium. Odtiaľto vy-
budovali 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, kedy 
vzniklo nezávislé Albánsko, bolo súčasťou Os-
manskej ríše. Z  rímskych čias tu nájdete zvy-
šky 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 Dur-
rësit. Durrës je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim le-
toviskom v Albánsku. Turistický ruch je budova-
ný na pobreží zálivu, kde pozdĺž širokej, až 30 
km dlhej piesočnatej pláže, má svoje miesto 
množstvo hotelov, reštaurácií, barov a diskoték. 

Tirana
Turecký paša Sulejman vydal v  roku 1614 rozkaz 
na mieste dnešnej Tirany založiť osadu. Z nej po-
maly vyrástlo mesto, kde sa dobre darilo obchodu 
a  kde z  rúk šikovných remeselníkov vychádzali 
lacné i pekné výrobky. Nad strechami obchodíkov 
sa ako obrovské ostrúhané ceruzky vypínali štíhle 
siluety minaretov a oblé kupoly mešít. Ich vybiele-
né múry Albáncom stále pripomínali prítomnosť 
Turkov, ktorí viac ako štyri storočia kruto vládli 
celej krajine. Len z úst do úst sa medzi ľuďmi šírili 
povesti o hrdinských činoch kniežaťa Skanderbe-
ga, ktorý v polovici 15. storočia zjednotil albánske 
kniežatstvá a  bojoval za ich samostatnosť. Dlho 
očakávaná chvíľa slobody prišla až v  roku 1912, 
kedy sa otvorila cesta k novému rozvoju. Srdcom 
dnešnej Tirany je námestie pomenované na po-
česť Skanderbega. Skromné domčeky ustúpili 
moderným budovám, ktorých ploché strechy sú-
ťažia s vrcholcami stále zelených stromov oživujú-
cich Skanderbegovo námestie. Výrazne nad nimi 
vyčnieva len minaret a kupola mešity Hadži Ethem 
Beja s bohato zdobeným priečelím. Vedľa mešity 
stojí vysoká štvorhranná veža s  hodinami, z  kto-
rej je pekný pohľad na dva hlavné bulváre Tirany. 
Tiahnu sa zo Skanderbegovho námestia na sever 
a  na juh a  na ich chodníkoch možno ešte dnes 
stretnúť ľudí v  tradičných albánskych krojoch. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 28° 30° 31° 28° 23°
Teplota vody 21° 23° 25° 25° 24° 20° 

Rozloha: 28.748 km2 • Počet obyvateľov: 3.151.000
Hlavné mesto: Tirana • Mena: lek

Albánsko sa úprimne teší každému návštevníkovi, 
ktorý sa nenechá odradiť rozporuplnými informáciami 
a príde si vychutnať krajinu takú, aká naozaj je: s ne-
spútanou prírodou, bohatou históriou, bytostne hrdú 
na svojich predkov. Ak ste mali pocit, že v Európe už 
nie je čo objavovať a dovolenkovali ste už vo všetkých 
stredomorských krajinách, zastavte sa a prelistujte si 

Okúsiť čaro nepoznaného, objaviť krásu zatracovaného, nájsť poklad tam, kde ostatní 
bohatstvo nehľadajú... taká je odpoveď na otázku: Čo všetko môžem očakávať od Albán-
ska?  Albánsko je pripravené ukázať svetu svoje bohatstvá ukrývané vekmi a popýšiť sa 
čarovnými plážami v Shëngjine, Durrës či na Albánskej riviére. Všadeprítomný nádych 
exotiky vás bezpochyby nadchne, a keď k tomu pridáte očarujúcu prírodu, Albánsko vás 
chytí za srdce. Moderná krajina s bohatou históriou a fascinujúcou prírodou či plážami je 
po minuloročnom úspechu zaradená i  do tohtoročnej letnej ponuky a pevne veríme, že 
sa opäť stane obľúbeným cieľom a vyhľadávanou destináciou našich klientov.

strediská > Shëngjin | Durrës 

nasledujúce strany. Objavte  spolu s nami 
tento nedotknutý kúsok Európy, krajinu, 
ktorá má na to stať sa ďalším hitom medzi 
letnými dovolenkami. Ak chcete zažiť 
exotiku v rámci Európy, krásne, široké 
a dlhé pláže s jemným pieskom, krajinu 
neskazenú masovým cestovným ruchom, 
dobré služby a výnimočne priaznivé a 
nízke miestne ceny, Albánsko je tou pravou 
destináciou. Vybrali sme pre vás overené 
hotely pri krásnych plážach v strediskách 
Shëngjin a Durrës. Cestovať môžete letec-
ky, autobusom aj vlastnou dopravou. 

Tirana

Durrës

Shëngjin
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Poloha: v  letovisku Shëngjin • priamo pri 
dlhej a  širokej piesočnatej pláži, od ktorej 
je hotel oddelený len pešou promenádou 
• 6 km od mesta Lezhë • 50 km od hranice 
s Čiernou Horou • 50 km od príletového le-
tiska Rinas v hlavnom meste Tirana

Ubytovanie: nové, vkusne a  moderne za-
riadené priestranné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou jednej resp. dvoch prísteliek • rodin-
né izby s  2 oddelenými spálňami až pre 5 
osôb  (za príplatok) •  časť izieb s výhľadom 
na  more (za príplatok) • klimatizácia • TV • 
malá chladnička • príslušenstvo (kúpeľňa, 
WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: hotel pozostávajúci 
z dvoch blokov • veľký areál s upravenou zá-
hradou a zeleňou • vstupná hala s recepciou 
• bar • kaviareň • pizzeria • terasa na animač-
ný program • obchodík • zmenáreň • reštau-
rácia  • wifi • novovybudovaný vonkajší ba-
zén (ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma) 
• detské ihrisko s hojdačkami a preliezkami 
• parkovisko 

Stravovanie:  formou all inclusive

Pláže: široká a dlhá piesočnatá pláž s  jem-
ným pieskom • 2 ležadlá a 1 slnečník zdarma 
pre klientov každej izby • pozvoľný vstup do 
mora vhodný i pre deti a neplavcov

Rafaelo Resort hotelový komplex

od 252 EUR/8 dní • od 392 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.rafaelohotel.com

Naša mienka: sme radi, že po minuloročnom 
úspechu vám, milí naši dovolenkári, môžeme opäť 
ponúknuť úžasný Rafaelo Resort. Celý komplex má 
výbornú polohu priamo pri novej pobrežnej prome-
náde ako stvorenej na večerné prechádzky. Nájde-
te tu reštaurácie, kde si okrem albánskych špecialít 
môžete veľmi výhodne pochutiť na čerstvo priprave-
ných rybách či exotických morských plodoch. Dlhá, 
široká piesková pláž je lemovaná barmi s možnosťou 
dať si osviežujúci nápoj aj po západe slnka. Nechaj-
te sa zlákať jedným zo „sky-barov“ umiestnených na 
najvyšších poschodiach priľahlých budov ponúkajú-
cich očarujúci výhľad na letovisko. Mladšia generácia 
uvíta možnosti zábavy a  diskotéku, tí starší večer-
ný hudobný program na hotelovej terase. Rodiny 
s  menšími ratolesťami sa potešia detskému ihrisku 
s  preliezkami v  upravenej záhrade. Preto neváhajte 
a prijmite prosím pozvanie do tohto hotela, ktorý sa 
môže stať vašim dovolenkovým sídlom hoci len na 
pár dní.

 
Shëngjin
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Shëngjin

Šport a  zábava: plážové atrakcie a vodné 
športy na pláži (za  poplatok) • pestrý ani-
mačný program so slovenským animátorom

all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov vrátane vybraných nápojov 
(víno, pivo, džús) • ľahký popoludňajší 
snack vo vyhradených hodinách vrátane 
nápojov (napríklad koláč, zmrzlina, 
káva,...) • počas dňa vybrané miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne aj na pláži 
zdarma (na pláži k  dispozícii 2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) • animačný program 
pre deti a dospelých  

SUN & FUN klub poslaním klubu je 
spestrenie dovolen-

kových dní vás i vašich detí. V mesiacoch 
júl / august si vám dovoľujeme ponúk-
nuť na  spríjemnenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu klubové animá-
cie. V  hoteli Rafaelo sa o  animačný 
program stará náš animátor. Vďaka 
tomu budete vy a vaše deti ľahšie zapo-
jení do aktivít - konajú sa rôzne športové 
a  zábavné podujatia, detské minidisko, 
večerné programy, súťaže, rôzne hry... 
Veselé deti, to sú i spokojní rodičia a prí-
jemne prežitá dovolenka. 

Cenník: str. 353

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Ibiza depandance

od 182 EUR/8 dní • od 301 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.harmonia-hotels.com

Naša mienka: znova dávame do pozornosti obľúbe-
né sesterské hotely - Albanian Star hotel stojaci priamo 
na širokej pieskovej pláži a Ibizu, situovanú len pár kro-
kov za ním, komfortom svojich izieb zameranú na ro-
dinnú dovolenku. Klientov ubytovaných v Ibize poteší, 
že všetky služby, vrátane stravovania, čerpajú v štvor-
hviezdičkovom hoteli Albanian Star. Pre vaše pohodlie 
nájdete na dlhej pláži okrem slnečníkov a ležadiel aj 
baldachýnové ležadlá s nádychom exotiky. Komfort a 
dôraz na spokojnosť hotelového návštevníka v kom-
binácii s atraktívnou cenou predurčujú hotel k prežitiu 
príjemnej oddychovej dovolenky, ktorú si môžete spes-
triť niektorým zo zaujímavých výletov.

Poloha: len 20 metrov od krásnej pláže 
s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom 
do Jadranského mora • na okraji mesta Dur-
rës - najstaršieho a druhého najväčšieho 
mesta v Albánsku s historickými pamiatka-
mi • ľahká dostupnosť centra mesta miest-
nou dopravou alebo taxíkom • non-stop 
lekáreň 30 m od hotela • 39 km od príle-
tového letiska Rinas • 42 km od hlavného 
mesta Tirana • bohaté možnosti rôznych 
fakultatívnych výletov do okolitých miest 
a  za pamiatkami zapísanými na zozname 
UNESCO  

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • možnosť ubytovania 
v rodinných izbách tvorených 2 spálňami 
(za príplatok) • klimatizácia • káblová TV • 
minibar (za poplatok) • wifi • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC) • balkón 

Vybavenie hotela: areál pozostáva z 2 

budov: hotel Ibiza a hotel Albanian Star • 
klienti ubytovaní v budove Ibiza využívajú 
všetky služby štvorhviezdičkového hotela 
Albanian Star: vstupná hala s recepciou • fit-
nes • reštaurácia • bar  • wifi (zdarma) • bazén 
• terasa • parkovisko 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
podávané formou švédskych stolov bez ná-
pojov • v samotnom hoteli ako aj jeho okolí 
nájdete množstvo cenovo dostupných 
reštaurácií a   podnikov vhodných na obedy

Pláže: udržiavaná, krásna, dlhá a široká pláž 
s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá,   slnečníky (zdarma) a 
intimitu poskytujúce lôžka s baldachýnmi 
(za  poplatok) • vodné športy na pláži (za 
poplatok)

Šport a  zábava: fitness v hoteli Albanian 
Star • vodné športy na pláži (za poplatok)

Cenník: str. 352

 
Durrës
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Albanian Star hotel

od 224 EUR/8 dní • od 357 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.harmonia-hotels.com

Naša mienka: vyhľadávaný hotel pýšiaci sa novým me-
nom vás očarí predovšetkým svojou neoceniteľnou polo-
hou, keďže sa nachádza priamo na širokánskej pieskovej 
pláži. Pokojnú dovolenkovú atmosféru si môžete vychut-
návať nielen na terase, kde vám budú vytvárať príjemný 
tieň voňavé borovice, ale i pod plážovými baldachýnmi. 
V hotelovej reštaurácii si pochutnáte na domácky pripra-
venej strave. Z hotelového baru pod strechou je krásny 
výhľad na pláž tiahnúcu sa až po samotné mesto Dur-
res. Keď bude slnko zapadať, môžete sa vydať za živým 
rytmom mesta, kde na vás čakajú reštaurácie s výbornou 
albánskou kuchyňou, nákupné pokušenia, ale i svedkovia 
dávnej minulosti - rímsky amfiteáter a hradby.  

Poloha: priamo na krásnej pláži s  jem-
ným pieskom a  pozvoľným vstupom do 
Jadranského mora • na okraji mesta Durrës 
- najstaršieho a druhého najväčšieho mesta 
v Albánsku s historickými pamiatkami • ľah-
ká dostupnosť centra mesta miestnou do-
pravou alebo taxíkom •  non-stop lekáreň 
30 m od hotela • 39 km od príletového letis-
ka Rinas • 42 km od hlavného mesta Tirana 
• možnosti rôznych fakultatívnych výletov 
do okolitých miest, prírody a za pamiatkami 
zapísanými na zozname UNESCO   

Ubytovanie: moderné a elegantné 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky • klimatizá-
cia •  TV • wifi • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou a WC) • balkón  
•  izby s orientáciou na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • wifi pripojenie na internet zdarma 
• internetový kútik • zmenáreň • café bar s 
posedením i na terase s priamym výhľa-

dom na more • reštaurácia • bazén • fitnes 
• konferenčná miestnosť • bar pod strechou 
hotela s panoramatickým výhľadom na celý 
záliv • parkovisko

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov bez nápojov • v 
samotnom hoteli ako aj jeho okolí nájdete 
množstvo cenovo dostupných reštaurácií a   
podnikov vhodných na obedy

Pláže: udržiavaná krásna dlhá a  široká 
piesočnatá pláž s  jemným pieskom a po-
zvoľným vstupom do Jadranského mora 
• ležadlá,   slnečníky (zdarma)  a intimitu a 
pohodlie poskytujúce  štýlové lôžka s bal-
dachýnmi (za poplatok) • rôzne vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: fitnes • výber rôznych 
vodných športov a atrakcií na pláži (za po-
platok)

Cenník: str. 353
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Tropikal Resort hotel a vilky

od 210 EUR/8 dní • od 343 EUR/11 dní
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.tropikalresort.com

Naša mienka: chuť luxusu, pohodlia a elegancie vám 
ponúkame v jednej z našich ďalších tohtoročných no-
viniek, ukrytej medzi všadeprítomnou zeleňou a do-
minantnými palmami. Na jedinom mieste nájde každý 
dovolenkár všetko čo k skutočnému oddychu a relaxu 
potrebuje - bary, reštaurácie, letné disco, detské ihrisko, 
futbalové ihrisko či možnosť vyskúšať si vodné a plážo-
vé športy, prípadne rôzne atrakcie. Skutočnou pýchou 
tohto úžasného rezortu je bezpochyby rozľahlý bazén, 
ktorému nechýba pool bar s pestrou ponukou občer-
stvenia. Ak váhate, kam ísť na letnú dovolenku, roz-
hodne vám odporúčame tento hotelový rezort s množ-
stvom možností ako príjemne a plnohodnotne stráviť 
pár nezabudnuteľných chvíľ s rodinou alebo priateľmi.

Poloha: na hotelový rezort, rozkladajúci sa na 
90 000 metroch štvorcových, priamo nadväzu-
je uchvacujúca piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • v časti mesta Durrës nazý-
vanej tiež Plepa • centrum vzdialené cca 600 m 
• 35 km od hlavného mesta Tirana

Ubytovanie: hotel: elegantne a moderne za-
riadené 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prí-
stelky • individuálna klimatizácia • trezor • káb-
lová TV • telefón • wifi internetové pripojenie 
• minibar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • bal-
kón • možnosť ubytovania v 3* jednopodlaž-
ných klimatizovaných vilkách: dvojlôžková izba 
s prístelkou, alebo rodinné izby (za príplatok) s 
dvomi samostatnými 2-lôžkovými miestnosťa-
mi • príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • TV • telefón

Vybavenie hotela: moderná budova zasa-
dená uprostred ohromujúcej zelene • vstup-
ná hala s  recepciou •  výťah • zmenáreň • dve 

reštaurácie • pizza kútik s pecou • stánok s 
grilovanými špecialitami • dva bary • pool bar 
• beach bar • nočný klub s profesionálnymi ta-
nečníkmi, DJ-mi a spevákmi • rozľahlý členitý 
bazén s oddelenou časťou pre deti • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne (zdarma) • futbalové ih-
risko • detské ihrisko • plážový volejbal

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • v areáli 
hotela sa nachádzajú reštaurácie a stánky so 
širokou ponukou  rôznych špecialít  

Pláže: rozľahlá piesková pláž • 2 ležadlá a  1 
slnečník zdarma pre klientov každej izby • plá-
žové osušky (zdarma) • sprchy na pláži •  vodné 
športy a atrakcie na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: domáci animačný tím s pes-
trým programom zameraným na všetky veko-
vé kategórie, detské ihrisko, futbalové ihrisko, 
nočný klub, plážové športy a atrakcie

Cenník: str. 353
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Dolce Vita hotel a depandance

od 196 EUR/8 dní • od 315 EUR/11 dní
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hoteldolcevita.al

Naša mienka: na okraji vibrujúceho mesta Durrës, 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži, nájdete štýlový 
hotel Dolce Vita. Jeho dominantou je krásna, udržia-
vaná zelená záhrada s  veľkým bazénom v  tropickom 
štýle ako stvorená na vychutnávanie vašich vzácnych 
dovolenkových chvíľ. Osvieženie nájdete v bare v tie-
ni borovíc, večerné rozptýlenie zase pri animačnom 
programe alebo na hotelovej diskotéke. Majitelia 
hotela tento rok vo svojom areáli pripravili ďalšie izby 
a síce novopostavený depandance. Letnú pohodu do-
plňte o  návštevu centra mesta Durrës, aby ste aspoň 
trošku nazreli do minulosti tohto starobylého prístavu 
a spoznali kúsok dejín, na ktoré sú Albánci tak nesmier-
ne a právom hrdí.

Poloha: priamo na pláži s  jemným pieskom 
a s pozvoľným vstupom do Jadranského mora 
• na okraji mesta Durrës - najstaršieho a druhé-
ho najväčšieho mesta v Albánsku s historický-
mi pamiatkami • ľahká dostupnosť centra mes-
ta miestnou dopravou alebo taxíkom • 39 km 
od príletového letiska Rinas • 42 km od hlavné-
ho mesta Tirana • možnosti zaujímavých fakul-
tatívnych výletov do okolitých miest 

Ubytovanie: priestranné a moderne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístel-
ky • centrálna klimatizácia • zabudovaný trezor 
• satelitná TV s plochou obrazovkou • telefón 
• wifi internetové pripojenie • minibar (za po-
platok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou alebo vaňou a WC) • balkón alebo terasa 
• časť izieb s orientáciou na more (za príplatok) 
• možnosť ubytovania v novovybudovanom 
depandance • 2-lôžkové izby až s dvomi prí-
stelkami • klimatizácia • sat TV • telefón • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou a WC) 

Vybavenie hotela: moderná budova obklo-
pená stredomorskými borovicami • vstupná 
hala s recepciou • zmenáreň • reštaurácia • bar 
• vonkajší bar s terasou • rozľahlý bazén v tro-
pickom štýle lemovaný palmami a borovicami 
• detský bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
s výhľadom na tyrkysové more • kryté pódium 
využívané na večerné animačné programy 
a diskotéky • udržiavaný zelený trávnatý areál 
s borovicami 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov 

Pláže: udržiavaná dlhá a široká pláž s jemným 
pieskom • ležadlá a slnečníky (zdarma) • vodné 
športy na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: animačné programy pre deti 
aj dospelých • diskotéky • vodné športy na plá-
ži (za poplatok)

Cenník: str. 353
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Leonardo hotel

od 189 EUR/8 dní • od 308 EUR/11 dní
oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelleonardo.al

Naša mienka: ďalšou našou novinkou v tejto sezóne 
je známy a vyhľadávaný 4* hotel Leonardo, situovaný  
len pár krokov od nádhernej  pieskovej pláže. Jeho vý-
hodná poloha ponúka  celý rad možností využitia počas 
horúcich letných dní. Je skvelým východiskovým bodom 
pre tých, čo sa rozhodli dovolenku nielen preleňošiť pri 
bázéne či krištáľovo čistom slnkom prehriatom mori, ale 
chcú spoznať krásy, kultúru a históriu tejto znovuobja-
venej krajiny. Hotelová reštaurácia má okrem domácej 
kuchyne pre vás pripravené i obľúbené talianské jedlá a 
ako bonus široký výber vín z okolitých krajín. Ak chce-
te toto leto zažiť skutočnú pohodu, radi vás privítame v 
hoteli Leonardo a tak sa aspoň malou mierou staneme 
súčasťou vašich veľkých zážitkov.

Poloha: priamo pri jednej z najznámejších 
albánskych pláží s pozvoľným vstupom do 
Jadranského mora, ideálnej pre neplavcov a 
menšie deti • ľahká dostupnosť centra mes-
ta miestnou dopravou alebo taxíkom • au-
tobusová zastávka 10 m od hotela • 35 km 
od hlavného mesta Tirana • možnosti zaují-
mavých fakultatívnych výletov do okolitých 
miest a za pamiatkami zapísanými na zozna-
me UNESCO

Ubytovanie: priestranné a útulne  zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky • 
rodinné izby (za príplatok) s dvomi samostat-
nými dvojlôžkovými miestnosťami, prípadne 
jednou dvoj- a jednou troj- lôžkovou miest-
nosťou • individuálna klimatizácia • trezor na 
izbe • káblová TV s plochou obrazovkou • te-
lefón • wifi internetové pripojenie • minibar 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón (za 
príplatok) • časť izieb s orientáciou na more 
(za príplatok) 

Vybavenie hotela: moderná budova situo-
vaná v blízkosti pieskovej pláže • vstupná hala 
s recepciou a posedením • výťah • zmenáreň 
• elegantná reštaurácia • bar • fitnes • vonkajší 
bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 

Stravovanie: polpenzia „ULTRA“ - raňajky 
a večere formou švédskych stolov • počas ce-
lého dňa alko a nealko miestne nápoje zdar-
ma (pivo, biele a červené víno, džús a pod.) • 
v blízkosti hotela ako i v širšom okolí nájdete 
množstvo rôznorodých, cenovo dostupných 
reštaurácií a podnikov • možnosť obedov (za 
príplatok)

Pláže: veľká udržiavaná pláž s jemným 
pieskom, ideálna i pre malé deti a neplavcov • 
ležadlá a slnečníky (zdarma) • atrakcie a vod-
né športy na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: hotelové fitnes • atrakcie a 
vodné športy na pláži (za poplatok)

Cenník: str. 352
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Adriatik hotel

od 266 EUR/8 dní • od 427 EUR/11 dní 

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.adriatikhotel.com

Naša mienka: ako čerešničku na torte máme pre 
vás pripravenú horúcu novinku v podobe 5* luxus-
ného hotela, kde si každý, kto vyhľadáva pohodlie 
spojené s eleganciou, príde na svoje. Či už sa rozhod-
nete navštíviť tento hotel vo dvojici, s priateľmi alebo 
s rodinou, čaká vás nespočené množstvo možností 
ako využiť letné chvíle oddychu a relaxu. Dobre udr-
žiavaná súkromná pláž s ležadlami a slnečníkmi vás 
zláka svojim jemným pieskom, šumom priezračného 
mora i pestrou ponukou ľahodných nápojov v dvoch 
plážových baroch. Hotelový bazén s pool barom 
vám okrem osvieženia ponúkne i zábavu v podobe 
tobogánu, milovníci športu sa môžu odreagovať na 
tenisovom kurte. Elegantná reštaurácia  na spodnom 
podlaží hotela vás obohatí o nové kulinárske zážitky 
a milovníci vína majú na výber z 200 druhov tohto 
nápoja bohov. Chcete i vy mať niečo spoločné so 
svetoznámymi osobnosťami politického, či  kultúr-
neho života? Ak je vaša odpoveď áno, stačí, ak si pre 
letnú dovolenku zvolíte práve tento úžasný hotel.

Poloha: priamo na slnkom zaliatej pláži s jem-
ným pieskom a  pozvoľným vstupom do 
Jadranského mora • 5 km od samotného centra 
mesta Durrës • 30 km od hlavného mesta Tira-
na • 4 km od prístavu trajektov

Ubytovanie: elegantne zariadené izby s mož-
nosťou ubytovania dvoch dospelých osôb a 
dvoch detí, alebo troch dospelých osôb • cen-
trálna klimatizácia • telefón • káblová / satelitná 
TV • wifi internetové pripojenie • minibar (za 
poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a  WC) • sušič na vlasy • 
balkón (za príplatok) • časť izieb s orientáciou 
na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: moderná luxusom dýcha-
júca budova • vstupná hala s recepciou a po-
sedením • výťah • zvlášť reštaurácia podávajúca 
raňajky a reštaurácia, kde sa servírujú večere 
•  hotelový bar • dva plážové bary • pool bar • 
fitnes • sauna • tenisový kurt • detské ihrisko • 
obchodík so suvenírmi, šperkami, parfémami, 

knihami a časopismi • knižnica • 5 konferenč-
ných miestností • veľký bazén s  toboganom 
• detský bazén • okolo bazéna slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • wifi pripo-
jenie na internet 

Stravovanie: polpenzia - raňajky a večere po-
dávané formou pestrých švédskych stolov bez 
nápojov • v okolí hotela nájdete množstvo ce-
novo dostupných reštaurácií a podnikov vhod-
ných na obedy a iné občerstvenie

Pláže: udržiavaná súkromná piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky (zdarma) • plážové atrakcie (za popla-
tok) • vodné a  loptové športy (za  poplatok) • 
mini lunapark

Šport a zábava: fitnes, sauna, tenisový kurt (za 
poplatok) • detské ihrisko • výber rôznych vod-
ných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

Cenník: str. 353
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Sofia Burgas

Slnečné pobrežie
Sveti Vlas

Nesebar

Elenite

Pomorie

BULHARSKO

Sme cestovná kancelária s dlhoročným 
stabilným bulharským partnerom, ktorému 
vďačíme za to, že vám pre vašu dovolenku 
v tejto letnej destinácii môžeme ponúknuť 
tie najvyhľadávanejšie a najznámejšie leto-
viská. Tu je naozaj všetko pripravené plniť 
vaše sny o “bezstarostnej dovolenke za super 
ceny“. Môžete si dovoliť jazdu kočiarom, či 
každodennú návštevu reštaurácií, diskoték 

a kaviarní. Aj svojim ratolestiam môžete kú-
piť takmer všetko, po čom zatúžia. Kvalitné-
mu ubytovaniu vo výhodne lokalizovaných 
hoteloch, ktorých ponuku sme ako každý rok 
vynovili a prispôsobili vašim dovolenkovým 
očakávaniam, konkurujú nielen široké pie-
sočnaté pláže ponúkajúce bohaté športové 
vyžitie, ale aj 4 km dlhá promenáda Slnečné-
ho pobrežia žijúca pravým dovolenkovým 

životom. Ponúkame vám nielen overené ka-
pacity, ale aj novinky na Slnečnom pobreží a 
v letovisku Sveti Vlas s kvalitnými all inclusive 
službami. Na miesto vášho prázdninového 
relaxu vás dopravíme diaľkovými klimatizo-
vanými autobusmi alebo lietadlami. Variabi-
lita počtu dní dovolenky umožňuje každému 
vybrať si ideálnu kombináciu hotela, spôso-
bu dopravy a dĺžky pobytu.

Bulharsko už tradične ponúka jednu z cenovo najvýhodnejších dovoleniek pre turistov. 
Prijateľná vzdialenosť od našej domoviny, čisté more ideálne pre rodinnú dovolenku, dlhé 
a široké pláže s jemným zlatistým pieskom... Podnebie je v letných mesiacoch príjemne tep-
lé, bez extrémnych horúčav. Turistov však do Bulharska láka aj množstvo atrakcií – aquapar-
ky, dobrodružné lety padákom, bohatý denný a nočný život, výhodné nákupy. Netreba však 
zabúdať aj na historické, kultúrne a prírodné pamiatky, ktorých je v tejto krajine naozaj veľa.   

Slnečné pobrežie 
Slnečné pobrežie je najväčšie a najobľúbenejšie 
bulharské letovisko, ktoré určite splní vaše pred-
stavy o  ideálnej dovolenke. Toto stredisko si je 
vedomé, že patrí medzi hlavné rekreačné oblasti 
s  moderným vzhľadom, aj keď väčší rozvoj za-
znamenalo len pred niekoľkými rokmi. Stretnete 
sa tu s  vkusnou krajinou obklopujúcou štýlové 
hotely ako aj moderné centrum letoviska. Výni-
močná široká pláž z  jemného piesku lemovaná 
piesočnými dunami je niekoľko kilometrov dlhá 
a siaha až po mestečko Nesebar. Pozvoľný vstup 
do  mora iste ocenia rodiny s  deťmi a  aj menej 
odvážni plavci. Stredisko je držiteľom medzi-
národného ocenenia “Modrá vlajka“ za  čistotu 
mora, pláže i  prírodného prostredia. Program 
vašej letnej dovolenky nemusí obsahovať iba 
tradičné opaľovanie sa pod horúcimi lúčmi bul-
harského slnka, existuje veľa iných možností ako 
prežiť tento čas aktívne. Na  Slnečnom pobreží 
si môžete vybrať z pestrej palety vodných špor-
tov, navštíviť vodný park, alebo si zahrať tenis či 
plážový volejbal. Rozsiahle centrum žije rušným 
denným i  nočným životom, nájdete tu nespo-
četné množstvo reštaurácií, kaviarní, barov a dis-
koték, ktoré sa stanú príjemnou súčasťou vašej 
úžasnej letnej dovolenky. 

Sveti Vlas 
Sveti Vlas je pokojné letovisko situované na úpätí 
pohoria Stará Planina, vzdialené cca 4 km od  Sl-
nečného pobrežia. Stredisko sa každou sezónou 
rozširuje a mení svoju tvár. Najväčším lákadlom sú 
piesočnaté pláže s  očarujúcim výhľadom na  his-
tóriou dýchajúci Nesebar. V  srdci tohto malého 
letoviska sa nachádza novovybudované centrum 
s  obchodíkmi a  reštauráciami. Milovníci nočné-
ho života nájdu už aj na tomto pokojnom mieste 
štýlové bary a diskotéky. Ak však zatúžite po ruš-
nejšej atmosfére skutočne veľkého strediska, so 
susedným živým Slnečným pobrežím je zabez-
pečené pravidelné autobusové spojenie. Okrem 
prechádzky po  pláži k  malebnému miestnemu 
prístavu si svoj letný dovolenkový pobyt môžete 
spestriť i nenáročnou turistikou.

Elenite 
Toto rekreačné stredisko je situované na  južnom 
pobreží Čierneho mora, asi 40 km od letiska v Bur-
gase a 10 km severovýchodne od rušného Slneč-
ného pobrežia. Elenite sa v Bulharsku radí k novším 
dovolenkovým letoviskám. Očarí vás jedinečnou 
kombináciou krištáľovo čistej vody a hôr. Rozpre-
stiera sa na  800 metrov dlhej pláži, ktorú lemujú 

jemne zvlnené kopce udržujúce príjemné ovzdu-
šie aj počas slnkom rozhorúčených letných dní. 
Elenite má priame autobusové spojenie s rušnej-
ším Slnečným pobrežím i s malebným mestečkom 
Nesebar, ktoré patrí k najkrajším miestam Bulhar-
ska a  vďaka svojmu historickému a  kultúrnemu 
významu je zapísané na zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Ak túžite so svojimi 
blízkymi stráviť ničím nerušené dni v úkryte pokoj-
nej zátoky obklopenej rozľahlými zelenými lúkami, 
Elenite je pre vás tá správna voľba.

Pomorie
Prímorské balneologické mestečko Pomorie  
patrí  k najstarším mestám v Bulharsku. Okrem vý-
hodnej polohy, krásnej pláže s  liečivým pieskom 
obmývanej priezračnými morskými vlnami, sem 
klientov láka i  soľné jazero preslávené svojimi 
zázračnými liečebnými účinkami. Čarovný zele-
ný park s mestským trhoviskom, množstvom ka-
viarničiek, stánkov a  obchodíkov tvorí centrum 
pešej zóny, ktorá vás dovedie až k romantickému 
rybárskemu prístavu s  prímorskou promenádou 
a  s  pestrofarebnými loďkami. Raritou sa jed-
noznačne stala pláž s čiernym pieskom. Pomorie 
má i pre vás pripravené svoje dovolenkové krásy 
a tajomstvá.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 27° 29° 30° 27° 23°
Teplota vody 18° 22° 24° 25° 22° 19°

Rozloha: 110.993 km2 • Počet obyvateľov: 7.365.000
Hlavné mesto: Sofia • Mena: bulharský lev
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Poloha: hotelový rezort je situovaný v  no-
vej časti známeho a pokojnejšieho letoviska 
Pomorie •  približne 20 km od  letiska v  Bur-
gase • 20 km od živého Slnečného pobrežia 
a historického mestečka Nesebar • v blízkosti 
autobusovej zastávky s  pravidelným auto-
busovým spojením s okolitými strediskami • 
priamo pri čarokrásnej piesočnatej pláži

Ubytovanie: pompézny hotelový rezort s 
areálom ústiacim na  priestrannú piesočna-
tú pláž pozostáva zo 6 hotelov: luxusné 5* 
hotelové časti pomenované podľa písmen 
gréckej abecedy: Alpha, Beta, Sigma, Delta, 
Eta a útulný 4* hotel Sunset Family • elegant-
ne a komfortne zariadené dvojlôžkové apart-
mány pozostávajúce zo spálne a  obývačky 
s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
apartmány sú zariadené: kuchynským kútom 
- sporák, chladnička s  mrazničkou, mikro-
vlnná rúra (za poplatok) • jedálenský stôl so 
stoličkami • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• SAT TV • telefón • vlastné príslušenstvo (kú-

peľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) •  sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotelového rezortu: vstup-
né haly s  recepciou • zmenáreň •  4 hlavné 
reštaurácie •  10 koktail barov a  kaviarní vrá-
tane Vitamin baru a Viedenskej cukrárne • 4 
a´la carte reštaurácie (talianska - Venezia, 
francúzska - La Boheme, ázijská - Asia, rybia 
- Mediterraneo) •  4 vonkajšie bazény s  od-
delenou časťou pre deti a  kĺzačkami (slneč-
níky a  ležadlá pri bazénoch zdarma) • Wi Fi 
pripojenie na recepcii hotelov Sigma a Eta • 
počítačová miestnosť (za poplatok) • sprchy 
pri bazénoch • vnútorný bazén • detský vnú-
torný bazén s kĺzačkou • jacuzzi • detský klub • 
detské ihrisko • bowling • biliard • stolný tenis 
(zdarma) • fitness (za poplatok možnosť ob-
jednania trénera) • spa a wellness centrum • 
sauna - fínska, infračervená, bylinková • solá-
rium • salón krásy (kaderníctvo, manikúra, pe-
dikúra, kozmetika) • lekár • menšie obchodné 
centrum (oddelenie s  oblečením, športový-

Sunset Beach
Family Resort & Spa hotel. komplex

 

od 280 EUR/8 dní • od 462 EUR/11 dní
oficiálne hodnotenie: **** / *****
webstránka: www.sunsetresort.bg

Naša mienka: tento unikátny rozprávkový hotelový 
komplex nájdete priamo pri 400 metrov dlhej prírod-
nej piesočnatej pláži v novej časti letoviska Pomorie. 
Jednoznačne sa radí do  kategórie najväčších a  naj-
exkluzívnejších rezortov na  pobreží Čierneho mora. 
Pozostáva zo šiestich viacpodlažných elegantných 
hotelov ponúkajúcich vkusné ubytovanie a  vynika-
júce služby. K neoddeliteľnej súčasti areálu patrí sta-
rostlivo udržiavaná záhrada s množstvom exotických 
stromov a kvetinových záhonov popretkávaných kľu-
katými chodníčkami. Osvieženie, zábavu a  relax náj-
dete pri niektorom zo štyroch bazénov dotvárajúcich 
prepychovú architektúru tohto výnimočného miesta. 
K  dojmu prvotriednej dovolenky prispieva aj niekoľ-
ko kaviarničiek, koktail barov a reštaurácií ponúkajú-
cich široký výber medzinárodnej kuchyne a  rôzneho 
občerstvenia. Vo fantastickom hotelovom areáli náj-
dete aj oázu krásy, zdravia a  relaxu. Rozmaznávať sa 
nechajte v  spa a  wellness centre, ktoré má pre vás 
pripravené nespočetné množstvo lákavých masáží, 
ošetrení a  terapií. O  bezchybné dovolenkové chvíle 
a  vaše splnené priania sa neustále stará kvalifikova-
ný hotelový personál. Čas oddychu si môžete spestriť 
v bowling centre alebo na oslňujúcej pláži, kde na vás 
čakajú rôzne aktivity plné smiechu a  dobrodružstva. 
Deti istotne zlákajú kĺzačky v bazéne či detské ihrisko. 
Fakt, že tento hotelový rezort je skutočne jedinečný 
a  mimoriadny, potvrdzuje aj jeho výborná poloha. 
Nachádza sa medzi Burgasom, najvyhľadávanejším 
strediskom Slnečné pobrežie a  históriou dýchajúcim 
Nesebarom. Do  spomínaných letovísk sa dostanete 
už za  pár minút a  máte tak skvelú možnosť spoznať 
i  okolie vašej dovolenkovej destinácie. Ak počas let-
ných dní túžite po  hýčkaní svojich zmyslov, vyberte 
sa do skutočného dovolenkového raja, ktorým Sunset 
Resort bezpochyby je.

Pomorie
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mi potrebami, parfuméria, drogéria) • parko-
vanie pri hoteli (zdarma) • podzemná garáž 
(za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s  liečivým 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora 
vhodným pre menej odvážnych plavcov, či 
neplavcov a  rodiny s  deťmi, je len pár met-
rov vzdialená od hotelového komplexu •  le-
žadlá a slnečníky na pláži zdarma pre klien-
tov ubytovaných v 5* časti Sunset Resort (za 
poplatok pre klientov ubytovaných v 4* časti 
Sunset Family) 

Šport a zábava: denné a večerné hotelové 
animácie pre deti aj pre dospelých • det-
ský klub • detské ihrisko • fitness centrum 
• bowling • stolný tenis • biliard • spa a well-
ness centrum •  plážový volejbal • prenájom 
bicyklov • široká paleta adrenalínových vod-
ných športov a atrakcií na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere po-

dávané formou pestrých, bohatých a chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov • 
špeciality miestnej i medzinárodnej kuchy-
ne • počas celého dňa sú podávané miestne 
alkoholické nápoje (rôzne likéry, anízovka, 
gin, vodka, rum, whisky, brandy, biele a čer-
vené víno, pivo, koktaily, atď.), nealkoholic-
ké nápoje (4 druhy nealko nápojov, perlivá 
a  neperlivá minerálna voda, 3 druhy 
džúsov) a  teplé nápoje (káva, čaj, horúca 
čokoláda, cappuccino) • počas dňa koláčiky 
a zmrzlina • plážové osušky, ležadlá s pod-
ložkami a slnečníky pri bazénoch hotelové-
ho rezortu zdarma • detský klub • stolný te-
nis • vodné kĺzačky • pre klientov z 5* časti 
Sunset Resort navyše plážový bar, ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma

Cenník: str. 358

Pomorie

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  pokojnejšom letovisku Elenite 
•  cca 10 km od  rušného strediska Slnečné 
pobrežie (pravidelné spojenie autobusom) 
•  priamo pri pláži s  jemným pieskom a  po-
zvoľným vstupom do mora 

Ubytovanie: hotelový komplex nachádza-
júci sa priamo pri pláži pozostáva zo 4 sa-
mostatných hotelových budov: Royal Park, 
Atrium Beach, Royal Bay a Andalusia Beach 
• štýlovo a  komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek • klimatizácia • chladnička • TV •  telefón 
• sušič na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou a  WC) •  balkón 
alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelov: spoločné pre všetky 
hotely: vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• lobby bar • pool bar • bazén (slnečníky a le-
žadlá pri bazéne zdarma) • v areáli Royal Club 
Victoria je k dispozícii všetkým klientom: bar 
priamo na pláži • tenisové kurty • minigolf • 
aquapark Atlantida • nákupné centrum • 3 
a´la carte reštaurácie • kaviareň • nočný klub 
• Wi-Fi pripojenie • detské ihrisko • bowling 
centrum • fitness • spa centrum • lekár

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) 

Šport a zábava: hotelové animácie • detský 

Royal Club Victoria
Waterpark & Spa 

hotelový komplex
 

od 273 EUR/8 dní • od 441 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg 

Naša mienka: štýlový hotelový komplex, nachádzajúci 
sa v  rekreačnej oblasti Elenite, 10 km od  najrýchlejšie sa 
rozvíjajúceho letoviska - Slnečné pobrežie, zabezpečuje 
pre svojich hostí oddych i  zábavu. Ponúka široký rozsah 
služieb v  unikátnej kombinácii krištáľovo čistého mora 
a impozantných hôr. Súhra originálnej architektúry a pô-
sobivej elegancie dodáva tomuto rezortu nádych jedineč-
nosti. Priateľský hotelový personál je pripravený postarať 
sa o svojich hostí 24 hodín denne tak, aby im počas let-
ných dovolenkových dní vyplnil všetky ich želania. Ultra 
all inclusive program nezahŕňa len občerstvenie a nápo-
je počas celého dňa, ale aj množstvo zábavných aktivít. 
V rozľahlom areáli nájdete okrem jedinečného aquaparku 
Atlantida s množstvom kĺzačiek a toboganov i bazény pre 
dospelých a deti, vodné športy, klub surfovania, minigol-
fové ihrisko, tenisový kurt, bar, nočný klub a  reštaurácie. 
Výnimočné chvíle bezpochyby zažijete v krásnom spa cen-
tre, ktoré vám ponúkne nespočetné množstvo procedúr. 
Dokonalý oddych si môžete plnými dúškami vychutnať 
na slnkom zaliatej pláži so zlatistým pieskom. Ak zatúžite 
po ruchu a živej atmosfére skutočne veľkého letného stre-
diska, vyberte sa do neďalekého Slnečného pobrežia a ne-
chajte sa zlákať množstvom obchodíkov, barov, reštaurácií 
a diskoték, kde sa rozhodne výborne zabavíte a spoznáte 
jedinečný bulharský temperament. A  ak budete chcieť 
zažiť trochu romantiky skĺbenej s históriou, určite si nene-
chajte ujsť návštevu starobylého mestečka Nesebar, ktoré 
patrí k najkrajším miestam v Bulharsku. Môžete sa prejsť 
po  úzkych kamenných uličkách lemovaných drevenými 
domčekmi a nakúpiť suveníry pre svojich najbližších alebo 
ochutnať niečo z tradičnej bulharskej kuchyne v niektorej 
z útulných reštaurácií. Nechajte sa zlákať touto neodola-
teľnou ponukou a  doprajte si dovolenku plnú oddychu 
v prekrásnom a pokojnom prostredí, kde si prídu na svoje  
malí i veľkí. 

Elenite
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klub • fitness centrum • bowling • aquapark • 
minigolf • tenis • spa centrum • biliard • vod-
né športy na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • možnosť rezer-
vácie večere v troch a´la carte reštauráci-
ách (bulharská, európska a  barbecue) • 
počas celého dňa podávané miestne alko-
holické nápoje (brandy, koňak, vodka, li-
kéry, víno, pivo, koktaily, atď.), nealkoho-
lické nápoje a  teplé nápoje, minerálna 
voda • počas dňa hot dog a koláčiky •  le-
žadlá a  slnečníky pri bazéne a  na  pláži • 
detský klub • detské ihrisko • neobmedze-

ný vstup do aquaparku Atlantida • fitness 
centrum • hotelové animácie 

SUN & FUN klub neopakovateľné chvíle 
plné oddychu vám po-

čas prázdnin (júl/august) spríjemní hote-
lový animačný tím, ktorého súčasťou je aj 
slovensky hovoriaci animátor. Zapojte sa 
do  rozličných zaujímavých súťaží, či hier 
a zabavte sa spoločne so svojimi novými 
kamarátmi. Denné i večerné aktivity jedi-
nečným spôsobom obohatia vaše dovo-
lenkové dni smiechom, radosťou, dobrou 
náladou a priateľstvom.

Cenník: str. 358 

Elenite

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: tento zaujímavý dovolenkový re-
zort nájdete v centre obľúbeného, živého 
a  turistami vyhľadávaného bulharského 
strediska Slnečné pobrežie • priamo pri 
piesočnatej pláži • približne 5 km od  his-
torického mestečka Nesebar •  pred hote-
lom je dlhá plážová promenáda lákajúca 
k  podvečerným prechádzkam, ktorú le-
mujú obchodíky nielen so suvenírmi ale 
aj rôzne iné dovolenkové atrakcie pre ma-
lých aj veľkých 

Ubytovanie: Chaika Metropol - účelne 
zariadené 2-lôžkové hotelové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • Chaika Resort: 
Chaika Arcadia a  Chaika Beach - štýlové 

2-lôžkové hotelové izby s  možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • v izbách sa nachá-
dza:  klimatizácia •  telefón •  satelitná TV 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, resp. vaňou a  WC) •  sušič 
na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón ale-
bo terasa s posedením • izby s výhľadom 
na more v časti Chaika Beach za príplatok

Vybavenie hotelov: hotelový areál po-
zostáva z  hotelov Chaika Beach, Chaika 
Arcadia a Chaika Metropol • vstupná hala 
s recepciou • dve reštaurácie • lobby bar • 
pool bar • Irish bar • plážový bar • Mystic 
club (s hudbou profesionálnych DJ) • dva 
vonkajšie bazény s  oddelenými detskými 

Chaika Beach Resort 
Wellness & Spa hotelový komplex

od 224 EUR/8 dní • od 371 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.victoriagroup.bg

Naša mienka: all inclusive hotelový rezort pozostá-
vajúci z Chaika Resort (Chaika Beach a Chaika Arcadia) 
a  hotela Chaika Metropol sa nachádza v  centre pre-
stížneho Slnečného pobrežia, priamo pri pláži, ktorú 
od  hotela delí len malebná promenáda s  obchodíkmi 
ponúkajúcimi veselé i zaujímavé suveníry. Ak patríte ku 
klientom vyhľadávajúcim zábavu a  živé centrum stre-
diska, budeme poctení ponúknuť vám nezabudnuteľnú 
dovolenku strávenú na tomto jedinečnom mieste. Celý 
hotelový komplex, od  recepcie, cez izby až po  okolitý 
areál dýcha štýlom a  originalitou. Vkusne a  elegantne 
zariadené hotelové izby vám ponúknu výhľad na  ma-
lebný záliv alebo na nádhernú bulharskú prírodu. Ak ste 
priaznivci wellnessu, nemôžete si nechať ujsť príležitosť 
využiť služby unikátneho spa centra, ktoré vám zabez-
pečí jedinečný relax vo svojom luxusnom zariadení. Svo-
jou bohatou ponukou masáží a procedúr ulahodí i tomu 
najnáročnejšiemu klientovi. Vyskúšať môžete napríklad 
tradičné thajské procedúry, jacuzzi alebo turecké kúpele, 
pri ktorých zabudnete na každodenné starosti. Pred re-
zortom na širokej piesočnatej pláži vás za tónov príjem-
nej hudby uvítajú bary, kde si môžete vychutnať skvelé 
drinky s krásnym výhľadom na more. Jedinečná poloha 
hotela vám umožní spoznať nielen denný a nočný život 
najväčšieho letoviska na pobreží Čierneho mora - Slneč-
ného pobrežia, ale taktiež neďaleké starobylé mestečko 
Nesebar, ktoré je známe vďaka svojej histórii, dreveným 
domčekom, úzkym kamenným uličkám a neopísateľne 
romantickej atmosfére. Zavedie vás tam dlhšia avšak 
príjemná prechádzka po pláži a pre tých pohodlnejších 
je k dispozícii pravidelné autobusové spojenie.  Prijmite 
naše pozvanie a vychutnajte si s nami nezabudnuteľnú 
dovolenku s tou pravou letnou atmosférou. 

Slnečné pobrežie
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časťami • menší krytý bazén • spa centrum 
s bohatou ponukou masáží a rôznych pro-
cedúr • Wi-fi pripojenie • internet • kader-
níctvo • hotelové obchodíky • lekár • zme-
náreň • strážené parkovisko (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláž: priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodná aj pre malé 
deti a neplavcov •  pláž ocenená Modrou 
vlajkou • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • 
vodné športy a atrakcie (za poplatok)

Šport a  zábava: wellness a  spa centrum 
s  atraktívnou ponukou komplexných kú-
peľných služieb • internetový kútik • poži-

čovňa áut • hotelové denné animácie • v 
blízkosti množstvo barov a diskoték

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou  

švédskych stolov vrátane nápojov a širo-
kého výberu dezertov • ľahšie občerstve-
nie podávané počas dňa - zmrzlina, káva, 
čaj, zákusky • plážový bar ponúka počas 
dňa lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje •  slnečníky a  ležadlá pri bazé-
noch •  jeden voľný vstup do  aquaparku 
hotelového komplexu Royal Club Victo-
ria v Elenite s tobogánmi a šmykľavkami 

Cenník: str. 357

Slnečné pobrežie

VSTUP ZDARMA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk

Chaika Beach Chaika Arcadia

Chaika Metropol
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Poloha: v  južnej časti a  na samotnom 
začiatku svetoznámeho a  vyhľadáva-
ného strediska Slnečné pobrežie •  cca 
200 m  od  zlatistej slnkom zaliatej piesoč-
natej pláže • neďaleko rušného centra tejto 
časti letoviska s  obchodíkmi, reštaurácia-
mi, barmi, diskotékami a  nočnými klubmi 
•  v  bezprostrednej blízkosti historického 
mestečka Nesebar ľahko dostupného 
miestnym vláčikom alebo peši • nová časť 
Nesebaru cca 500 m s možnosťou výhod-
ných nákupov, príjemného posedenia 
v  kaviarničkách a  reštauráciách •  autobu-
sová zastávka s  pravidelným spojením 
s  ostatnými časťami Slnečného pobrežia 

neďaleko hotela • cca 35 km od medziná-
rodného letiska v Burgase

Ubytovanie: moderné, zrekonštruované 
a  vkusne zariadené 2-lôžkové hotelové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek •  rodinné izby s  dvomi klasickými 
lôžkami a  možnosťou až troch prísteliek • 
klimatizácia • telefón • satelitná TV • chlad-
nička, resp. minibar • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou,  WC) • 
sušič na vlasy • balkón s posedením

Vybavenie hotela: elegantná vstupná 
hala s  recepciou a  príjemným posedením 
• trezor (za poplatok) • zmenáreň • výťahy • 

Kotva 
Waterpark hotel

od 182 EUR/8 dní • od 301 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kotvahotel.com

Naša mienka: aj tento rok sme sa rozhodli zaradiť do na-
šej ponuky tento výnimočný hotel, ktorý si svojimi služba-
mi, výbornou polohou a priateľským prístupom personálu 
získal nejedného dovolenkára. Hotel Kotva je unikátny 
originálnym vybavením areálu, ktorého neodmysliteľnou 
súčasťou je miniaquapark s rôznymi vodnými atrakciami, 
pirátska loď a šmykľavky. Nájdete ho na juhu životom pul-
zujúceho strediska Slnečné pobrežie, pričom je vzdialený 
len 15 minút chôdze od historického, mýtmi opradeného 
mestečka Nesebar, ktorého návštevu by ste si za žiadnych 
okolností nemali nechať ujsť. Tento kompletne zrekonštru-
ovaný hotel s útulnými izbami, moderne a vkusne zariade-
ným interiérom je vyhľadávaný najmä rodinami s deťmi. 
K prívlastku rodinný určite prispieva aj ochotný personál 
a najmä miniaquapark, kde sa s vašimi ratolesťami do sý-
tosti vyšantíte a zabavíte. Ak zatúžite po ruchu skutočne 
veľkého letoviska, odvezte sa autobusom do centra Slneč-
ného pobrežia a ponorte sa do víru zábavy.

Slnečné pobrežie
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Wi-Fi pripojenie • internet • hlavná hotelová 
reštaurácia •  lobby bar •  koktail bar •  veľký 
členitý bazén s  pool barom, kĺzačkami, to-
bogánmi a  inými vodnými atrakciami pre 
malých i  veľkých návštevníkov, ktorý je sú-
časťou hotelového miniaquaparku v  štýle 
“piráti z  Karibiku“ • veľký bazén vyhradený 
pre plavcov • detský bazén • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch zdarma •  kaderníctvo • 
lekár • obchody • masáže • fitness centrum 
• priestranné parkovisko

Stravovanie: polpenzia - raňajky a  večere 
formou švédskych stolov s pestrou ponukou 
domácich i medzinárodných jedál. V prípade 
záujmu možnosť ubytovania iba s raňajkami.

Pláže: cca 200 metrov od širokej piesočna-
tej pláže • slnečníky a ležadlá (za poplatok) • 
široký výber plážových a vodných športov 
(za poplatok) • štýlové plážové bary

Šport a zábava: fitness • biliard • stolný te-
nis • masáže • bowling klub v blízkosti hotela

SUN & FUN klub aj tento rok sme pre 
vás počas prázdnino-

vých mesiacov (júl/august) pripravili Sun 
and Fun klub so slovensky hovoriacim 
animátorom, ktorý má pre malých aj veľ-
kých pripravené rôzne zaujímavé a veselé 
denné aktivity. 

Cenník: str. 356

Slnečné pobrežie

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: príjemný a  viacerými dovolenko-
vými sezónami preverený hotel Dunav náj-
dete v  známom a  vyhľadávanom letovisku 
Slnečné pobrežie • je situovaný v  širšom 
centre strediska, v blízkosti živej obchodnej 
promenády s  množstvom zaujímavých ob-
chodíkov, reštaurácií, barov a ďalších letných 
dovolenkových atrakcií, ktoré sú určené pre 
malých aj veľkých dovolenkárov • približne 
3 km od historického mestečka Nesebar, kto-
ré je zapísané na  zozname kultúrneho de-
dičstva UNESCO • pravidelné spojenie medzi 
letoviskom Slnečné pobrežie a  mestečkom 
Nesebar je zabezpečené miestnou autobu-
sovou dopravou alebo lákavým turistickým 
vláčikom • hotel je vzdialený približne 250 m 
od priestrannej piesočnatej pláže 

Ubytovanie: príjemne a moderne zrekon-
štruované 2 - lôžkové izby s  možnosťou 
umiestnenia jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • telefón • satelitný TV • chlad-
nička •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 

sprchou, WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením

Vybavenie hotela: elegantná, priestran-
ná vstupná hala s  recepciou a  možnos-
ťou vonkajšieho aj vnútorného sedenia 
• príjemne pôsobiaci lobby bar s ponukou 
alkoholických aj nealkoholických nápojov 
• trezory (na recepcii za poplatok) • zmená-
reň • Wi-fi pripojenie • 4 výťahy z toho 1 pa-
noramatický • hlavná reštaurácia s vonkaj-
šou terasou a posedením • vonkajší bazén 
s oddelenou časťou pre najmenších hote-
lových návštevníkov • terasa na slnenie ob-
klopujúca bazén, na ktorej sú umiestnené 
ležadlá a  slnečníky (zdarma) •  bar pri ba-
zéne ponúkajúci zmrzlinu a nápoje počas 
dňa •  záhradná reštaurácia, kde vás v  po-
poludňajších hodinách pohostia ľahkým 
občerstvením a nápojmi • upravená a udr-
žiavaná hotelová záhrada, v ktorej je situo-
vané i detské ihrisko • hotelové parkovisko

Dunav hotel

od 224 EUR/8 dní • od 371 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotel-dunav.com

Naša mienka: mimoriadne obľúbený, zrekonštruo-
vaný hotel Dunav vám hádam ani nemusíme pred-
stavovať. Už po  niekoľko letných sezón patrí medzi 
najvyhľadávanejšie hotely, ktoré majú v našej ponu-
ke dovolenkových pobytov svoje stále miesto. Mo-
derný interiér hotela, elegantne zariadené izby, vy-
nikajúca strava, kvalitné služby all inclusive, či krásna 
udržiavaná záhrada s  bazénom a  slnečnou terasou, 
to sú len niektoré z predností tohto príjemného do-
volenkového miesta vhodného i  pre náročnejších 
dovolenkárov. Na svoje si prídu aj tí hoteloví hostia, 
pre ktorých sa letná dovolenka spája s  aktívnejším 
využitím voľného času. Hotel Dunav je situovaný 
v  širšom, živom centre stále vyhľadávanejšieho le-
toviska Slnečné pobrežie, v  dostupnej vzdialenosti 
od  nádhernej zlatistej pláže obmývanej priezračne 
čistým morom. V  blízkosti hotela sa nachádza aj ži-
votom pulzujúca obchodná zóna, priam stvorená 
na  podvečerné prechádzky, počas ktorých môžete 
objavovať štýlové reštaurácie ponúkajúce miestne 
i  medzinárodné špeciality, či malé obchodíky, kde 
určite nájdete zaujímavý suvenír. Tým dozaista pote-
šíte nielen seba, ale aj niekoho blízkeho. Bary a dis-
kotéky vás budú lákať najnovšími chytľavými letnými 
melódiami, pri ktorých pretancujete celú noc. Svoju 
tohtoročnú dovolenku v Bulharsku si môžete spest-
riť aj výberom z našej širokej ponuky fakultatívnych 
výletov, ktoré vám priblížia a pomôžu lepšie spoznať 
túto zaujímavú krajinu. Sme presvedčení, že dovo-
lenka strávená v  priateľskej atmosfére all inclusive 
hotela Dunav je aj v tejto sezóne ideálnou kombiná-
ciou relaxu, pohodlia a zábavy. Príjemný a milý per-
sonál je ďalším vysoko pozitívnym atribútom, prečo 
si za  miesto svojho tohtoročného letného dovolen-
kového pobytu vybrať práve tento hotel. 

Slnečné pobrežie
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotel sa nachádza približne 5 minút 
chôdze od  širokej piesočnatej pláže s  poz-
voľným vstupom do  mora vhodným pre 
malé deti aj neplavcov • pláž bola ocenená  
Modrou vlajkou EÚ za  čistotu mora, pláže 
i okolia • slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok) • pláž lemuje promenáda s  barmi, 
reštauráciami a  s  rôznymi atrakciami pre 
deti i dospelých

Šport a  zábava: stolný tenis •  fitness cen-
trum •  ponuka masáží •  biliard •  stredisko 
Slnečné pobrežie ponúka pestrú a atraktív-
nu paletu vodných športov, ktoré môžete 
vyskúšať na  neďalekej  pláži: plážový volej-
bal • plážový futbal • motorové vodné špor-
ty: parasailing, paragliding, vodné skútre, 
vodný banán a kolesá, ktoré za sebou ťahá 
motorový čln (za poplatok) • vodné bicykle 
(za  poplatok) • prenájom motorového člna 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re sú servírované for-

mou chutných a bohatých švédskych sto-
lov v  hotelovej reštaurácii s  terasou 
vrátane miestnych alkoholických a  neal-
koholických nápojov •  počas obedov 
a večerí sú podávané jedlá miestnej bul-
harskej i  medzinárodnej kuchyne • alko-
holické nápoje zahŕňajú: gin, whisky, 
mastika, koňak, vodka, rôzne likéry, biele 
a  červené víno, pivo • nealkoholické ná-
poje zahŕňajú: colu, mirindu, 7UP, vodu 
a teplé nápoje (káva, čaj, mlieko, kakao) • 
v  bare pri bazéne sa počas dňa podáva 
zmrzlina, koláčiky, alkoholické a  nealko-
holické nápoje • v  snack bare je v  popo-
ludňajších hodinách servírované ľahké 
občerstvenie: pizza, špagety a  tiež alko 
a  nealko nápoje •  slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne

Cenník: str. 357 

Slnečné pobrežie

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v širšom centre obľúbeného a vy-
hľadávaného letoviska Slnečné pobrežie 
• v  pokojnejšej časti strediska s  veľkým 
množstvom rôznych obchodíkov so su-
venírmi, tematickými reštauráciami, ka-
viarňami, barmi, diskotékami a  ďalšími 
dovolenkovými atrakciami pre deti i  do-
spelých • cca 250 m od piesočnatej pláže 

Ubytovanie: moderne a vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • TV • telefón 
• chladnička • trezor (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením

Vybavenie hotela: príjemne pôsobiaci  
hotelový areál pozostáva z  dvoch budov 
• priestranná hotelová hala s  recepciou 
a  posedením • dve hotelové reštaurácie 
aj s vonkajším sedením • lobby bar • zme-
náreň • nočný bar • výťah • vonkajší bazén 
s  prírodnou minerálnou vodou a  s  odde-
lenou časťou pre deti • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne (zdarma) • pool bar 
• wellness centrum (masáže, kakaová tera-
pia, bahenná terapia, hydromasážna vaňa, 
Thalasso kúpeľ) • fitness • kaderníctvo • 
kozmetika • minimarket • parkovisko • bi-
liard • detské ihrisko

Stravovanie: formou all inclusive

Wela hotel

od 217 EUR/8 dní • od 364 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.welahotel.com 

Naša mienka: na  základe množstva pozitívnych 
ohlasov z  minuloročných sezón sme i  tento rok 
do  našej ponuky zaradili vami osvedčený a  prefe-
rovaný hotel Wela nachádzajúci sa v  severnej časti 
obľúbeného letoviska Slnečné pobrežie. Priateľská 
atmosféra, ochotný a  vždy nápomocný personál, 
nádherný bazén s  minerálnou vodou, relaxačné 
centrum ponúkajúce široký výber masáží a  terapií 
a v neposlednom rade i služby na vysokej úrovni sú 
zárukou kvalitne strávenej dovolenky. I tento rok ur-
čite oceníte ponuku hotela Wela vrátane all inclusive 
služieb, čím sa snažíme zvýšiť pohodlie našich klien-
tov a  takouto formou im zaobstarať chutné občer-
stvenie a  osviežujúce nápoje počas celého dňa.  
Hotelový animačný tím je pripravený vyplniť vaše 
chvíle oddychu športovými a zábavnými aktivitami, 
ktoré navodia tú správnu dovolenkovú atmosféru 
plnú smiechu a  nových priateľstiev. Blízkosť centra 
Slnečného pobrežia s nespočetným množstvom ba-
rov, reštaurácií, diskoték, obchodov a  piesočnatej 
pláže s pestrou škálou atrakcií a možností športové-
ho vyžitia ocenia zábavychtiví dovolenkári a taktiež 
rodiny s  deťmi. Tí, ktorí túžia po  troche romantiky, 
majú možnosť zavítať do históriou dýchajúceho sta-
rého Nesebaru, kde na  vás čakajú jedinečné chvíle 
v objatí histórie pripravenej odhaliť vám svoje krásy 
a  tajomstvá. O  tom, že toto neďaleké mestečko je 
skutočný klenot, svedčí i fakt, že patrí medzi pamiat-
kovo chránené územia a  je zapísané na  zozname 
kultúrnych pamiatok UNESCO. Pravidelné autobuso-
vé spojenie vám umožní navštíviť a  bližšie spoznať 
okolie svojej dovolenkovej destinácie. Taktiež bo-
hatá ponuka fakultatívnych výletov má pre vás pri-
pravené neopakovateľné dobrodružstvá a  zážitky, 
ktoré prispejú k  tomu, že sa vaša dovolenka stane 
nezabudnuteľnou. 

Slnečné pobrežie
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Pláže: dlhá a priestranná piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do  mora • ideálna 
pre rodiny s malými deťmi a menej zdat-
ných plavcov • slnečníky a  ležadlá (za po-
platok) • veľký výber vodných motorových 
a nemotorových atrakcií, ako aj plážových 
športov 

Šport a  zábava: hotelové denné a ve-
černé animácie • veľký šach • volejbalové 
a  futbalové ihrisko • wellness centrum 
(rôzne druhy masáží za poplatok) • fitness 
• stolný tenis • biliard (za poplatok) • mini-
golf • v blízkosti hotela diskotéky a množ-
stvo rozličných adrenalínových dovolen-
kových atrakcií

all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  večere 

podávané formou chutných a bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov v ho-
telovej reštaurácii •  ľahšie občerstvenie 
vo vyhradených hodinách počas dňa - 
pizza, koláčiky, ovocie, káva, čaj • barbe-
cue bar •  lobby bar • miestne nealkoho-
lické a alkoholické nápoje a  koktejly 
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
•  celodenné a večerné medzinárodné 
hotelové animácie 

Cenník: str. 357

Slnečné pobrežie

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Caesar Palace hotel

od 252 EUR/8 dní • od 413 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.elinabg.com

Naša mienka: výnimočná poloha hotela priamo na 
krásnej piesočnatej pláži v tichom zálive letoviska 
Sveti Vlas, vás zaiste očarí svojou nespútanou krásou 
a pokojom. Obklopený nádhernou a vždy zelenou 
prírodou, dýcha Caesar Palace príjemnou a poho-
dovou atmosférou. Úžasný výhľad na mestečko Ne-
sebar, komfortné a elegantné ubytovanie, výborná 
strava v spojení s kvalitnými službami, vždy milý a 
ochotný personál vám zaručia prežitie vysnívanej 
a ničím nerušenej dovolenky. Sme presvedčení, že 
vám naša tohtoročná novinka splní všetky vaše oča-
kávania. Príjmite naše pozvanie do hotela v lone prí-
rody, kde zabudnete na každodenné starosti. 

Poloha: na okraji obľúbeného a pokojného 
letoviska Sveti Vlas • priamo na nádhernej pie-
sočnatej pláži v obkolesení zelených svahov • 
centrum letoviska s nákupnými a zábavnými 
možnosťami ľahko dostupné autobusovou 
dopravou •  pravidelné spojenie autobusom s 
historickým mestečkom Nesebar a s vyhľadá-
vaným Slnečním pobrežím

Ubytovanie: elegantne a komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
•  klimatizácia •  TV •  minibar •  telefón •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón s posedením • väčšina 
izieb s výhľadom na more • priestranné štúdiá s 
2 klasickými lôžkami s možnosťou 1 až 3 príste-
liek • kuchynský kút • TV • klimatizácia • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a 
sušičom na vlasy) • balkón s posedením a s vý-
hľadom na more

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a príjemným posedením •  trezor na  recep-

cii (za poplatok) • 4 bary - lobby, pool, snack a 
Irish bar • Wi-Fi pripojenie na recepcii a v lobby 
bare • hlavná reštaurácia s terasou a výhľadom 
na more • á la carte reštaurácia • bazén • detský 
bazén • terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• výťahy • detské ihrisko • obchodík • parkovisko   

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na malebnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora •  ležadlá a  sl-
nečníky (za poplatok)

Šport a  zábava: fitness •  masáže •  sauna • 
biliard • šipky • stolný tenis • hotelové animácie 

all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere podáva-

né formou pestrých švédskych stolov • miest-
ne alko a nealko nápoje • ľahšie občerstvenie 
počas dňa - zmrzlina, snacky, káva, čaj • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • stolný tenis • fitness 

Cenník: str. 358
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Burgas Beach hotel
 

od 280 EUR/8 dní • od 462 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelburgas.eu

Naša mienka: hotelový komplex majestátne vložený do 
chránených dún Slnečného pobrežia vás dozaista očarí 
nielen svojou mimoriadnou polohou, ale aj  svojou pria-
teľskou atmosférou. V našej ponuke je novinkou a dávame 
ho do pozornosti tým z vás, ktorí uprednostňujú výbornú 
polohu hotela priamo na jedinečnej širokej piesočnatej 
pláži neďaleko rušného centra strediska a zároveň túžia 
po pokojnom oddychu v tieni slnečníka. K úplnej spokoj-
nosti svojich hostí prispievajú aj majstri kuchári, ktorých 
kulinárske špeciality bulharskej a medzinárodnej kuchyne 
opantajú vaše chuťové poháriky. Obľúbený hotel s veľmi 
kvalitnými službami vo svojej triede odporúčame klien-
tom všetkých vekových kategórií ako i pre rodiny s deťmi. 

Poloha: neďaleko vyhľadávaného centra 
obľúbeného letoviska Slnečné pobrežie 
•  v  rušnejšej časti strediska s  obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi, diskotékami a  ďalšími 
dovolenkovými atrakciami pre deti i dospe-
lých • priamo na nádhernej piesočnatej pláži 
• autobusové spojenie s  ostatnými časťami 
strediska i s historickým mestečkom Nesebar 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizá-
cia •  satelitná TV •  trezor •  minibar •  telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy ) • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: moderná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • Wi-Fi 
pripojenie v lobby • lobby bar • priestranná 
hotelová reštaurácia • novovybudovaný ba-
zénový komplex s tobogánmi a oddelenou 
časťou pre deti  • bar pri bazéne • terasa na 
slnenie s  ležadlami a  slnečníkmi (zdarma) • 
masáže • fitness (zdarma) • sauna 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž s poz-
voľným vstupom do mora priamo pred hote-
lom • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a zábava: šipky • šach • plážový volejbal • 
zumba • tanečné kurzy • medzinárodné hotelo-
vé animácie pre deti a dospelých • rôzne druhy 
plážových a vodných športov (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere podáva-

né formou švédskych stolov v  hotelovej 
reštaurácii • 2 x týždenne tematické večere 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • 
ľahšie občerstvenie vo vyhradených hodinách 
- zmrzlina, koláčiky, snacky, káva, čaj • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • medzinárodné animá-
cie pre deti a dospelých

Cenník: str. 358
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Trakia 
hotel

od 189 EUR/8 dní • od 343 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hoteltrakia.info

Naša mienka: v  srdci obľúbeného letoviska Slnečné 
pobrežie sa nachádza hotel Trakia, ktorý sme vďaka 
vašim pozitívnym ohlasom opätovne zaradili do  našej 
ponuky. Lákadlom tohto obľúbeného hotela je nielen 
starostlivo udržiavaná záhrada, ale i  zaujímavo riešený 
bazénový komplex s tobogánmi a pool barom. Zárukou 
vydarenej dovolenky je i  pohodlné ubytovanie a  vy-
nikajúce služby v  príjemnom prostredí. Keďže sa areál 
hotela nachádza v  bezprostrednej blízkosti zábavných 
i  nákupných možností je táto dovolenka ako stvorená 
pre aktívnych dovolenkárov. Ľahko dostupná pláž s vy-
hriatym pieskom ponúka dokonalý oddych za  zvukov 
šumiaceho mora.

Poloha: v  živom centre Slnečného po-
brežia s  obchodíkmi, reštauráciami, barmi 
a  diskotékami •  cca 200 m  od  udržiavanej 
zlatistej piesočnatej pláže • pravidelné 
autobusové spojenie s  ostatnými časťami 
letoviska Slnečné pobrežie a  s  unikátnym 
historickým mestečkom Nesebar

Ubytovanie: vkusne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prí-
stelky • klimatizácia •  telefón •  satelitná TV 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • balkón

Vybavenie hotela: originálne riešená vstup-
ná hala s recepciou a posedením • zmenáreň 
• reštaurácia s terasou • snack bar • záhradná 
kaviareň • lobby bar • pool bar • bazénový 
komplex s  tobogánmi aj pre deti • trezor 
(za poplatok) • detský kútik • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pláž s  jemným pieskom a  pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slneční-
ky (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • šipky • široká 
paleta vodných a plážových aktivít (za po-
platok) • v  okolí obchodíky, reštaurácie, 
bary a diskotéky • neďaleko sa nachádzajú 
tiež tenisové kurty (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

bohatých a  kvalitných švédskych stolov 
vrátane nápojov • ľahšie občerstvenie po-
dávané počas dňa v  lobby bare, v  snack 
bare i v pool bare - zmrzlina, káva, čaj, ko-
láčiky, lokálne alkoholické a  nealkoholic-
ké nápoje •  slnečníky a  ležadlá pri bazé-
noch zdarma •  voľný vstup na  tobogány 
nachádzajúce sa v hotelovom areáli  • stol-
ný tenis • šach • šipky

Cenník: str. 357
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Trakia Plaza 
hotel  

od 259 EUR/8 dní • od 420 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.trakiaplaza.eu

Naša mienka: sme radi, že vám môžeme v tohtoročnej 
sezóne ponúknuť tento skvelý hotel, ktorý je sesterským a 
zároveň aj susedným hotelom našej dlhoročnej overenej 
kapacity - hotela Trakia. Štvorhviezdičkový hotel Trakia 
Plaza sa vyznačuje mimoriadne príjemnou atmosférou, 
vynikajúcou stravou, komfortným ubytovaním a kvalitný-
mi službami. Zaujímavo riešený bazénový komplex, kto-
rý je spoločný pre oba hotely, poskytuje dovolenkárom 
dostatok priestoru na relax, ale aj zábavu. Tobogány pre 
malých aj veľkých zaiste vyčaria radostný úsmev na tvári 
každému. Príjemné osvieženie počas horúcich letných dní 
je pripravené v hotelových all inclusive baroch a v tieni 
rozkvitnutej záhradky môžete načerpať novú energiu.  

Poloha: v živom centre Slnečného pobrežia 
s obchodíkmi, reštauráciami, barmi, diskoté-
kami a kasínami • cca 200 m od piesočnatej 
pláže • pravidelné autobusové spojenie s os-
tatnými časťami letoviska Slnečné pobrežie 
a s historickým mestečkom Nesebar

Ubytovanie: komfortné a moderne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • telefón • SAT 
TV • chladnička, resp. minibar •  vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: moderná a atypická 
vstupná hala s recepciou a príjemným pose-
dením • zmenáreň • Wi-Fi pripojenie • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia „Chuchura“ v areáli 
hotela zariadená v typickom bulharskom 
štýle s vynikajúcou kuchyňou • lobby bar • 
pool bar • bazénový komplex s  tobogánmi 
aj pre deti (spoločný pre hotely Trakia Pla-
za a Trakia) • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 

(zdarma) • jacuzzi a trampolína (za poplatok) 
• internetový kútik • obchodík • parkovisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  dlhá a široká piesočnatá pláž s poz-
voľným vstupom do mora • ležadlá a slneč-
níky (za poplatok) 

Šport a zábava: šipky • šach • široká paleta 
vodných a  plážových aktivít (za  poplatok) • 
v okolí hotela množstvo zábavných možnos-
tí • neďaleko tiež tenisové kurty (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
podávané formou boha-

tých a  chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov v štýlovej reštaurácii „Chuchura“ 
• ľahšie občerstvenie podávané počas dňa v 
hotelových baroch - snacky, zmrzlina, káva, 
čaj, koláčiky, lokálne alko a nealko nápoje • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • šipky 

Cenník: str. 358
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Poloha: v širšom centre rušného letoviska 
Slnečné pobrežie •  v  živej časti strediska 
s obchodíkmi, reštauráciami, barmi a  iný-
mi dovolenkovými atrakciami • pravidelné 
autobusové spojenie s historickým Ne-
sebarom (autobusová zastávka neďaleko 
hotela) • turistický vláčik 

Ubytovanie: ponúkame 2 typy izieb:  v 2* 
časti Continental 2- lôžkové nerekonštru-
ované izby s možnosťou jednej prístelky • 
starší jednoduchý nábytok • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • bal-
kón • v 3* časti zrekonštruované 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • klima-
tizácia • SAT TV • telefón • chladnička, resp. 

minibar •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • balkón 

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s  posedením •  trezory na recepcii 
(za  poplatok) •  zmenáreň • Wi-Fi pripo-
jenie na  recepcii (za  poplatok) • hlavná 
reštaurácia s príjemnou vonkajšou terasou 
• 2* časť s vlastnou reštauráciou určenou 
iba pre raňajky (platí len pre klientov uby-
tovaných v 2* časti, obedy a večere sú 
podávané v spoločnej hlavnej reštaurácii) 
• lobby bar • pool bar • priestranný bazén 
s  oddelenou detskou časťou • slnečníky 
a  ležadlá pri bazéne (zdarma) •  masáže 
(za poplatok) • tenisový kurt (za poplatok) 

Park Hotel Continental 
hotel  

od 147 EUR/8 dní • od 238 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: **/***
webstránka: www.parkhotelcontinental.com

Naša mienka: obľúbený hotel neďaleko centra najpo-
pulárnejšieho bulharského letoviska Slnečné pobrežie, 
uprostred zeleného píniového parku s  veľkým  bazé-
nom, kde svoje miesto majú aj tí najmenší dovolenká-
ri, sa nachádza hotel s príznačným názvom “Park Hotel 
Continental“. Vkusné 2* a 3* izby, reštaurácia s  prí-
jemnou letnou terasou a výhľadom na bazén ponú-
kajúca vynikajúce jedlá bulharskej i  medzinárodnej 
kuchyne, či príjemný ochotný personál, to všetko sú 
aspekty s vyhliadkou na prežitie skutočne jedinečnej 
dovolenky. Ak zatúžite po víre naozaj veľkolepej let-
nej dovolenky, nasadnite na prázdninový vláčik, kto-
rý vás dovezie do centra Slnečného pobrežia plného 
ruchu, smiechu a veselej zábavy nielen počas horú-
cich slnečných dní, ale ukáže vám svoju typickú ne-
zameniteľnú tvár práve počas letných nocí. Ideálna 
poloha hotela vam zaručí blízkosť všetkých atraktív-
nych miest, čo z tohto hotela robí skvelé miesto pre 
strávenie pohodovej dovolenky za výbornú cenu. 

Slnečné pobrežie

/

izba **
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• detské ihrisko • hotelové parkovisko (za 
poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 200 m od čistej rozľahlej piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
vhodným i pre neplavcov a rodiny s deťmi 
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok) 
• široká ponuka plážových a vodných špor-
tov (za poplatok) 

Šport a zábava: tenis • futbal • biliard • ma-
sáže • v okolí hotela množstvo zábavných 
možností pre malých aj veľkých ako napr. 
kolotoče, minigolf, diskotéky, rôzne adre-
nalínové atrakcie

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

pestrých a  chutných švédskych stolov 
• ľahšie snacky a občerstvenie podávané 
vo vyhradených hodinách počas dňa  - 
pizza, sendviče, zmrzlina, káva, čaj, kolá-
čiky, lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v bare blízko bazéna 
•  raz za týždeň tématický večer (bulhar-
ská tradičná kuchyňa) • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne zdarma • detské ihrisko 
• stolný tenis 

Cenník: str. 356

Slnečné pobrežie

izba ***

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Sredec hotel

od 119 EUR/8 dní • od 203 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelsredetz.com

Naša mienka: obľúbený hotel s  výbornou polohou 
blízko centra letoviska je určený pre stredne náročných 
i náročnejších zákazníkov, ktorí ocenia živú dovolenkovú 
atmosféru a  krásnu širokú piesočnatú pláž. Spomenúť 
treba aj milý personál a  priestranný bazén s  detskou 
časťou vsadený do upravenej hotelovej záhrady. Ubyto-
vanie poskytuje v izbách zariadených v modernom štýle 
prevažne s výhľadom na bazén. Pýchou hotela sú boha-
té raňajky podávané v reštaurácii dýchajúcej príjemnou 
dovolenkovou atmosférou, ktorú navštevujú nielen hote-
loví hostia, ale aj dovolenkári z okolitých hotelov. Dobrú 
polohu, kvalitné služby a ubytovanie spolu s nádherným 
bazénom ocenia všetky vekové kategórie klientov.

Poloha: v  širšom centre obľúbeného leto-
viska Slnečné pobrežie •  v  živej časti stre-
diska s  obchodíkmi, reštauráciami, barmi, 
diskotékami a ďalšími dovolenkovými atrak-
ciami pre deti i  dospelých •  cca 200 m  od 
piesočnatej pláže • pravidelné spojenie au-
tobusom alebo turistickým vláčikom s  his-
torickým mestečkom Nesebar 

Ubytovanie: moderne a útulne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • TV • chladnička, resp. minibar 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s  recepciou s príjemným posedením 
•  zmenáreň •  úschovňa batožiny •  trezory 
na  recepcii (za poplatok) •  lobby bar •  koz-
metika •  kaderníctvo •  štýlová reštaurácia 
s vonkajšou terasou, príjemným posedením 
a  živou hudbou, ponúkajúca bulharskú i 
medzinárodnú kuchyňu •  rozľahlý bazén 

s  oddelenou časťou pre neplavcov a  deti 
• bar pri bazéne • slnečná terasa s ležadlami 
a  slnečníkmi (zdarma) • pekná  udržiavaná 
hotelová záhrada

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: Modrou vlajkou EÚ ocenená široká a 
dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora •  ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
•  na  pláži množstvo reštaurácií ponúkajú-
cich občerstvenie za výhodné ceny • štýlové 
plážové bary

Šport a zábava: internetový kútik • masá-
že •  rôzne športoviská priamo v  letovisku: 
tenisové kurty, plážový volejbal, aquaparky, 
minigolf, požičovňa bicyklov • vodné športy 
na pláži: parasailing, vodné lyže, jazda za čl-
nom na banáne (za poplatok) 

Cenník: str. 356
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Azurro hotel
 

od 182 EUR/8 dní • od 301 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***

Naša mienka: v  obľúbenom stredisku Slnečné po-
brežie máme pre vás pripravenú ďalšiu skvelú ponuku 
- hotel Azurro. Na základe vašich pozitívnych ohlasov 
z predchádzajúcich sezón vám aj tento rok dávame do 
pozornosti mimoriadne príjemný hotel nachádzajúci sa 
v blízkosti pláže, kde si môžete leňošenie spestriť rôzny-
mi letnými atrakciami, alebo sa len tak oddať slnečným 
lúčom pri hotelovom bazéne. Neďaleké centrum leto-
viska s  barmi, diskotékami, reštauráciami a  obchodík-
mi sa vám zase postará o večerné zážitky. Ak sa chcete 
okrem zábavy a vzrušenia dozvedieť aj niečo o balkán-
skej kultúre a  histórii, nezabudnite navštíviť neďaleký 
starobylý Nesebar. Kombinácia blízkosti mora a centra 
je ideálom pre plážovú dovolenku s nočným životom.

Poloha: neďaleko vyhľadávaného centra 
obľúbeného letoviska Slnečné pobrežie 
•  v  rušnejšej časti strediska s  obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi, diskotékami a  ďalšími 
dovolenkovými atrakciami pre deti i  dospe-
lých • cca 200 m od piesočnatej pláže • auto-
busové spojenie s ostatnými časťami stredis-
ka i s historickým mestečkom Nesebar 

Ubytovanie: útulné a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • satelitná TV • minibar • telefón 
•  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušičom na vlasy ) • balkón 

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s  recepciou, štýlovým posedením a  tele-
víznou miestnosťou • zmenáreň • Wi-Fi pripo-
jenie • trezory na recepcii (za poplatok) • lobby 
bar • reštaurácia na poschodí • bazén s odde-
lenou časťou pre deti • bar pri bazéne • terasa 
na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • 
masáže • fitness (zdarma) • kaderníctvo

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s  pozvoľným vstu-
pom do  mora •  ležadlá a  slnečníky (za  po-
platok) 

Šport a  zábava: internetový kútik •  masáže 
•  rôzne druhy plážových a vodných športov 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
sú podávané formou 

chutných švédskych stolov v  hotelovej 
reštaurácii • počas obedov možnosť občer-
stvenia vo forme fastfoodu v  barbecue 
reštaurácii pri bazéne • miestne alkoholic-
ké a  nealkoholické nápoje • v  barbecue 
reštaurácii je v  popoludňajších hodinách 
servírované ľahké občerstvenie a  nápoje 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • fitness

Cenník: str. 357
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Poloha: v južnej časti a na začiatku letovis-
ka Slnečné pobrežie • cca 500 m od nákup-
ných a zábavných možností • s centrom Sl-
nečného pobrežia a s historickým mestom 
Nesebar je zabezpečené pravidelné spo-
jenie autobusom alebo turistickým vláči-
kom • hotel leží cca 10 minút pešej chôdze 
od vyhľadávanej širokej piesočnatej pláže

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • moderný nábytok • klimatizácia 
•  TV •  chladnička •  vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón 

Vybavenie hotela: recepcia so zmenárňou 
•  trezory na  recepcii (za poplatok) • pose-
denie s TV • hotelová reštaurácia i s vonkaj-
ším sedením • hotelový bar • bazén s odde-
lenou časťou pre deti •  ležadlá, slnečníky 
a nafukovačky pri bazéne (zdarma) • men-
šie detské ihrisko situované v záhradke

Stravovanie: raňajky formou švédskych stolov

Pláže: široká a dlhá piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do  mora vhodným 
i  pre deti a  neplavcov •  ležadlá a  slneční-
ky na  pláži (za  poplatok) • pestrá paleta 
zábavných možností a  atrakcií na  pláži • 
občerstvenie, plážové bary a  reštaurácie 
ponúkajúce bulharskú a  medzinárodnú 
kuchyňu

Šport a  zábava: široký výber vodných 
športov na  pláži (za  poplatok) •  veľké 
množstvo rôznych športovísk priamo v le-
tovisku Slnečné pobrežie •  malé detské 
ihrisko situované v hotelovom areáli • pes-
trá ponuka denného i  večerného vyžitia 
v  centre letoviska • možnosť zakúpenia  
zaujímavých jedno i dvojdňových fakulta-
tívnych výletov

Cenník: str. 355

Atos hotel

od 91 EUR/8 dní • od 161 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelatos.com 

Naša mienka: obľúbený rodinný hotel Atos zodpove-
dá požiadavkám stredne náročných klientov. V  našej 
ponuke sa stal stabilným a obľúbeným hotelom, ktorý 
je vždy vypredaný medzi prvými. Vďaka  tichšej polo-
he, kvalitným službám, moderne a útulne zariadeným 
izbám a to všetko v kombinácii s výhodnou cenou ho 
zaraďujeme k hotelom vhodným pre páry i pre rodiny 
s deťmi. Tie okrem širokej piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora iste ocenia i atraktívnu blízkosť  
vodného parku v hoteli Kotva. Svoje dovolenkové chví-
le si naviac môžete spestriť i absolvovaním niektorého 
z  fakultatívnych výletov, ktoré vám okrem oddychu 
umožnia spoznať krásy Bulharska.

Slnečné pobrežie
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Sunny Day 
hotel

od 112 EUR/8 dní • od 196 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
 
Naša mienka: tento príjemný hotel, ukrytý v  novšej 
časti obľúbeného letoviska Slnečné pobrežie, neďaleko 
širokej piesočnatej pláže a  zábavného centra, je už 
dostatočne preverený spokojnosťou našich klientov, 
a  preto sme ho i tento rok zaradili do  našej ponuky. 
Hotelový komplex Sunny Day tvorí 5 ubytovacích častí, 
ktoré lemujú veľký vonkajší bazén a starostlivo udržia-
vanú záhradu s oddychovou zónou. Prekvapí vás najmä 
množstvom kvalitných služieb, vybavenosťou a profe-
sionálnym prístupom personálu. Veríme, že hotel si 
vďaka kvalitným službám a  pestrej palete športových 
a zábavných možností v  jeho areáli veľmi rýchlo získa 
ďalších spokojných klientov. Hotel odporúčame i rodi-
nám s deťmi.

Poloha: v severnej časti vyhľadávaného stre-
diska Slnečné pobrežie •  cca 200 m  od  pie-
sočnatej pláže • neďaleko od rušného centra 
tejto časti letoviska s  obchodíkmi, reštaurá-
ciami, barmi, diskotékami a nočnými klubmi 
•  približne 2,5 km od  centra Slnečného po-
brežia •  autobusová zastávka s  pravidelným 
spojením s ostatnými časťami letoviska pria-
mo v blízkosti hotela 

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek •  individuálna klimatizácia •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • TV 
• telefón • chladnička • balkón s posedením • 
väčšina izieb je orientovaná na bazén

Vybavenie hotela: recepcia so zmenárňou 
•  trezor (za  poplatok) •  reštaurácia •  bazén 
s oddelenou časťou pre deti a so slnečník-
mi a ležadlami (zdarma) • pool bar • detské 
ihrisko • šmykľavky • internetový kútik 

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: čisté pláže so zlatistým pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora • slnečníky 
a  ležadlá (za  poplatok) •  pozdĺž pláže ná-
kupná promenáda s obchodíkmi, reštaurá-
ciami, barmi a občerstvením • široká ponu-
ka rôznych druhov masáží

Šport a  zábava: stolný tenis (za  popla-
tok) • biliard (za poplatok) • požičovňa áut 
a  bicyklov •  početné možnosti zábavných 
aktivít v  letovisku a na pláži: pestrá paleta 
vodných športov ako napríklad vodné lyže, 
parasailing, jazda za  motorovým člnom, 
požičovňa kajakov a  windsurfingu (za  po-
platok) •  reštaurácie, kaviarničky, nočné 
kluby a  diskotéky nachádzajúce sa v  okolí 
hotela

Cenník: str. 355
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Condor hotel

od 119 EUR/8 dní • od 203 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***

Naša mienka: v  obľúbenom stredisku Slnečné po-
brežie, v blízkosti plážovej promenády sa nachádza 
hotel Condor, ktorý už tradične patrí do našej po-
nuky. Vzácne chvíle oddychu si môžete vychutnávať 
na  slnečnej terase pri bazéne, kde nájdete aj pool 
bar. Zlatistú piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom 
do mora ocenia najmä rodiny s deťmi. Hotel Condor 
je ideálnym miestom trávenia príjemných dovolen-
kových dní v  pokojnejšej oáze situovanej ďalej od 
pulzujúceho centra. Vkusne zariadené izby, výborná 
strava a  príjemný personál v  kombinácii s  viac ako 
atraktívnou cenou vás určite presvedčia o  tom, že 
ste si svoj tohtoročný letný pobyt vybrali správne.

Poloha: v  známom letovisku Slnečné po-
brežie • priamo pri piesočnatej pláži, vzdia-
lenej len pár krokov od hotela 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • väčšina z izieb s úžasným 
výhľadom na mor • telefón • chladnička, 
resp. minibar • klimatizácia • káblová TV • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón s príjemným posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou a  posedením • lobby bar • internet 
(za  poplatok) • zmenáreň • bankomat • 
výťah • hlavná reštaurácia • supermarket 
• vonkajší bazén s terasami na slnenie (le-

žadlá a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne 
• oddelená časť bazéna určená pre deti • 
kaderníctvo • tetovacie štúdio • salón krásy 
• požičovňa bicyklov • hotelové parkovisko 

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov • možnosť dokúpenia večerí 

Pláže: priamo pri priestrannej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a zábava: minigolfové ihrisko suse-
diace s areálom hotela • ponuka masáží 

Cenník: str. 356
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Poloha: v tichšej časti pokojného letoviska 
Sveti Vlas •  cca 500 m  od  menšieho centra 
strediska s  obchodíkmi a  kaviarňami s  prí-
jemným posedením •  4 km od  Slnečného 
pobrežia (pravidelné spojenie zabezpeče-
né miestnym autobusom) •  lodné spojenie 
so starým Nesebarom •  cca 150 m  od  čis-
tej pláže s  pozvoľným vstupom do  mora, 
vhodnej najmä pre rodiny s deťmi

Ubytovanie: veľmi pekne a štýlovo zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
•  moderný nábytok •  klimatizácia •  telefón 
•  TV •  Wi-Fi na izbe (zdarma) • chladnička 
•  trezor na  izbe (za  poplatok) •  vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: recepcia •  zmenáreň 
• reštaurácia • bar • miestnosť na odkladanie 
batožiny • internet • bazén s oddelenou det-
skou časťou • fitness centrum • slnečná tera-
sa s posedením (slnečníky a ležadlá zdarma)

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: starostlivo udržiavaná piesočnatá 
pláž s  pozvoľným vstupom do  mora •  le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • v blízkosti 
pláže malebný prístav ako stvorený na  ro-
mantické prechádzky • široká paleta vod-
ných a  športových aktivít priamo na  pláži, 
ako napríklad: parasailing, vodné lyže, jazda 
za člnom na vodnom banáne, ponuka ma-
sáží (za poplatok)

Šport a  zábava: fitness centrum v  hote-
li (za  poplatok) • v  centre tohto menšieho 
ale stále sa rozrastajúceho strediska nájdete  
obchodíky, reštaurácie, nočné bary, disko-
téky •  rušné centrum Slnečného pobrežia 
je dosiahnuteľné po  dlhšej prechádzke 
nádherným pobrežím alebo pravidelným 
autobusovým spojením

Cenník: str. 355

Venera 
hotel

od 84 EUR/8 dní • od 154 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.venerahotel.com 

Naša mienka: mimoriadne obľúbený rodinný hotel 
situovaný v tichšom prostredí letoviska nájdete v blíz-
kosti piesočnatej pláže. Už po viacero sezón ho upred-
nostňujú najmä klienti túžiaci po  oddychovej dovo-
lenke. Každoročná spokojnosť hostí s  jeho službami 
nás presvedčila o  jeho opätovnom zaradení do  na-
šej ponuky. Ubytovanie poskytuje v  dvojlôžkových 
izbách s  možnosťou jednej prístelky. Tí, ktorí túžia 
po rušnejšom nočnom živote, môžu využiť pravidelné 
autobusové spojenie so Slnečným pobrežím. Veríme, 
že si hotel aj počas tohtoročnej sezóny nájde svojich 
priaznivcov, ktorí sa vrátia z dovolenky spokojní, od-
dýchnutí a plní nových zážitkov. 

Sveti Vlas   
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Korona 
hotel  

od 84 EUR/8 dní • od 154 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***

Naša mienka: hotel Korona sa nachádza v  pokoj-
nejšom, ale stále populárnejšom letovisku Sveti Vlas. 
Dominantou hotela je priestranný bazén s oddelenou 
časťou pre deti a  toboganom. Z  jeho slnečnej  letnej 
terasy sa pred vami otvorí neopakovateľný výhľad 
na  šíre more a  celé letovisko Slnečné pobrežie až 
po  unikátny starý Nesebar. Aktívnejší dovolenkári si 
tiež prídu na svoje. Na blízkej pláži je v ponuke široká 
paleta vodných a  plážových športov. Príjemnou pre-
chádzkou sa za  niekoľko minút dostanete do  centra 
strediska, kde nechýbajú štýlové reštaurácie, kaviarne 
a obchodíky. Do centra rušnejšieho Slnečného pobre-
žia plného zábavy a  rozptýlenia vás zavezie miestny 
autobus.

Poloha: v  tichšom, ale stále viac obľúbe-
nejšom letovisku Sveti Vlas •  cca 50 m  od 
piesočnatej pláže • 4 km od Slnečného po-
brežia, s ktorým má zabezpečené pravidel-
né spojenie autobusom

Ubytovanie: útulné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky •  klimatizácia •  TV 
•  telefón •  chladnička •  vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) •  balkón 
alebo terasa s posedením 

Vybavenie hotela: recepcia •  trezory 
(za  poplatok) •  reštaurácia s  terasou a  ba-
rom • priestranný bazén s oddelenou det-
skou časťou • terasa na slnenie s výhľadom 
na more • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
(zdarma) •  menší tobogan •  detské ihrisko 
• pool bar • snack bar • jacuzzi (za poplatok) 
• sauna (za poplatok) • fitness (za poplatok) 

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov

Pláže: hotel je situovaný v  blízkosti čistej 
piesočnatej pláže s  pozvoľným vstupom 
do  mora •  slnečníky a  ležadlá na  pláži 
(za  poplatok) •  ponuka plážových a  vod-
ných športov ako: parasailing, vodný 
banán, vodné bicykle, vodné skútre, mo-
torové člny (za poplatok) • stánky s občer-
stvením, reštaurácie a plážové bary 

Šport a  zábava: z  veľmi pekného a ma-
lebného miestneho prístavu je možné 
loďou navštíviť očarujúce mestečko Nese-
bar  s bohatou históriou • tobogan v areáli 
hotela •  široká ponuka vodných športov 
a  ďalších aktivít na  pláži (za  poplatok) 
• v menšom a príjemnom centre strediska 
nájdete obchodíky so suvenírmi, reštaurá-
cie, bary a diskotéky • Slnečné pobrežie je 
spojené s  letoviskom Sveti Vlas pravidel-
nou autobusovou linkou 

Cenník: str. 355
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Elektra hotel

od 77 EUR/8 dní • od 119 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.hotel-electra.com

Naša mienka: v blízkosti centra letoviska Pomorie sa 
nachádza hotel Elektra, úspešne preverený predchá-
dzajúcimi sezónami. Tento hotel si vás získa svojou prí-
jemnou rodinnou atmosférou, blízkosťou zlatistej pláže 
s množstvom plážových i vodných atrakcií, či okolitými 
barmi a  reštauráciami v  ľudovom štýle s bohatou po-
nukou a nízkymi cenami. Neďaleké mesto Burgas vám 
spestrí dovolenkové chvíle históriou, zábavou i  rela-
xom. Strategicky výhodná poloha a skvelá cena patria k 
bonusom pre aktívnych mladých ľudí bažiacich po his-
tórii, zábave a iných príjemných letných zážitkoch, ale 
i  pre rodiny s  deťmi hľadajúcimi pohodu a  relaxáciu 
počas vysnívaných letných prázdnin. 

Poloha: výborná poloha v  tesnej blízkos-
ti centra pokojnejšieho letoviska Pomorie 
•  cca 200 m  od  piesočnatej pláže •  20 km 
od  letiska v  Burgase • cca 20 km od  ruš-
ného letoviska Slnečné pobrežie s  množ-
stvom obchodíkov, reštaurácií, barov, dis-
koték a  nočných klubov •  približne 20 km 
od históriou dýchajúceho mestečka Nese-
bar, zapísaného na zozname UNESCO 

Ubytovanie: útulne a  pekne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek •  klimatizácia •  vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a  WC) 
• SAT TV • telefón • chladnička • balkón 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  pose-
dením • recepcia so zmenárňou • trezor (za 
poplatok) • reštaurácia • kaviareň s vonkaj-
ším posedením

Stravovanie: raňajky podávané formou 
švédskych stolov

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s  poz-
voľným vstupom do  mora vhodná i  pre 
starších ľúdí , neplavcov a rodiny s malými 
deťmi •  slnečníky a  ležadlá (za  poplatok) 
• široká ponuka vodných športov a masáží 
priamo na pláži • v blízkosti stánky s rých-
lym občerstvením 

Šport a  zábava: požičovňa kolieskových 
korčúľ, áut a bicyklov • kolotoče pre deti • 
početné možnosti zábavných aktivít v  le-
tovisku a  na  pláži: pestrá paleta vodných 
športov ako napríklad vodné lyže, parasai-
ling, jazda za motorovým člnom, požičov-
ňa kajakov a  windsurfingu (za  poplatok) 
•  reštaurácie, kaviarničky, nočné kluby 
a  bary nachádzajúce sa v  okolí hotela • 
turisticky zaujímavé Múzeum soli • počas 
leta sa tu konajú desiatky koncertov, festi-
valov, divadelných predstavení, usporadú-
vajú sa rôzne výstavy

Cenník: str. 355

Pomorie



9494 RUMUNSKO

strediská > Mamaia | Eforie Nord    
     Mangalia-Jupiter 

Rumunsko



9595RUMUNSKO

Constanta
Constanta je najväčšie prístavné mesto Rumun-
ska pomenované po sestre rímskeho cisára 
Konštantína Veľkého. Z  relatívne malého Staré-
ho mesta, ktoré sa tiahne pozdĺž promenády pri 
turistickom prístave, vyžaruje neobvyklá medite-
ránska atmosféra. Nájdete tu nábrežie so starým 
majákom a Kasínom, priamo v meste sa dochova-
lo i veľa starovekých budov, vrátane častí najdlh-
šieho mozaikou zdobeného chodníka na svete.  
Dnes práve do Constanty prilietajú turisti z celého 
sveta, aby na čiernomorskom pobreží strávili svo-
je zaslúžené chvíle oddychu, či už v najznámejšej 
Mamaii, vo vyhľadávanom stredisku Eforie Nord, 
alebo v menších letoviskách lokalizovaných južne 
od mesta.

Mamaia
Láka vás nielen leňošenie na širokej pieskovej 
pláži, ale i  dlhé prechádzky po plážovej prome-
náde lemovanej desiatkami obchodíkov, stánkov 
s  rýchlym občerstvením, s  otvorenými terasami, 
reštauráciami, plážovými barmi a  ihriskami?  Je 
tu pre vás najvychytenejšie a najväčšie rumunské 
letovisko Mamaia dlhé 8 km, s  novými časťami 
dosahujúce až 12 km.  Pás pevniny široký 300 m 
medzi morom a sladkovodným jazerom Siutghiol 

žije len v lete a vďaka svojmu výzoru a i vybaveniu 
sme ho nazvali “čiernomorské Miami“. Pridanou 
hodnotou sú tu zaiste veľmi rozumné ceny ako 
v obchodoch, tak i v reštauráciách,  či plážových 
službách.  A pokiaľ ste ešte nezažili lanovku ako 
dopravný prostriedok po meste, v  Mamaii máte 
jedinečnú možnosť. Panoramatický výhľad na 
celé  letovisko, ktorý sa vám z 2 km jazdy lanov-
kou naskytne, je unikátny. Práve Telegondola, 
ako domáci lanovku volajú, vznášajúca sa priamo 
nad hlavami dovolenkárov prechádzajúcich sa 
po centre letoviska, je turistickou atrakciou číslo 
jedna. K ďalším patrí veľkolepý vodný park Aqua 
Magic, ktorého všetky atrakcie za 1 deň zaiste ne-
vyskúšate. 

Eforie Nord 
Letovisko Eforie Nord leží južne od mesta Con-
stanta  a  ponúka skvelé podmienky na letný 
oddych – kúpanie v  mori, relax na širokých 
pieskových plážach a  večernú zábavu v  centre 
strediska. Hlavná pláž Eforia Nord sa nachádza 
priamo v  centre mesta a  tiahne sa zhruba na 3 
kilometroch a miestami je široká až 100 metrov. 
Pre prázdninových návštevníkov je pripravený 
kompletný plážový servis, vybrať si tu môžete 
i  z  bohatej ponuky vodných a  plážových špor-
tov - vyskúšať môžete napríklad vodné lyžovanie, 

skútre, plážový futbal, volejbal, či vodné bicykle. 
Pláž je ukončená promenádou, na ktorej nájdete 
okrem rôznych plážových atrakcií i bary a reštau-
rácie s  chutnou miestnou i  medzinárodnou 
kuchyňou. Za zmienku stojí i fakt, že všetky pláže 
v Eforie Nord a v okolí mesta majú pozvoľný vstup 
do mora, preto sú vhodné pre rodiny, ktoré trávia 
dovolenku s malými deťmi, alebo pre menej skú-
sených plavcov.

Mangalia – Jupiter
Letovisko Mangalia je jedno z najjužnejších stre-
dísk čiernohorského pobrežia Rumunska. Mesto 
sa nachádza zhruba 40 km južne od Constanty  
a  jeho názov pochádza z  gréčtiny, v  preklade 
znamená „najkrajšia“. Mangalia je už od pradáv-
na známa predovšetkým vďaka svojim liečivým 
prameňom, miestne kúpele sú známe už od dôb 
Rímskej ríše. Dnes je Mangalia predovšetkým 
turistickým rezortom, aj centrom kultúry celej 
kúpeľnej oblasti. Okrem iného sa tu nachádza aj 
obľúbené Archeologické múzeum, ktoré sa určite 
oplatí navštíviť. Súčasťou strediska sú aj tri menšie 
letoviská: Saturn, Jupiter a  Venus. Tie sa rozpre-
stierajú severne od mesta a priamo nadväzujú na 
kúpele Neptun a  odporúčajú sa klientom, ktorí 
hľadajú pokojnejšie miesta k dovolenkovému od-
dychu pri širokých pieskových plážach.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 24° 26° 29° 30° 27° 23°
Teplota vody 20° 22° 24° 24° 22° 19° 

Rozloha: 237.500 km2 • Počet obyvateľov: 22.335.550
Hlavné mesto: Bukurešť • Mena: leu

Pokiaľ ste už navštívili väčšinu stredomor-
ských dovolenkových destinácii a túžite 
po niečom neopozeranom a zaujímavom, 
Rumunsko je pre vás to pravé. Niektoré 
letoviská sú určené najmä mladým, iné 
lokality sú vyslovene určené pre detských 
dovolenkárov, lebo promenády i pláže sú tu 

Staré nové Rumunsko - tak by sa dala nazvať naša tohtoročná novinka, ktorú vám ponú-
kame v snahe opäť vás upútať niečím novým a zaujímavým. Táto čoraz viac vyhľadávaná 
destinácia pomaly napreduje k tomu, aby sa stala dovolenkovým hitom nasledujúcich 
letných sezón. Unikátne prírodné lokality, nádherné piesočnaté pláže, stovky jazier, 
úžasné Karpaty, svetoznáma “drakulovská“ Transylvánia, výnimočná delta Dunaja, dobre 
vybavené letoviská otvárajúce svoju náruč všetkým turistom bez rozdielu veku, ale 
i bohatá história a kultúra Rumunska sú len ďalšími plusovými bodmi v zozname, prečo 
si počas nadchádzajúcich prázdnin vybrať práve túto neobyčajnú krajinu, ktorá chytí za 
srdce nejedného slovenského dovolenkára.

plné detských atrakcií, rôznych ihrísk a aquapar-
kov. A keď k tomu pripočítame široké pieskové 
pláže s pozvoľným vstupom do mora, atraktívne 
ceny v miestnych obchodoch a reštauráciách, 
práve Rumunsko môže mladým rodinám vyjsť 
ako ideálna voľba pre tohtoročnú letnú dovo-
lenku. Skúsení cestovatelia isto ocenia snahu 

domácich pripodobniť sa mondénnym európ-
skym i svetovým dovolenkovým centrám, ktorá 
vstupom do EU ešte vzrástla. Dôkazom toho je 
i zvýšená návštevnosť turistov zo západnej Euró-
py, ktorých lákajú najmä nízke ceny, zlepšujúca 
sa kvalita služieb, ale samozrejme aj prírodné 
krásy, lebo príroda je tu takmer ešte nedotknutá. 

Bukurešť

Mangalia / Jupiter

Constanta / MamaiaEforie Nord
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Poloha: v novej časti letoviska Mamaia • are-
ál hotelového rezortu končí priamo pri dlhej 
a  širokej piesočnatej pláži, ktorá sa rozpre-
stiera  celkovo na viac ako 8 km • cca 5 km od 
centra letoviska Mamaia s  jedinečnou pro-
menádou • cca 35 km od letiska Constanta

Ubytovanie: kvalitný dovolenkový rezort 
pozostáva celkovo zo 7 budov – štúdiá 
a  apartmány sa nachádzajú v  8-poschodo-
vých samostatných ubytovacích domoch, 
ktoré sú ideálne rozmiestnené okolo cen-
trálneho areálu s bazénmi a  ihriskami • štú-
dio je 1 miestnosť s  2 klasickými lôžkami, 
dennou časťou s pohovkou a s kuchynským 
kútom, možnosť ubytovať 3 dospelé osoby, 
alebo 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov 
• apartmán s oddelenou spálňou a dennou 
časťou s pohovkou a s kuchynským kútom, 
možnosť ubytovať 3 dospelé osoby, alebo 2 
dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov • apart-
mán  pozostávajúci z 2 samostatných spální 
a dennej časti s pohovkou a s kuchynským 

kútom je určený k pohodlnému prenocova-
niu až 5, resp. 4 dospelých osôb a 2 detí do 
14 rokov  • všetky štúdiá a apartmány sú za-
riadené moderne a  vkusne, sú klimatizova-
né, s káblovou TV a wi-fi pripojením, so žeh-
ličkou, chladničkou, trezorom a  disponujú 
kúpeľňou s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a sušičom vlasov • každé štúdio a apartmán 
má vlastnú terasu

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
né priestory s recepciou • wi-fi pripojenie na 
internet • ihriská pre deti rôznych vekových 
kategórií • detský mini klub • 6 bazénov vrá-
tane detského vyhrievaného bazéna • oddy-
chová zóna “park milencov“ • letné divadlo • 
fitnes • sauna • športové ihriská  • detský  mi-
ni-klub • obchod (potraviny, hračky, kozme-
tika, suveníry) • lekáreň • hlavná reštaurácia 
Kasttane • a  ´la carte reštaurácia • cukráreň 
• kozmetika a  masáže (za poplatok) • biznis 
centrum 

Phoenicia hotelový komplex

Holiday Resort
od 371 EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.phoeniciaholiday.ro

Naša mienka: dovolenkový raj – to je to pravé pome-
novanie komplexu “Fenícia“ určeného pre všetkých od-
dychu chtivých klientov, najmä však pre rodiny s deťmi 
všetkých vekových kategórií od dojčiat až po tínedže-
rov. Nadštandardné vybavenie family resortu, kde sa 
myslelo na také detaily, ako sú kolísky a detské ležadlá 
pri bazéne, mini umývadielka a sprchy pre najmenších, 
veľké plážové ihrisko s vláčikom, preliezačkami a inými 
zábavkami pre deti, rovnako aj mini škôlka a rôzne her-
ne s detskými atrakciami. S vymenovávaním vybavenia  
pre rodiny môžeme pokračovať ďalej – oddelená detská 
časť v reštaurácii, vodný park v areáli hotela, vyhrievaný 
bazén, mini klub s  animáciami. Navyše chutnú stravu 
v bio kvalite zaiste ocenia všetci dovolenkári, nielen tí 
najmenší. Veľkorysé ubytovanie v  priestranných ho-
telových štúdiách a apartmánoch je pripravené splniť 
očakávania i náročných hostí. Veď letné bývanie v štýle 
1 či 2-izbového bytu s vlastným kuchynským kútom je 
zariadené moderne a vkusne, pričom ľahká dostupnosť 
z  izieb ku všetkým hotelovým vymoženostiam pote-
ší i pohodlných zákazníkov. Pre nich je určená i  lenivá 
rieka vinúca sa v  centre komplexu, čo je vlastne časť 
bazénu určená na leňošenie na nafukovacom kolese 
so zastávkou v pool bare, kde sa drinky servírujú pria-
mo uprostred príjemne chladivých tyrkysových vôd. 
K  dokonalému prázdninovému oddychu už zostáva 
spomenúť len 3 položky – bohaté celodenné športové 
i zábavné animácie pre deti i dospelých so skúsenými 
slovenskými animátormi, neďaleké zábavné centrum 
vychyteného strediska Mamaia a  širokú piesočnatú 
mušľovú pláž s pozvoľným vstupom do mora, ktorá za-
čína tam, kde končí areál rezortu Phoenicia.

 
Mamaia
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Mamaia

Stravovanie:  formou all inclusive

Pláže: dlhá, široká, upravená piesočnatá 
pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (zdarma) • plážové osušky 
(zdarma) • detské plážové ihrisko s  prelie-
začkami, kolotočmi, hojdačkami a  rôznymi 
inými atrakciami pre deti • vodné športy na 
pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: športové ihriská - teniso-
vé, basketbalové a  futbalové (zdarma) • fit-
nes • aerobik • herňa s elektronickými hrami 
a biliardom (za poplatok) • detský bazén so 
šmykľavkami pre deti (zdarma) • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • bohatý animačný 
program pre deti a dospelých

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane vybraných ná-
pojov • miestne alkoholické a  studené 
a teplé nealkoholické nápoje počas dňa • 

slnečníky a ležadlá pri bazénoch i na plá-
ži • detské ležadlá pri bazénoch • plážové 
osušky • animačný program • klubová 
dovolenka • hotelový miniaquapark so 
šmykľavkami a vyhrievaným bazénom

SUN & FUN klub poslaním klubu je 
spestrenie dovolen-

kových dní vás i vašich detí. V mesiacoch 
júl a  august si vám dovoľujeme ponúk-
nuť na  spríjemnenie vášho aktívneho 
hotelového pobytu animácie organizo-
vané najmä počas letných prázdnin. 
V  komplexe Phoenicia Resort sa o  ani-
mačný program stará náš slovenský ani-
mátor, vďaka čomu budete vy a vaše deti 
ľahšie zapojení do aktivít - konajú sa rôz-
ne športové a zábavné podujatia, detské 
minidisko, večerné programy, súťaže, 
rôzne hry. Veselé deti, to sú i spokojní ro-
dičia a príjemne prežitá dovolenka. 

Cenník: str. 363

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Parc hotel

od 182 EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.parcmamaia.ro

Naša mienka: skvelou polohou na začiatku plážovej 
promenády letoviska Mamaia sa môže popýšiť elegant-
ný hotel Parc nedávno zrekonštruovaný do svojej teraj-
šej modernej podoby. Atrakciou hotela je sky bar na 
streche hotela, odkiaľ sa vám naskytne unikátny pano-
ramatický výhľad na pláž a stredisko, ktorý však môžete 
poľahky vymeniť za prechádzku do blízkeho centra, 
ktoré vás do svojich útrob zláka podmanivou atmo-
sférou moderného prázdninového mesta pulzujúceho 
živou dennou i  večernou zábavou. Po dni strávenom 
či už na pláži, pri bazéne, v  letovisku alebo na výlete 
na vás čaká zaslúžený oddych a  súkromie v  útulných 
a vkusne zariadených hotelových izbách.

Poloha: pri širokej a dlhej piesočnatej plá-
ži s plážovými barmi a ihriskami • od mora 
a  pláže hotel delí iba prístup na plážovú 
promenádu • na začiatku vyhľadávaného 
letoviska Mamaia • cca 3 km od zábavného 
centra strediska so všetkými svojimi lákad-
lami • cca 300 m od lanovky Telegondola 
vedúcej priamo do centra Mamaie •  27 km 
od letiska    

Ubytovanie: útulné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou ubytovania 2 dospelých osôb a 
2 detí, alebo 3 dospelých osôb • TV • kli-
matizácia • minibar (za poplatok) • trezor • 
kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a  WC • sušič vlasov • balkón s  posedením 
• možnosť izieb s  výhľadom na more (za 
príplatok) 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a  wi-fi pripojením zdarma • 2 výťahy 
• obchod SUN-shop • moderná reštaurácia 
• detský kútik • denný bar • sky bar na stre-

che hotela • vonkajší bazén s ležadlami a sl-
nečníkmi (zdarma) • vírivka • fitnes

Stravovanie: raňajky formou švédskych 
stolov s nápojmi • priamo na plážovej pro-
menáde je množstvo reštaurácii a stánkov 
s rýchlym občerstvením ponúkajúcich rôz-
ne cenovo výhodné menu 

Pláže: dlhá, široká a  upravená piesočnatá 
pláž s  pozvoľným vstupom do mora • le-
žadlá a  slnečníky na pláži (za poplatok) • 
vodné športy a  atrakcie pre deti i  dospe-
lých na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: fitnes • vodné športy 
a atrakcie pre deti i dospelých na pláži (za 
poplatok) • detské ihrisko •  plážová prome-
náda je ako stvorená pre jogging, bicyklo-
vanie, či korčuľovanie (vyhradený pruh pre 
cyklistov a korčuliarov na chodníku)

Cenník: str. 363

 
Mamaia
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Europa hotel

od 294 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.anahotels.ro/europa

Naša mienka: pokiaľ si potrpíte na naozaj kvalitné 
ubytovanie európskeho formátu, hotel Europa je tu pre 
vás. Vysokú úroveň služieb ocenia hostia očakávajúci 
okrem elegantných izieb s panoramatickým výhľadom 
na more i  skutočne chutnú stravu a  nadštandardné 
služby, ku ktorým sa radí i kúpeľný program s liečivou 
termálnou vodou a  bahnom v  známom Spa centre 
“Ana Aslan“. Bonusom ku komfortnému pobytu v hoteli 
v “biznis“ štýle je už len vonkajší bazén, detské ihrisko 
a blízkosť širokej pieskovej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora susediacej s  pobrežnou promenádou, ktorej 
atrakcie rôzneho druhu zlákajú malých i veľkých dovo-
lenkárov k príjemnej podvečernej prechádzke.  

Poloha: v  obľúbenom stredisku Eforie 
Nord, cca 200 m od jeho centra • približne 
150 m širokej piesočnatej pláže lemova-
nej plážovou promenádou s  obchodíkmi, 
reštauráciami a  zábavnými atrakciami pre 
deti i dospelých • 40 km od letiska   

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôž-
kové izby s  možnosťou ubytovania 2 do-
spelých osôb a až 2 detí, alebo 3 dospelých 
osôb • LCD TV • klimatizácia • wi-fi pripo-
jenie na internet (za poplatok) • minibar • 
kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a WC • sušič vlasov • balkón s posedením • 
izby orientované na morskú stranu

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • 4 výťahy • obchod so suvenírmi a plá-
žovými potrebami • detský kútik s hotelo-
vými animátormi • reštaurácia s vonkajšou 
terasou • denný bar • kútik s veľkoplošnou 
TV • vonkajší bazén s ležadlami a slnečník-
mi (zdarma) • detský bazénik • minigolf • 

detské ihrisko • oddychová zóna v hotelo-
vej záhrade • Spa centrum Ana Aslan (za 
poplatok, procedúry sú ordinované po 
konzultácii s  lekárom, kozmetické proce-
dúry pod dohľadom odborného personá-
lu)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
formou švédskych stolov s jedným nápo-
jom v cene • tématické večere

Pláže: široká a  upravená piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a  slnečníky na pláži (zdarma, rezervované 
pre hotelových hostí každý deň do 09:30 
hod.) • plážové osušky (za vratný depozit) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

Šport a  zábava: dobre vybavené fitnes 
centrum v časti Ana Aslan Spa • minigolf • 
hotelové animácie zahŕňajúce aquazumbu 
a pilates 

Cenník: str. 363

 
Eforie Nord
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Union hotel

od 147 EUR/8 dní
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelunioneforie.ro

Naša mienka: priamo v  stredisku Eforie Nord vám 
dávame do pozornosti nedávno zrekonštruovaný ho-
tel Union. Ten vďaka svojej jedinečnej polohe ocenia 
najmä klienti, ktorí chcú mať takpovediac všetko po 
ruke, rovnako ako zábavy chtivý dovolenkári neradi 
strácajúci svoj drahocenný čas zdĺhavými presunmi za 
dennými, či večernými prázdninovými pokušeniami. 
Počas dňa si môžete oddýchnuť pri bazéne alebo na 
blízkej širokej pláži, večer môžu aktívnejší z  vás spo-
znávať miestnu kultúru a  gastronomické špeciality 
v susednom centre. Ostatní prázdninoví hostia si môžu 
vychutnať posedenie na hotelovej terase, len na skok 
vzdialenej od morských vĺn a plážovej promenády.

Poloha: približne 700 m od  samotného ži-
vého centra známeho strediska Eforie Nord • 
cca 50 m od širokej piesočnatej pláže s  po-
zvoľným vstupom do mora • prístup na pláž  
po schodoch vedúcich od plážovej prome-
nády • 38 km od letiska 

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístellky • káblová TV • 
klimatizácia • mini chladnička • trezor (zdar-
ma) • wi-fi pripojenie na internet (zdarma) • 
kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a WC • sušič vlasov • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou  
s  posedením a  piano kútikom • moderná 
reštaurácia • bar • terasa s posedením •  wi-
-fi pripojenie na internet (zdarma) • vonkajší 
bazén s  oddelenou časťou pre neplavcov • 
terasa na slnenie • vonkajší detský kútik • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne  (zdarma) • spo-
ločenská miestnosť 

Stravovanie: raňajky formou švédskych sto-
lov s nápojmi • v centre strediska Eforie Nord 
je množstvo reštaurácii a stánkov s  rýchlym 
občerstvením ponúkajúcich rôzne cenovo 
výhodné menu 

Pláže: široká a  upravená piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok)

Šport a  zábava: vodné športy na pláži (za 
poplatok) • atrakcie pre deti i  dospelých na 
plážovej promenáde • centrum strediska 
Eforie Nord ponúka množstvo zábavných 
možností pre všetky vekové kategórie – ihris-
ká pre deti, plážové športové ihriská, denné 
a večerné bary, obchody, reštaurácie, stánky 
s rýchlym občerstvením

Cenník: str. 362

 
Eforie Nord
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Majestic Jupiter hotel

od 182 EUR/8 dní
oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.majesticjupiter.ro

Naša mienka: závan mediteránskej atmosféry pocí-
tite už pri vstupe do spoločenských priestorov hotela, 
ktorý vám ponúkame ako ideálne skĺbenie ubytovania 
s výbornou polohou blízko pláže a s vyhľadávanými all 
inclusive službami. V zeleni hotelovej záhrady si našiel 
svoje miesto i  bazén a  detský mini park s  atrakciami 
pre malých dovolenkárov. Dospelí si môžu posedieť 
na terase hotela, alebo si vychutnať turecké kúpele 
hammam. Okolité prostredie a blízkosť pláže vytvára-
jú z tohto jednoduchého hotela to pravé dovolenkové 
miesto pre rodiny s deťmi i pre klientov očakávajúcich 
od svojej dovolenky oddych s  celodenným stravova-
ním a za výhodných cenových podmienok.

Poloha: približne 100 m od centra letovis-
ka Jupiter • cca 50 m od širokej piesočnatej 
pláže lemujúcej promenádu vedúcu k cen-
tru letoviska Jupiter • hotelový areál od 
pláže oddeľuje len romantické rekreačné 
jazero s  labuťami • 5 km od známeho kú-
peľného mesta Mangalia • 65 km od letiska 
Constanta

Ubytovanie: hotel pozostáva z  3 samo-
statných budov a  ponúka ubytovanie 
v  útulných 2-lôžkových izbách s  možnos-
ťou 1 prístelky • rodinné izby (za príplatok) 
určené pre 4 osoby • TV • klimatizácia • 
kúpeľňa s  vaňou, resp. sprchovým kútom 
a  WC • balkón s  posedením • časť izieb s 
orientáciou na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s  re-
cepciou • reštaurácia s  vonkajšou terasou 
• lobby bar • oddychová zóna v  záhrade • 
vonkajší bazén s  oddelenou časťou pre 
neplavcov • ležadlá a slnečníky pri bazéne 

(zdarma) • vonkajší detský mini park 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká a  upravená piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a  slnečníky na pláži (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok) 

Šport a zábava: fitnes • hammam, sauna, 
jacuzzi (za poplatok) • večerné programy 
so živou hudbou • vonkajší detský mini 
park • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané v hotelo-

vej reštaurácii formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • popoludňajšia káva 
a koláčiky • počas dňa lokálne alkoholic-
ké a  nealkoholické nápoje podávané 
v bare (miestne pivo, víno, sýtené nápo-
je, voda, káva)

Cenník: str. 363
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Olbia

Porto Cervo
CapreraLa Maddalena

Costa Smeralda
Golfo Aranci

SARDÍNIA 

Pri návšteve tohto čarokrásneho ostrova stačí 
len nejaký čas vnímať jeho magickú silu a sami 
pochopíte, že sa v mnohom vôbec nepodobá 
zvyšku Talianska. Nenájdete tu monumentál-
nosť Ríma, neprístupnú noblesu Toskánska, 
ukričanosť pikantnej Kalábrie ani perfekcioniz-
mus a megalomanstvo priemyselného severu. 
Pobyt tu by mal byť predpisovaný ako recept 
každému, komu vypovedali baterky a je into-

xikovaný civilizačným ruchom. Prvé, s čím sa 
stretnete, je neopísateľný pokoj a typická vôňa 
ostrova. Sardínia sa niekedy nazýva aj ostrovom 
piatich farieb. Ružová symbolizuje plameniaky 
a divé ruže, zelená zase lesy, žltá slnko, modrá 
more a oblohu a poslednou farbou je strie-
borná, symbolizujúca historické mesto Nora. 
O Sardínii sa hovorí aj ako o Karibiku Stredomo-
ria. Sardínčania si krásu pláží úzkostlivo strážia 

pre svoje budúce generácie. Tento zabudnutý 
raj na zemi objavili turisti len pred sto rokmi 
a dnes tu dovolenkuje hviezdny Hollywood. 
Na smaragdovom pobreží na severovýchodnej 
strane ostrova známom ako Costa Smeralda má 
sídla talianska smotánka i hviezdy showbiznisu. 
Neváhajte navštíviť Sardíniu a splňte si svoj sen 
dovolenkovať na najkrajších plážach Európy 
s vôňou pravej ostrovnej dovolenky!

Sardínia - „zabudnutý raj Stredomoria“, aj takýto prívlastok má tento čarovný ostrov s pre-
krásnym azúrovým morom, panenskou prírodou, nádhernými piesočnatými plážami a vzru-
šujúco členitým pobrežím. Pláže Sardínie patria k najkrajším v Európe. Obmývané priezrač-
nou vodou sú často úplne nedotknuté, obklopené horami a neraz prístupné iba od mora. 
Biele dedinky učupené na tých najneuveriteľnejších miestach strmých svahov pripomínajú 
dračie hniezda. Jednou z miestnych rarít sú stáda divokých koní, žijúcich voľne v prírode. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 22° 27° 30° 30° 27° 23°
Teplota vody 17° 21° 23° 24° 23° 21°

Rozloha: 24 090 km2 • Počet obyvateľov: 1 675 411
Hlavné mesto: Cagliari • Mena: euro

Golfo Aranci
Golfo Aranci je súčasťou provincie Olbia. Medzi-
národné letisko je vzdialené len cca 30 minút. 
Celá oblasť je preslávená krásnymi plážami s 
jemným bielym pieskom, ktoré právom získali 
ocenenie Modrá vlajka za čistotu a kvalitu pláže. 
Pokiaľ ide o aktívny oddych, na Sardínii si môžete 
zahrať golf, zajazdiť na koňoch, potápať sa, surfo-
vať. Vzrušujúca je jazda na motorových člnoch, či 
zliezanie tunajších kopcov. Sardínia je raj pre ľudí, 
ktorí milujú dobré jedlo. Či je to voňavé pečivo z 
rúry, delikátna ihla mäsa pečená na otvorenom 
ohni, čerstvé plody mora, nespočetné množstvo 
druhov sardínskeho syra Pecorino, čerstvé ovocie 
a zelenina priamo od pestovateľov a samozrejme 
tunajšie víno. Odporúčame všetkým milovníkom 
Talianska, ktorým sa návštevou tejto oblasti splní 
sen o dovolenke v Karibiku Stredomoria.

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 po-
siatych bielymi pieskami  byť príjemným miestom 

na dovolenkovanie. Pobrežie je plné skvostných 
letovísk s množstvom luxusných hotelov a prí-
stavov s najdrahšími jachtami sveta. Najatraktív-
nejšie sú prístavy Porto Cervo a Porto Rotondo. 
V nich hľadajú oddych a uvoľnenie najmä tí, ktorí 
majú „molti soldi“  , čiže veľa peňazí. Politici, pod-
nikatelia, herci, speváci, jedným slovom talianske 
celebrity. Stretnúť tu môžete napr. Madonnu, Al 
Pacina, manželov Beckhamovcov, Abramoviča či 
politika Silvia Berlusconiho. Toto najluxusnejšie 
miesto na ostrove Sardínia je známe aj skvelými 
podmienkami na potápanie a šnorchlovanie. Bu-
dete fascinovaní krásou pobrežia, ktoré sa pýši 
smaragdovou farbou mora. 

Porto Cervo
Názov Porto Cervo je odvodený od podoby, 
vzhľadu prístavu, ktorý je akoby v tvare jeleních 
parohov. Hlavné mesto Smaragdového pobrežia 
je plné pastelových domov vytvárajúcich až sur-
realistické 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 lu-
xusný prístav. V prístave kotví mnoho lodí. Na nie-
ktorých jachtách sú pripravené aj helikoptéry. Na 
kopcoch nad prístavom sú roztrúsené vily, apart-

mány, nechýba ani golfové ihrisko. Ak zatúžite na 
chvíľu privoňať k vôni pravého luxusu, určite ne-
vynechajte návštevu tejto perly Smaragdového 
pobrežia.

Olbia
Terranova Pausania, ako sa mesto Olbia volalo 
pred rokom 1940, sa nachádza v  severovýchod-
nej časti Sardínie. Obýva ho okolo 56 tis. obyvate-
ľov. Z jeho zemepisnej polohy vyplýva, že je ľahko 
dostupné po súši aj po mori a  turistom i domá-
cim tu slúži jednak dobre vybavený prístav, ako 
aj medzinárodné letisko. Pobrežné územie Olbie 
siaha do vzdialenosti niekoľko stoviek kilometrov. 
Na juhu nájdeme pláže Saline, Costa Romantica, 
Polti Casu i Porto Istana. Olbia je tiež slávna vďaka 
archeologickému objavu 24 vrakov lodí. 16 z nich 
pochádza z nášho letopočtu a 2 z obdobia života 
Nera. Milovníci histórie a hradov môžu len pár ki-
lometrov od mesta navštíviť hrad Pedres. Ďalším 
hradom je Castello di So Paulazza, ktorý je byzant-
ského pôvodu. Olbia už dnes nie je iba miestom 
pre rekreantov, ktorí sa sem prichádzajú pozrieť 
z Costa Smeraldy, ale stalo sa pravou turistickou 
lokalitou schopnou uspokojiť aj potreby najná-
ročnejších. 
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej pláži s 
jemným bielym pieskom v oblasti Golfo Aranci 
•  cca 20 km od letiska v Olbii • cca 35 km od 
Porto Cervo s luxusným jachtovým prístavom a 
bohatými nákupnými možnosťami

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky s balkónom resp. terasou s posedením • 
štandardné rodinné izby pre 4 osoby  s poscho-
dovou posteľou, s balkónom, resp. terasou s po-
sedením • priestranné rodinné izby so 4 lôžkami 
bez balkóna, s orientáciou na morskú stranu •  
vo všetkých izbách sa nachádza: klimatizácia 
• telefón • trezor • SAT TV • minibar (doplnenie 
za poplatok) • vlastné hygienické zariadenie 
(sprcha, WC a sušič na vlasy) 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • pool bar • 
plážový bar • hotelový bar • sladkovodný bazén 
pre deti i dospelých • amfiteáter • minimarket • 
wellness centrum (extra platba) • detské ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive light. Mož-
nosť doplatiť si all inclusive.

Pláže: priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečník a 2 
ležadlá na každú izbu zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • k dispozícii plážový bar s nápojmi

Šport a  zábava: stolný tenis • tenisové kurty 
• detské ihrisko • amfiteáter • plážový volejbal 
• centrum potápania (extra platba) • futbal • 

Colonna Beach
Family Resort  hotelový komplex

od 525 EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.valtur.it/sardegna/colonna-beach

Naša mienka: pre milovníkov ostrovnej dovolenky 
ponúkame po prvýkrát ako horúcu novinku, dovolen-
ku priamo na Smaragdovom pobreží ostrova Sardínia. 
Svoje dovolenkové sny budete môcť snívať v krásnom 
hotelovom komplexe Colonna Beach, ktorého rozľahlý 
areál končí priamo na nádhernej hotelovej pláži, oce-
nenej Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu. Budete úplne 
očarení kvalitou pláže, ktorá je pokrytá jemným bielym 
pieskom. Hotelový komplex sa nachádza vo vyhľadá-
vanej oblasti Golfo Aranci, ktorá je známa najkrajšími 
plážami celého ostrova. Tyrkysová farba mora vám úpl-
ne vyrazí dych a vy sa budete môcť pochváliť fotogra-
fiami z dovolenky, ktoré budú pripomínať dovolenku 
v Karibiku. Na svoje si prídu všetci milovníci plávania, 
šnorchlovania a potápania sa. Vstup do mora je veľmi 
pozvoľný, čo ocenia najmä rodiny s malými deťmi. Krás-
ny areál lemuje z jednej strany široká piesočnatá pláž a 
od vnútrozemia ho obklopuje zeleň píniových stromov. 
Ubytovanie ponúka v hoteloých budovách umiestne-
ných na miernom svahu, ktorých izby sú zariadené veľ-
mi príjemne s využitím tradičných sardinských prvkov. 
Milovníci talianskej kuchyne si tu prídu určite na svoje. 
Jedlá z morských plodov, rybie špeciality, cestoviny či 
pravé sardinské sladkosti, uspokoja aj tých najväčších 
gurmánov. Počas vašej vytúženej dovolenky budete 
môcť relaxovať nielen na krásnej pláži, ale i pri veľkom 
hotelovom bazénovom komplexe, ktorý je ideálnym 
miestom pre zábavu, o ktorú sa postarajú profesionálni 
animátori dokonca slovensky hovoriaci. Relaxáciu pri 
bazéne či na pláži, je možné obohatiť zaujímavými fa-
kultatívnymi výletmi do okolia. Medzi najatraktívnejšie 
bude určite patriť výlet do mesta Porto Cervo, Olbie, 
či na ostrovy La Maddalena. Dovolenku na Smaragdo-
vom pobreží ostrova Sardínia odporúčame pre všetky 
vekové kategórie, hlavne pre rodiny s deťmi.

Golfo Aranci 
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boccia • basketbal • vodné športy na pláži (extra 
platba) • lukostreľba • medzinárodné hotelové 
animácie a detský miniklub aj v slovenskom 
jazyku

all inclusive light raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 

švédskych stolov v reštaurácii (voda, biele 
a červené víno, cola, oranžáda, podávané po-
čas obedov a večerí) • miestne nealkoholické  
nápoje (voda, cola, oranžáda, čaj, káva s mlie-
kom) podávané v bare pri bazéne v čase od 
10:00 - 23:00 hod. a v plážovom bare (10:00 - 
18:00 hod.) • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma (plážové osušky za popla-
tok) • medzinárodné hotelové animácie 

a detský miniklub aj v slovenskom jazyku  

 all inclusive okrem všetkých sužieb all 
inclusive light budú podá-

vané aj alkoholické nápoje (čapované pivo, 
biele a červené víno, 1 druh likéru, 1 druh 
whisky a 1 druh vodky) v bare pri bazéne 
(10:00 - 23:00 hod.) a  čapované pivo v plážo-
vom bare (10:00 - 18:00 hod.)

 SUN & FUN klub profesionálni hoteloví ani-
mátori spolu so  sloven-

ským animátorom pripravili pre vás hlavne 
počas letných prázdnin kvalitné denné i ve-
černé aktivity počas vašej dovolenky.

Cenník: str. 368

Golfo Aranci 

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Campofelice di Roccella

PALERMO

Taormina

Gioiosa MareaCefalú

Agrigento

Catania

SyrakúzyLicata

SICÍLIA 

Najväčší ostrov Talianska, ale i celého Stredo-
moria je právom nazývaný aj „ostrovom Slnka“ 
vďaka svojmu subtropickému podnebiu, 
horúcim letným mesiacom a miernej klíme 
počas zimného obdobia. Tento čarovný ostrov 
obmývajú tri moria : Stredozemné na juhozá-
pade, Tyrhénske na severe a Iónske na výcho-
de. K svojmu súčasnému pomenovaniu prišla 
Sicília v dobách, keď ju ovládali Gréci. Pôvodní 

obyvatelia ju nazvali Sicana. Gréci jej vybrali 
meno podľa trojuholníkového tvaru ostrova 
Trinacria. Nakoniec dostala meno podľa náro-
da „popolo dei siculi“, teda Sicilia. Pre turistov 
je príťažlivá nádhernou prírodou, zlatistými 
plážami a množstvom antických pamiatok, 
medzi ktorými sú zachovalé impozantné 
grécke chrámy i originálne stavby z normand-
ského obdobia. Tento ostrov, pôsobiaci ako 

dovolenkový magnet, navštevujú turisti počas 
celého roka. Teplé farby všadeprítomných 
citrusových a pomarančovníkových hájov sa 
prelínajú s neuveriteľne tyrkysovou farbou 
mora. Na túto magickú krajinu dohliada z úc-
tyhodnej výšky 3350 m sopečný gigant – Etna, 
jediný aktívny vulkán Európy. Mnohí považujú 
Sicíliu za krajinu plnú kontrastov. Je totiž vzru-
šujúca a pútavá, starobylá i moderná zároveň. 

Čarovná krajina, kde Archimedes vyučoval a svätý Pavol kázal, krajina, ktorá bola gréc-
kou kolóniou, rímskou provinciou, arabským emirátom a normanským kráľovstvom, vás 
očarí hneď pri prvej návšteve. Je to ostrov, ktorý má najväčší počet historických pamia-
tok na svete, zaradených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva organizácie UNE-
SCO. Hovorí sa, že Sicília je Európa, Ázia i Afrika pomiešaná do jednej nádhernej krajiny, 
ktorej príťažlivosti len málokto odolá.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 26° 28° 30° 32° 30° 28°
Teplota vody 24° 26° 27° 28° 27° 25°

Rozloha: 25 426 km2 • Počet obyvateľov: 5 100 000
Hlavné mesto: Palermo • Mena: euro

Campofelice di Roccella
Campofelice di Roccella je malé mestečko nachádza-
júce sa asi 50 km juhovýchodne od Palerma. V dáv-
nych dobách to bola dedinka rozprestierajúca sa po-
zdĺž pobrežia, ležiaca na úrodnej pôde, zaoberajúca sa 
pestovaním citrusových plodov, paradajok, artičokov, 
olív a zeleniny. Najzaujímavejšou pamiatkou je kostol 
Chiesa Madre a hrad Torre Roccella zo 14. storočia sto-
jaci na pláži, ktorý bol postavený Arabmi a neskôr sa 
stal dôležitým obranným bodom. Dnes môžete obdi-
vovať zvyšky pôvodného divadla s typicky gotickými 
oknami a  malou kaplnkou. Pri návšteve mestečka 
nevynechajte osemhranné námestie Piazza Garibal-
di, na ktorom sa v priebehu leta konajú rôzne akcie 
spojené s hudbou, tancom a ochutnávkou vín. 

Cefalú
Cefalú je očarujúce prímorské letovisko s  prí-
stavom, odpočívajúce pod obrovskou skalou La 
Rocca len necelých 15 km od mestečka Campofe-
lice di Roccella. Z diaľky mesto pôsobí pokojným 
dojmom - opak je však pravdou! Je preplnené 
úzkymi kamennými uličkami, ktoré dýchajú his-
tóriou siahajúcou až do  obdobia starovekého 
Grécka. Najznámejšia pamiatka tohto romantic-
kého mestečka, najstaršia normanská katedrála 
na Sicílii, je na Piazza Duomo. V srdci husto zasta-

vaného 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 Cefa-
lú môžete vystúpiť pešo až na mohutnú horu La 
Rocca, navštíviť múzeum Mandralisca, nakúpiť su-
veníry, alebo si posedieť v niektorej z početných 
reštaurácií a ochutnať vynikajúce sicílske víno, či 
obľúbený nápoj z citrónovej kôry, tzv. Limoncel-
lo. V Cefalú spoľahlivo zažijete autentickú sicílsku 
atmosféru.

Palermo
Hlavné mesto Sicílie, ležiace v  kotline nazývanej 
Zlatá mušľa, obklopené horami, je viac ako múze-
um. Keďže sa tu stretávali mnohé kultúry, je plné 
rôznych architektonických skvostov. Úzkym ulič-
kám, ktoré vyzerajú rovnako ako pred storočiami, 
kontrastujú široké bulváre lemované stromami. Je 
zmesou kultúr od dávnych dôb - fénickej, byzant-
skej, arabskej a normanskej, až po súčasnosť. 

Gioiosa Marea
Pôvabné mestečko Gioiosa Marea leží na jednom 
z najkrajších, mierne hornatých sicílskych pobreží, 
odkiaľ môžete obdivovať západ slnka až za Lipar-
ské ostrovy, ktoré z neďalekého Milazza môžete 

navštíviť ako jeden z fantastických fakultatívnych 
lodných výletov. Táto oblasť s krásnymi piesoč-
natými plážami je veľmi bohatá na subtropickú 
vegetáciu. Až do dnešného dňa si toto pôvabné 
mestečko zachovalo svoju jedinečnú tvár. Večer-
né prechádzky, či posedenie v niektorej z originál-
nych taverien vo vás zanechá tie neopakovateľné 
romantické chvíle strávené na slnečnom ostrove 
Sicília.

Licata
Typicky sicílske mestečko Licata sa nachádza na 
južnom pobreží Sicílie vo vzdialenosti cca 45 km od 
mesta Agrigento, s výnimočne dobre zachovanými 
pamiatkami z obdobia gréckej kolonizácie, dnes 
pod ochranou UNESCO.  V Licate existuje mnoho 
zaujímavých kostolov ako napr. Kostol San Dome-
nico, Kostol del Carmine, San Francesco aj s františ-
kánskym kláštorom, Palazzo di Città a ďalšie. Tiež tu 
nájdete aj niekoľko luxusných víl a palácov zo 16.-18. 
storočia. Licata predstavuje predovšetkým výborné 
východisko k zaujímavým miestam ostrova, akými sú 
krásna Taormina, Catania, odpočívajúca pod magic-
kou sopkou Etnou, najkrajšie sicílske mesto Syrakúzy 
či historická perla ostrova,  hlavné mesto Palermo. V 
meste Licata môžete ochutnávať miestne špeciality, 
prechádzať sa romantičkými uličkami, či nakupovať 
tradičné a originálne suveníry zo Sicílie.
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Poloha hotelového komplexu: v kľudnej čas-
ti malého sicílskeho mestečka Campofelice di 
Roccella (5 km) • priamo pri hotelovej piesočna-
to-okrúhliakovej pláži • cca 15  km od romantic-
kého mestečka Cefalú s nákupnými možnosťa-
mi • 45 km od hlavného mesta Palerma • 10 km 
od vodného parku v Cefalú (za poplatok)

Ubytovanie: dva typy ubytovania: 2-lôž-
kové hotelové izby s  1, resp. 2 prístelkami • 
luxusné bungalovy pre 2 osoby (na  vyžia-
danie, za príplatok) • vo všetkých izbách: kli-
matizácia • telefón • minibar • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (sprcha, 
WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s po-
sedením 

Vybavenie hotelového komplexu: elegant-
ná vstupná hala s recepciou • vonkajšia a vnú-
torná reštaurácia • á la carte reštaurácia • pizze-
ria • piano bar • plážový bar • bazény • detský 
bazén s animáciami • vnútorný bazén s vírivkou 
(v hoteli Athénee Palace - za poplatok) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne i na pláži zdarma • ob-
chod so suvenírmi • internet a Wi-Fi pripojenie 
v hotelovej hale (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: pekná hotelová udržiavaná piesoč-
nato-okrúhliaková pláž • slnečníky a  ležadlá 
zdarma (plážové osušky za vratný depozit, 
výmena za poplatok) 

Fiesta Garden Beach
Resort & Spa hotelový komplex

od 553 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naša mienka: k absolútnym „bestsellerom“ našej po-
nuky letných dovoleniek patrí fantastický prázdnino-
vý komplex pozostávajúci z  dvoj- a  trojposchodových 
budov hotelov Fiesta Garden Beach a  Fiesta Athénee 
Palace a  luxusných prízemných bungalovov roztrúse-
ných v  prekrásnej subtropickej záhrade nevídaných 
rozmerov. V prítomnosti voňavých ibištekov, exotických 
kaktusov a  magických magnólií sa budete cítiť mimo-
riadne príjemne. Pred horúcim sicílskym slnkom vám 
starostlivú ochranu poskytnú vždy strapaté palmy a ro-
bustné banánovníky. Táto tropická záhrada vyúsťuje až 
k    zlatistej piesočnato-okrúhliakovej pláži s  plážovým 
servisom zdarma. Kúpanie sa v Tyrhénskom blankytnom 
mori s pozvoľným vstupom uvítajú najmä rodiny s deť-
mi. Návštevníci hotela určite ocenia možnosť využívať 
všetky doplnkové služby, ktoré ponúkajú obidva hotely 
v celom hotelovom areáli prestížnej medzinárodnej ho-
telovej siete Fiesta Hotels & Resorts. Atraktívne bazény 
situované v  neuveriteľne krásnej botanickej záhrade, 
bezprostrednosť slnečnej pláže s  plážovým servisom 
zdarma, reštaurácie s  ponukou medzinárodných i  tra-
dičných talianskych špecialít, bary plné osviežujúcich 
letných nápojov, bohaté animačné aktivity – to všetko 
svedčí o tom, že hotelový komplex je skutočným práz-
ninovým rajom. Toto jedinečné dovolenkové miesto 
sa v  každom ohľade usiluje ponúknuť svojim hosťom 
maximálnu variabilitu služieb. Svedčí o  tom rozmanitá 
škála ultra all inclusive služieb s  ponukou značkových 
alkoholických nápojov a  bohatých bufetových stolov 
pre veľkých i malých gurmánov. Svoj dovolenkový pobyt 
môžete obohatiť návštevou historických miest výberom 
z  našej širokej ponuky fakultatívnych výletov. Prijmi-
te túto skvelú ponuku a vydajte sa v našej spoločnosti 
v ústrety radostným letným dňom a prežite tak vzrušujú-
cu dovolenku pod horúcim sicílskym slnkom.

Campofelice di Roccella
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

SICÍLIA 

Šport a zábava: 3 tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • amfiteáter • volejbal • stolný te-
nis • posilňovňa • futbalové ihrisko • špky • boc-
cia • aerobik • minigolf • detské ihrisko 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane nápojov 
a detského bufetu (pizza, hranolky, špage-
ty, atď..) • studené a teplé snacky • zmrzlina, 
káva, čaj, koláče, ovocie • minibar v hotelo-
vej izbe (minerálka a nealko dopĺňané každý 
druhý deň) • vybrané značkové alkoholické 
nápoje a  tradičné talianske nealkoholické 
a  alkoholické nápoje • tématické večere 
s ukážkami varenia • a´la carte reštaurácia • 

barbecue • slnečníky, ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma (plážové osušky za vratný 
depozit, výmena za poplatok) • celodenné 
medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku.

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci ani-
mátori v  spolupráci s  ho-

telovými animátormi pripravili pre vás 
počas letných prázdnin denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí 
i deti. Rôzne súťaže, pohybové hry či aero-
bik vám určite spríjemnia chvíle vášho od-
dychu.

Cenník: str. 365

Campofelice di Roccella

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



110 SICÍLIA

Poloha: v  kľudnej časti malého mestečka 
Campofelice di Roccella (5 km) • areál hote-
lového komplexu končí priamo pri zlatistej 
piesočnato-okrúhliakovej pláži • slnečníky 
a  ležadlá zdarma (plážové osušky za vratný 
depozit, výmena za  poplatok) • cca 15 km 
od  mestečka Cefalú s  množstvom historic-
kých pamiatok, obchodíkov, barov a reštaurá-
cií (dostupné miestnymi autobusmi) • cca 45 
km od hlavného mesta Palerma • vodný park 
v Cefalú (cca 10 km, za poplatok) • 5 km Mado-
nia Golf Club 

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové ho-
telové izby s 1, resp. 2 prístelkami • klimatizá-
cia • telefón • trezor (za poplatok) • minibar • 

SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC, su-
šič na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: roz-
ľahlý hotelový areál situovaný v subtropickej 
hotelovej záhrade • elegantná vstupná hala 
s recepciou • vnútorný bazén s jacuzzi (za po-
platok) • vonkajšia a vnútorná reštaurácia • piz-
zéria a vonkajší gril s posedením v hotelovej 
záhrade • piano bar • plážový bar • vonkajšie 
bazény • detský bazén s animáciami • slneč-
níky a  ležadlá pri bazéne i  na  pláži zdarma 
(plážové osušky za vratný depozit, výmena 
za poplatok) • obchod so suvenírmi • internet 
(za poplatok) • diskotéka • detské ihrisko • fut-
bal • 3 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 

Fiesta Athénee Palace
Resort & Spa hotelový komplex

od 427 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www. fiestahotelgroup. com

Naša mienka: dovolenka pod horúcim sicílskym sln-
kom v  očarujúcom hotelovom komplexe prestížnej 
medzinárodnej hotelovej siete Fiesta Hotels & Resorts, 
ktorého kráľovský areál končí priamo pri zlatistej hotelo-
vej pláži patrí medzi veľmi obľúbené dovolenkové ciele. 
V rozľahlej botanickej záhrade plnej voňavých jasmínov, 
exotických paliem, šumiacich fontán a  subtropických 
stromov odpočívajú hotely Fiesta Athénee Palace a Fies-
ta Garden Beach pozostávajúce z dvoj- a trojposchodo-
vých hotelových budov a  luxusných prízemných bun-
galovov, ktoré ponúkajú skutočne kvalitné ubytovacie 
i  stravovacie služby. Hotelový komplex nie je vyhľadá-
vaný len pre jeho vynikajúcu polohu, ale aj vďaka veľmi 
kvalitným službám a mimoriadne priateľskej atmosfére. 
Ochotný a milý personál, pestrá medzinárodná kuchyňa 
obohatená o ponuku tradičných sicílskych jedál, kopec 
zábavy v hoteli i na pláži robia z  tohto hotela to pravé 
dovolenkové miesto. O zábavu malých i veľkých sa po-
starajú cez deň i večer skúsení hoteloví animátori. Ak vás 
rozmanitosť športových aktivít a  pestrosť animačných 
programov už dostatočne unavila, vyberte sa za ruchom 
a typickou atmosférou sicílskych uličiek, taverien, barov 
a  obchodov, do  malebného mestečka Cefalú, ktoré sa 
pýši jednou z najstarších normanských katedrál na Sicílii. 
Túlanie po  večernom Cefalú plnom obchodíkov, vyni-
kajúcich reštaurácií a kaviarničiek sa pre vás stane neza-
budnuteľným zážitkom. Na svoje si prídu aj milovníci his-
tórie, ktorí môžu navštíviť známe historické miesta ako 
napríklad hlavné mesto Palermo, Cataniu, bájnu Taormi-
nu či magickú sopku Etnu. Kvalitne vybavený hotelový 
areál vo farbami hýriacej záhrade s magickosťou pohoria 
v pozadí naplní vaše očakávania a  vy si tak doprajete 
bezstarostné užívanie zaslúžených chvíľ oddychu.

Campofelice di Roccella
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• amfiteáter • volejbal • stolný tenis • posilňov-
ňa • lukostreľba • šipky • boccia • aerobik • mi-
nigolf • wellness (sauna, masáže za poplatok) 
• požičovňa áut

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou bohatých švédskych stolov bez nápojov • 
možnosť doplatiť si  ultra all inclusive

Pláže: pekná hotelová piesočnato-okrúhlia-
ková pláž • sprcha na pláži • hotelový plavčík 
• slnečníky a ležadlá zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) • po-
nuka vodných športov (za poplatok) 

Šport a zábava: 3 tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • amfiteáter • volejbal • stolný te-

nis • posilňovňa • lukostreľba • šipky • boccia • 
aerobik • minigolf • wellness centrum (sauna, 
masáže za poplatok) • futbalové ihrisko • det-
ské ihrisko 

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tori v  spolupráci s  hotelo-

vými animátormi pripravili pre vás hlavne 
počas letných prázdnin denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí 
i deti. Rôzne súťaže, pohybové hry či aero-
bik vám určite spríjemnia chvíle vášho od-
dychu. Prežijete klubovú dovolenku plnú 
zábavy a smiechu.

Cenník: str. 364

Campofelice di Roccella

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: obľúbený hotelový komplex kon-
čiaci priamo pri širokej piesočnatej pláži • cca 
7 km od mestečka Licata s nákupnými mož-
nosťami • cca 40 km od historického mesta 
Agrigenta. tzv. Údolia chrámov (pamiatka  
zapísaná do svetového zoznamu UNESCO) 

Ubytovanie: 2-lôžkové hotelové izby s mož-
nosťou  1, resp. 2 prísteliek (izby s 3 prístel-
kami na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • 
trezor • minichladnička • SAT TV • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa

Vybavenie hotelového komplexu:  vstup-
ná hala s recepciou • 2 reštaurácie • pool bar 

• plážový bar • vonkajší sladkovodný bazén s 
hydromasážou a 2 toboganmi • detský ba-
zén • detské ihriská, preliezky a nafukovacie 
hrady • minimarket • internet (za poplatok) • 
amfiteáter • jedáleň a kompletný stravova-
cí servis pre infantov do 2 rokov počas vy-
hradených hodín (zdarma) • požičovňa áut 
(extra platba) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do  mora • slnečník a 2  le-
žadlá na každú izbu zdarma (možnosť priplatiť 
si plážový servis v prvých troch líniách priamo 
na mieste) • vodné športy  (čln, kanoe, vodné 

Serenusa Village
Family Resort  hotelový komplex

od 504 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.bluserena.it

Naša mienka: dovoľujeme si vám predstaviť fantastický 
hotelový rezort Serenusa Village, absolútnu novinku v na-
šej ponuke, ktorý čaká na svojich hostí na horúcom ostro-
ve Sicília. Tento hotelový rezort, ktorý je právom nazývaný 
aj dovolenkovým rajom, sa nachádza na juhovýchodnom 
pobreží ostrova, v známej oblasti Licata - Agrigento, v 
blízkosti nádhernej širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi. Ho-
tel patrí do renomovanej hotelovej siete Bluserena, ktorej 
hlavnou filozofiou je byť lídrom v oblasti talianskej pohos-
tinnosti a garantovať všetkým hosťom služby na mimo-
riadne vysokej úrovni. Budete rozmaznávaní delikatesami 
sicílskej kuchyne, ktorá patrí medzi najchutnejšie na svete. 
V záhrade hotelového areálu, v tesnom objatí exotických 
paliem a voňavých kvetov nájdete nekonečnú zábavu a 
relax pri kráľovsky veľkom bazénovom komplexe s atrak-
tívnymi tobogánmi, ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi. O 
bohatú zábavu a celodenný program sa postará profesio-
nálny animačný tím, ktorý  vaše deti vtiahne do víru hier 
počas celého pobytu. Pre najmenších návštevníkov je pri-
pravený miniklub dokonca v slovenskom jazyku. Aj na pri-
ľahlej hotelovej pláži sa stretnete s dokonalým servisom a 
pohodlím. Bezpečné kúpanie sa v priezračne čistom mori, 
slnečníky a ležadlá zdarma na zlatistej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora a k tomu množstvo vodných športov, 
ešte viac pridávajú na atraktivite tejto ponuky. Bonusom 
pre všetkých milovníkov histórie je blízkosť najkrajších 
miest Sicílie, akými sú napr. Agrigento zapísané do zozna-
mu UNESCO či bájne Syrakúzy. Do malebného mestečka 
Licata s nákupnými a zábavnými možnosťami je len ne-
celých 7 km. Odporúčame pre všetky vekové kategórie, 
hlavne pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia krásnu piesočnatú 
pláž s pozvoľným vstupom do mora, výborné all inclusive 
služby, profesionálne animácie v kombinácii  s  fantastic-
kým bazénovým komplexom s atraktívnymi toboganmi.

Licata
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bicykle...) • k dispozícii plážový bar

Šport a zábava: tenisové kurty • futbal • stolný 
tenis • basketbal •  plážový volejbal • aerobik • 
detské ihrisko s preliezkami a nafukovacími 
hradmi • lukostreľba • celodenné medzinárod-
né hotelové animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom jazyku • vodné športy na pláži

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov (voda, biele a červené víno 
počas obedov a večerí) • menu pre celiatikov • 
lokálne alkoholické a  nealkoholické nápoje 
(voda, čapované lokálne nealkoholické nápo-
je, čaj, filtrovaná káva s mliekom, čapované 

pivo, biele a červené víno, whisky, gin, vodka a 
talianske likéry) podávané v čase od 10:00 - 
24:00 hod. v bare pri bazéne • nealkoholické 
čapované nápoje, pivo, biele a červené víno, 
voda a ľahšie snacky (pizza, sendviče a pod.) 
podávané v čase od 12:30 - 18:30 hod. v bare 
na pláži • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na 
pláži zdarma • hotelové animácie a detský mi-
niklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub skúsení hoteloví animátori 
spolu so slovenskými animá-

tormi pripravili pre vás kvalitné denné i večer-
né aktivity, hlavne počas letných prázdnin.

Cenník: str. 365

Licata

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri hotelovej piesočnatej 
pláži premiešanej drobnými kamienkami • v 
zálive Capo Calavá priamo na Saracénskom 
pobreží • cca 5 km od Gioiosa Marea s ná-
kupnými možnosťami 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky s balkónom, resp. 
s terasou s posedením • priestranné rodinné 
izby so 4 lôžkami bez balkóna, orientované 
na morskú stranu • vo všetkých izbách: klima-
tizácia  • telefón • minibar • trezor (za popla-
tok) • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy)

 Vybavenie hotelového komplexu: recep-

cia • hlavná reštaurácia • hlavný bar • plážový 
bar • sladkovodný vonkajší bazén s terasou 
na slnenie a s výhľadom na more) • detský 
bazén • butik • amfiteáter • požičovňa áut (ex-
tra platba) • beauty centrum (masáže za extra 
platbu)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: hotelová piesočnatá pláž premiešaná 
drobnými kamienkami s pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečník a 2 ležadlá na každú 
izbu zdarma (plážové osušky za poplatok) • 
kanoe (zdarma) • plážový bar s nápojmi 

Šport a zábava: futbal • tenisové kurty • von-
kajší bazén • detský bazén • amfiteáter • boc-

Capo Calavá
Family Resort hotelový komplex

od 441 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.valtur.it/sicilia/capo-calava

Naša mienka: pre obrovský záujem o dovolenku na 
čarovnom ostrove Sicília si vám s radosťou dovoľujeme 
predstaviť  ako úplnú novinku, hotelový komplex Capo 
Calavá, ktorý vyrástol na brehu Tyrrhenského mora v pro-
vincii Messina, len pár kilometrov od malebného historic-
kého mestečka Gioiosa Marea. Celý arál hotela pôsobí ako 
veľký zelený park prevoňaný neopakovateľnou arómou 
citrusov, figovníkov, eukalyptov a atraktívnych bugenvílií. 
Pýchou hotela je nádherná piesočnatá pláž premiešaná 
drobnými kamienkami pri vstupe do tyrkysových vôd 
sicílskeho mora.  Nad celým areálom drží akúsi ochran-
nú ruku pompézny mys Capo Calavá, ktorý je porastený 
storočnými olivovníkmi. Vďaka svojej jedinečnej polohe 
poskytne svojim hosťom prežitie tých najromantickejších 
chvíľ sediac na terase hotelovej reštaurácie a obdivujúc 
jedinečnú krásu Liparských ostrovov, ktoré sú z tohto 
magického miesta veľmi ľahko dostupné.  Ak si vyberiete 
dovolenku na Saracénskom pobreží určite budete nad-
šení nielen krásou pobrežia a pláží, ale aj službami tohto 
príjemného hotela, ktorý uspokojí potreby stredne nároč-
ných klientov. Prázdninové izby čakajú na svojich hostí v 
hotelových budovách roztrúsených  v hotelovom parku. 
Vďaka all inclusive programu s ponukou chutných sicíl-
skych jedál a  tradičných nápojov si budete môcť vychut-
nať vzácny relax na pláži, či pri bazéne s panoramatickým 
výhľadom na morskú hladinu. O bohatú zábavu sa posta-
rajú školení animátori, dokonca slovensky hovoriaci. Sme 
presvedčení o tom, že ponuka fakultatívnych výletov vás 
úplne očarí.  Z bohatej ponuky vrelo odporúčame výstup 
na magickú sopku Etnu v kombinácii s návštevou perly 
ostrova, krásnej Taorminy, alebo jedinečný výlet loďou 
na Liparské ostrovy.  Ak hľadáte hotel priamo pri mori s 
peknou plážou a all inclusive službami a počas dovolenky 
plánujete  spoznať krásy Sicílie za rozumnú cenu, určite si 
vyberte hotel Capo Calavá, ktorý vás nesklame.

Gioiosa Marea
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cia • hotelové animácie a detský miniklub aj v 
slovenskom jazyku • kanoe • aerobik • vodná 
gymnastika • plážový volejbal • lukostreľba 

all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou švéd-

skych stolov podávané v hlavnej hotelovej 
reštaurácii (voda, čapované nealkoholické 
nápoje, biele a červené víno podávané po-
čas obedov a večerí) • talianske alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v čase 
od 10:00 - 23:00 hod. v bare pri bazéne 
(soft čapované nápoje typu voda, cola, 
oranžáda, čaj, filtrovaná káva s mliekom, 
čapované pivo, biele a červené víno, 1 
druh  whisky, 1 druh likéru,  1 druh vodky) • 

v plážovom bare v čase od 10:00 - 18:00 
hod. podávané soft čapované nápoje typu 
voda, cola, oranžáda, čaj s citrónom,  filtro-
vaná káva s mliekom a čapované pivo • ho-
telové animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom jazyku • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • kanoe

SUN & FUN klub skúsení hoteloví animátori 
spolu so slovensky hovo-

riacim animátorom pripravili pre vás kvalit-
né denné i večerné aktivity, hlavne v čase 
letných prázdnin.

Cenník: str. 364

Gioiosa Marea

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



116

Kalábria
 strediská > Nicotera Marina
   Santa Maria di Ricadi
  Marinella di Cutro
   Simeri Mare



117KALÁBRIA

 Kalábria je špičkou „talianskej čižmy“, najjužnejším krajom 
talianskej pevniny. Je miestom, ktoré je obdarované 
duchom. Ten, kto chce túto skutočnosť poznať, je vedený 
inšpiráciou, vášňami a putovaním, ktoré má svoj začiatok 
pri tisícročných miestach, pobrežiach, zátokách, plážach 
a mestečkách. Kalábria je obklopená morom z dvoch 
strán. Tyrhenské more obmýva jej západné pobrežie. 
Nájdete tu nádherné nepreľudnené pláže a krištáľovo 
priezračnú vodu sýtomodrej farby. Táto oblasť má najčis-
tejšie úseky mora nielen v oblasti Talianska, ale aj v rámci 

Na juhu Talianska, tam kde sa pobrežie už takmer dotýka Sicílie, na úpätí Apeninského 
horského pásma a na konci zálivu Polikastro, tam sa mora dotýka magická Kalábria. 
Najjužnejšia časť „talianskej čižmy“ je plná vitality a historického dedičstva, je to zem 
dávnych mýtov, byzantského náboženstva a storočných olivovníkov. Na každom rohu 
tu zrejú šťavnaté figy a pomaranče, všade cítiť vôňu pečených rýb a z tyrkysového mora 
vystupujú starobylé opevnenia ako z dovolenkových pohľadníc. Buon giorno, Kalábria!

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 22° 24° 29° 29° 26° 22°
Teplota vody 20° 22° 24° 24° 23° 20°

Rozloha: 15 079 km2 • Počet obyvateľov: 2 009 183
Hlavné mesto: Catanzaro • Mena: euro

Santa Maria di Ricadi
Santa Maria di Ricadi je malé turistické stredisko 
ležiace na západnom pobreží Kalábrie. Jeho pláže 
sú obmývané krásne čistým Tyrhénskym morom. 
Santa Maria di Ricadi leží v  blízkosti rozprávko-
vého Capo Vaticano a  len 10 km juhozápadne 
od  veľmi obľúbeného a  pôvabného letoviska 
Tropea. Táto oblasť je zaujímavá aj pre potápačov 
či tých, ktorí sa tešia z morského sveta aspoň cez 
potápačské okuliare. 

Nicotera Marina
Toto krásne mestečko sa nachádza na úpätí hory 
Poro, kde je situované historické centrum, z ktoré-
ho  je nádherný výhľad na piesočnaté pláže Gioia 
Tauro. Pri prechádzkach po  mestečku odporúča-
me navštíviť hrad Ruffo z 18. storočia s archeolo-
gickým múzeom a  knižnicou. Okrem toho je to 
krásna prírodná oblasť s  piesočnatými plážami 
a krištáľovo čistým morom.

Capo Vaticano
Capo Vaticano je obklopené rozmanitou zeleňou, 
poskytuje romantické výhľady na Liparské ostro-
vy, z niektorých miest je vidieť až na Sicíliu. Capo 

Vaticano nadchne každého členitým pobrežím, 
kde sa strmé skaly striedajú s romantickými záto-
kami . Pláže Capa Vaticana boli vyhlásené za naj-
čistejšie v celej Európe. 

Tropea 
Perla Kalábrie, krásna Tropea, je jedným z najna-
vštevovanejších miest Kalábrie, ktoré leží na roz-
hraní zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro a je ako raj 
na zemi. Z  obdobia grécko-románskej doby sa 
tu zachovalo množstvo historických pamiatok 
ako napr. normanská katedrála, kostol Sv. Márie, 
kostol Sv. Františka z  Assisi a  množstvo ďalších. 
Dovolenkovú atmosféru umocňuje aj množstvo 
zábavných podnikov a reštaurácií. Jedli ste už pi-
kantnú zmrzlinu, cibuľový lekvár alebo feferónko-
vú nátierku? V Tropeii máte jedinečnú šancu.

Pizzo
Jedno z najčarovnejších mestečiek v Kalábrii - ma-
lebné rybárske mestečko Pizzo - nevynechá pri 
návšteve Kalábrie žiaden návštevník. Pizzo je pre-
slávené mesto zmrzliny a známe Tartuffo pochá-
dza práve odtiaľto. Návštevníkom okrem krásnej 
širokej piesočnatej pláže ponúka aj množstvo ba-
rov, obchodov a pizzérií. Romantické úzke kamen-
né uličky lemované originálnymi obchodíkmi, 

impozantný hrad Murat a jedinečný jaskynný kos-
tol Piedigrotta so sochami vytesanými z kameňa, 
ktoré predstavujú scény zo života Ježiša či Panny 
Márie, vás úplne očaria. 

Marinella di Cutro
Marinella di Cutro je menšie letovisko na brehu 
Iónskeho mora, ktoré leží v zálive Gulfo di Squillace. 
Pre pobrežie sú tu typické široké piesočnaté pláže 
lemované eukalyptovými lesmi a tyrkysovým mo-
rom. Neďaleko tohto letoviska leží mestečko Le 
Castella so stredovekou pevnosťou, postavenou 
na obranu Kalábrie pred Turkami a Arabmi. Dnes 
je ľahko prístupná úzkym mostom a je atraktív-
nym cieľom pre návštevníkov. Z jej veže môžete 
obdivovať dokonalú krásu magickej Kalábrie.

Simeri Mare
Simeri Mare leží na brehoch Iónskeho mora, asi 
30km južne od strediska Marinella di Cutro. Pláže 
sú tu jedny z najkrajších v Kalábrii a sú známe svo-
jim svetlým pieskom a nepoškodenou prírodou. 
Čistá pláž poskytuje dostatok priestoru pre vaše 
nerušené vychutnávanie slnka. Iba niekoľko kilo-
metrov od letoviska sa nachádza zaujímavý arche-
ologický park Scolacium a mestečko Catanzaro, 
druhé najväčšie mesto v Kalábrii. 

celej Európy. Právom dostala 
prívlastok „Karibik Európy“. 
Medzi vyhľadávané strediská 
patrí mestečko Tropea, ktorého 
pláže s jemným bielym pieskom 
kontrastujú s impozantnými 
skalnými útesmi. Perlou Kalábrie 
je známe mestečko Capo Vatica-
no, kde si môžete vyznať lásku, 
prejsť sa v aleji opuncií a ako 
bonus získate  podmaňujúci 
pohľad na nádherné tyrkysové 
more. Iónske more obmýva 
juhovýchodné pobrežie Kalábrie. 
Členitá časť tohto pobrežia je 
úplne ideálna na potápanie. Prá-
ve v tejto oblasti ponúkame ako  

tohtoročnú novinku Simeri Village. Budete 
uchvátení krásou prírodných pláži, zaskočení 
priezračnosťou tunajšieho mora, potešení 
pohostinnosťou miestnych obyvateľov 
a obohatení nezabudnuteľnými dojmami zo 
slnečnej Kalábrie.

Capo Vaticano

Lamezia Terme

Tropea
Pizzo

S. Maria di Ricadi
Nicotera Marina

Marinella di Cutro

Simeri Mare
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Poloha: priamo pri širokej piesočnatej pláži v 
Marinella di Cutro • v zálive Gulfo di Squillace 
na brehu Iónskeho mora • 10 km od mestečka 
Botricello • 10 km od Le Castella • 32 km od Cro-
tone • cca 75 km letisko Lamezia Terme 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, 2 resp. 3 prísteliek • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • trezor zdarma • mi-
nichladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón resp. terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s  recepciou • klimatizovaná reštaurácia • 
bazénový komplex s hydromasážou (slneční-

ky a ležadlá pri bazéne zdarma) • 2 tobogany • 
plavecký bazén • bar pri bazéne • plážový bar • 
amfiteáter • detské ihriská, preliezačky a nafuko-
vacie hrady • wellness (extra platba) • jedáleň a 
kompletný stravovací servis pre infantov do 2 
rokov počas vyhradených hodín • butik • inter-
net (za poplatok) • Wi-Fi na recepcii (zdarma) • 
požičovňa áut (extra platba) • bankomat 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová piesočnatá pláž • 1 slneč-
ník a 2 ležadlá na každú izbu zdarma (možnosť 
priplatiť si plážový servis v prvých troch líniách 
priamo na mieste) • vodné športy (čln, kanoe, 
vodné bicykle...)

Serene Village hotelový komplex

Sport & Family Resort
od 469 EUR/8 dní • od 700 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.bluserena.it

Naša mienka: absolútnym hitom rodinnej dovolen-
ky v horúcej Kalábrii je klubový hotel vo fantastickom 
prázdninovom raji Serene Village, ktorý patrí do pre-
stížnej talianskej hotelovej siete Bluserena. Hlavnou 
filozofiou tejto spoločnosti a jej hotelov je byť vzorom 
v oblasti talianskej pohostinnosti a garantovať všetkým 
svojim hosťom služby na mimoriadne vysokej úrovni. 
Najväčšou devízou tohto malebného prázdninového 
rezortu je dychvyrážajúca zlatistá a mimoriadne širo-
ká piesočnatá pláž, akú ste v Taliansku ešte nevideli. 
Priezračne čisté more a jemný piesok tu spolu s boha-
tým plážovým servisom vytvárajú ideálne podmienky 
na rozprávkové kúpanie sa, vodné športy a aktívny 
odpočinok v spoločnosti skúsených  profesionálnych 
hotelových animátorov. Areál plný kvitnúcich kvetov, 
pestovanej zelene a paliem končí priamo na hotelovej 
pláži s množstvom slnečníkov a ležadiel, ktorú od hote-
lového areálu delí eukalyptový lesík poskytujúci akúsi 
oázu pokoja pre dospelých a kráľovstvo hier, nafukova-
cích hradov a preliezačiek pre najmenších.  Atraktívny 
bazénový komplex s toboganmi  a šmykľavkami spo-
lu s priestrannou terasou na slnenie bude skutočným 
prázdninovým rajom hlavne pre rodiny s deťmi. O vašu 
zábavu sa počas dovolenkových dní postará viac ako 
40-členný animačný tím, ktorý rád dohliadne na to, aby 
sa z vašich tvárí a hlavne z tvárí vašich detí ani na chvíľu 
nevytratil úsmev. Milovníkov talianskej kuchyne si získa 
miestna gastronómia, detské menu či ďalšie kvalitné all 
inclusive služby. Nádherný prázdninový rezort je ideál-
nym tipom na dovolenku hlavne pre rodiny s deťmi, ale 
i pre všetkých dovolenkárov, ktorí milujú šport, zábavu, 
taliansky temperament a sú priaznivcami čistého mora 
a prekrásnych piesočnatých pláží. 

Marinella di Cutro
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Šport a zábava: tenisové kurty • futbalové ih-
riská s umelou trávou • stolný tenis • basketbal 
•  volejbal • aerobik • detské ihrisko s preliezkami 
a nafukovacími hradmi • lukostreľba • hotelové 
animácie a detský miniklub aj v slovenskom ja-
zyku • vodné športy na pláži • plážový volejbal

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov v klimatizovanej reštaurácii 
(voda, biele a červené víno počas obedov a 
večerí) • menu pre celiatikov • stravovací servis 
pre infantov do 2 rokov • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (voda,  čapované soft 
nápoje, džúsy, čaj, filtrovaná káva, čapované 
pivo, biele a červené víno, whisky, gin, vodka a 

taliansky likér) podávané v čase od 10:00 - 
24:00 hod. v bare pri bazéne • nealkoholické 
soft nápoje, pivo, víno, voda a ľahšie snacky 
(pizza, sendviče a pod.) podávané v čase od 
12:30 - 18:30 hod. v bare na pláži • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (mož-
nosť priplatiť si plážový servis v prvých   troch 
líniách priamo na mieste) • hotelové animácie 
a miniklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub skúsení hoteloví animátori 
spolu so slovenskými animá-

tormi pripravili pre vás kvalitné denné i večer-
né aktivity, hlavne počas letných prázdnin.

Cenník: str. 367

Marinella di Cutro

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: pri širokej piesočnatej pláži so 
svetlým pieskom • na brehu Iónskeho 
mora v letovisku Simeri Mare • 15km de-
dinka Simeri • 18km mestečko Catanzaro 
s nákupnými a zábavnými možnosťami 
(druhé najväčšie mesto v Kalábrii) • 35km 
Le Castella so zaujímavou pevnosťou • 
50km od letiska v Lamezia Terme • 75km 
charizmatické mestečko Pizzo

Ubytovanie: elegantné renovované izby 
určené pre 2 osoby zariadené vkusným 
nábytkom v prírodných farbách • možnosť 
1 až 2 prísteliek • klimatizácia • minibar (za 
poplatok) • TV • telefón • príslušenstvo (kú-
pelňa so sprchou alebo vaňou a WC) • su-

šič na vlasy • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s  recepciou • areál 
hotela zdobený pekne udržiavanou zele-
ňou • hlavná hotelová časť a bungalovy 
roztrúsené v udržiavanej zelenej záhrade 
• klimatizovaná reštaurácia • bar s posede-
ním • bar pri pláži • 2 bazény • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma • internet resp. 
Wifi pripojenie v spoločných priestoroch 
hotela (za poplatok) • obchodík • zábavný 
a športový animačný program pre deti i 
dospelých v réžii hotela • vonkajší amfiteáter 
určený na večerný animačný program

Simeri Village hotelový komplex

Sport & Family Resort
od 441 EUR/8 dní • od 651 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.valtur.it

Naša mienka: Hovorí sa, že cesta po Taliansku je 
ako chodenie po nekonečnom otvorenom múzeu. 
Je tu tak veľa krásy, že je nemožné pri jednej náv-
števe spoznať všetky jeho vzácne drahokamy. Ale 
Taliansko nie je iba o umení. Miestna kuchyňa, ta-
liansky temperament a a uchvacujúce prírodné zá-
kutia sú ďalšie vážne argumenty pre jeho návštevu. 
Jedným zo zaujímavých dovolenkových miest je i 
nami predstavovaná novinka. Na brehoch jagavé-
ho Iónskeho mora, priamo pri širokej, do ďaleka sa 
tiahnucej pláži, leží v objatí pekne udržiavanej ze-
lene prázdninový rezort Simeri Village. Dovolenka 
v tomto rozľahlom hotelovom komplexe je zárukou 
prežitia kvalitnej rodinnej dovolenky v  kombinácii 
s  komplexnou ponukou profesionálnych služieb 
a množstva zábavy s veselým hotelovým animač-
ným tímom. Hotel ponúka širokú škálu zábavných 
a športových aktivít pre mladých i starších hostí - v 
samotnom areáli disponuje niekoľkými športovými 
ihriskami, animačný tím vymýšľa všakovaké denné 
i večerné programy a pre vaše absolútne vyšante-
nie sú k dispozícii i vodné športy na pláži. Z areá-
lu priamo vstupujete na rozhľahlú piesočnatú pláž 
s krištáľovo čistou vodou. Plážový servis je priamo 
vyhradený pre hotelových hostí, a preto nebudete 
obmedzení nedostatkom miest ani preplnenosťou 
pláže, ako tomu niekedy v turistických letoviskách 
býva. Dokonalá voľba pre nezabudnuteľnú dovolen-
ku, kde jedinou vašou starosťou bude oddýchnuť si, 
dosýta sa najesť, ponoriť rozhorúčené telo do mor-
ských vĺn a nasať pravú letnú atmosféru. Pridajte sa 
k dlhému zástupu verných priaznivcov Talianska, vi-
tajte na brehoch Simeri Mare!

Simeri Mare
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Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká piesočnatá pláž s vyhra-
denou časťou pre klientov hotela Simeri 
Village • k dispozícii 2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu zdarma • vodné športy na pláži (za 
poplatok)

Šport a zábava: hotel vhodný pre aktívnu 
dovolenku • v areáli sa nachádza viacero 
športových ihrísk • až 7 tenisových kurtov 
• volejbalové ihrisko • trávnaté futbalové 
ihrisko • plážový volejbal • petang • stolný 
tenis • rôzne vodné športy na pláži, napr. 
windsurfing, vodné bicykle (za extra po-
platok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a ve-
čere formou chut-

ných švédskych stolov vrátane vybra-
ných lokálnych nápojov • lokále 
rozlievané alkoholické a nealkoholické 
nápoje v neobmedzenom množstve 
(voda, nealkoholické nápoje, čaj, káva, 
pivo, biele a červené víno, lokálny likér, 
whisky, vodka) v určenom bare v čase 
10:00-23:00h • nápoje v rámci all 
inclusive v plážovom bare v stanovených 
hodinách 10:00-18:00h • 2 ležadlá a 1 sl-
nečník na izbu na pláži zdarma

Cenník: str. 366

Simeri Mare

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
• 5 km od  dedinky Nicotera Marina • 10 km 
od prístavného mestečka Gioia Tauro • 30 km 
od  najkrajšieho mesta, Tropea, s  nákupnými 
i zábavnými možnosťami • cca 80 km od le-
tiska v Lamezia Terme 

Ubytovanie: štandardné izby určené pre 2-4 
osoby (2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
a 2. dieťa do 7 rokov bez lôžka), resp. priestran-
né rodinné izby pre 4 osoby (2 prepojené 
miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a miestnosť s 1-2 
prístelkami so spoločným soc. zariadením) • kli-
matizácia • telefón • TV • trezor • minichladnička 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou, WC a sušič na vlasy) • balkón resp. terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • reštaurácia • reštaurácia na 
terase s grilom a na pizzu • bazénový komplex 
pre dospelých a  deti (slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne zdarma) • pool bar • detský miniklub 
• junior klub • amfiteáter • detské ihrisko • „bi-
beroneria“ (kompletný stravovací servis pre 
infantov do 2r. - povinný príplatok na mieste) • 
hotelový butik • internet (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká hotelová piesočnatá pláž s dob-
rým vstupom do mora • slnečníky a  ležadlá 
zdarma • k dispozícii bezmotorové vodné 
športy (sailing, kanoe, vodné bicykle...) 

Nicotera Beach hotelový komplex

Sport & Family Resort
od 455  EUR/8 dní • od 672 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.nicoterabeachvillage.it

Naša mienka: Práve tu, kde dochádza k  ideálnemu 
spojeniu so srdcom Stredomoria, v  zemi plnej vita-
lity, historického dedičstva a storočných olivovníkov 
nájdete okúzľujúci prázdninový rezort v objatí exotic-
kých pomarančovníkov a zelených pínií, ktoré vytvá-
rajú oázu pokoja na brehu blankytného Tyrhénského 
mora. Útulné ubytovanie v samostatných hotelových 
budovách a starostlivo udržiavaná záhrada plynulo 
prechádzajú cez píniový lesík do  nádhernej zlatis-
tej piesočnatej pláže s  miernym vstupom do  mora. 
Ocenia to nielen rodiny s deťmi ale aj hendikepovaní 
dovolenkári, ktorí sa bezpečne dostanú až na  pláž. 
Budete unesení absolútnou čistotou mora, okúzlení 
miestnou atmosférou talianskeho juhu a fascinovaní 
krásou celého prostredia. Priamo z  pohodlia vašich 
plážových ležadiel sa vám naskytne neopakovateľný 
pohľad na pobrežie tiahnuce sa až k najimpozantnej-
šiemu zálivu celej oblasti Capo Vaticano a  v  diaľke 
budete môcť zahliadnuť neďaleké Liparské ostrovy 
či magickú Sicíliu. Pre milovníkov talianskej kuchy-
ne bude táto dovolenka gastronomickým zážitkom. 
Vôňa pečených rýb či pravej talianskej pizze vás 
doslova omámi a  nedovolí vám prestať ochutnávať 
všetky ponúkané jedlá a miestne špeciality. Ak sa tú-
žite ocitnúť v prázdninovom raji a rozmaznávať svoje 
zmysly, neváhajte a  prijmite pozvanie do  tohto ho-
telového rezortu. Popri vysokej kvalite stravovacích 
služieb sú vám k  dispozícii profesionálne animácie 
a  široká ponuka športových aktivít. Toto prázdnino-
vé kráľovstvo vyhovie aj požiadavkám náročnejších 
klientov. Odporúčame pre všetky vekové kategórie, 
hlavne pre rodiny s deťmi. 

Mortelleto
Nicotera Marina
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Šport a zábava: tenisové kurty • futbal • stolný 
tenis • volejbal • vodná gymnastika • aerobik • 
detské ihrisko • lukostreľba • šipky • celodenné 
medzinárodné hotelové animácie • baby klub •  
junior klub •  miniklub aj so slovenským animá-
torom • požičovňa bezmotorových vodných 
športov na pláži

ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou boha-

tých švédskych stolov vrátane nápojov 
(víno, pivo, voda a  čapované soft nápoje 
počas obedov a večerí) • večere aj v reštau-
rácii na terase: cestoviny, pizza, grilované 
ryby, morské plody (rezervácia nutná vo-
pred) • tradičné talianske alkoholické a neal-

koholické nápoje podávané od 8:00 - 24:00 
hod (voda, soft nápoje, čaj, káva, pivo, víno, 
miestne talianske alkoholické nápoje) • ľah-
šie občerstvenie (snacky, koláčiky a  pod.) 
podávané počas dňa vo vyhradených hodi-
nách • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a  na  pláži zdarma • celodenné animácie 
a miniklub aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tor v spolupráci s hotelový-

mi animátormi pripravili pre vás hlavne po-
čas letných prázdnin denné i  večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

Cenník: str. 367

Mortelleto
Nicotera Marina

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: krásny hotelový rezort so stupňovitými 
terasami priamo nad morom blízko magického 
zálivu Capo Vaticano • 3 km od  dedinky Santa 
Maria di Ricadi • 10 km od perly Kalábrie, mesta 
Tropea • cca 65 km od letiska v Lamezia Terme

Ubytovanie (4 typy izieb): 2-lôžkové izby 
typu „Comfort“ s možnosťou 1 prístelky • 2 typy 
štandardných izieb pre 2-4 osoby • izby štan-
dard plus s polstenou oddeľujúcou prístelky od 
základných lôžok • rodinné izby pre 4 osoby (2 
prepojené miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a obý-
vacia miestnosť s 1-2 prístelkami a spoločným 
soc. zariadením) • klimatizácia • telefón • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • minichladnička • kúpelňa 
(sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa

Vybavenie hotelového komplexu: recepcia 
• hotelová reštaurácia • 2 bazénové komplexy 
(1 s panoramatickým výhľadom na more) • sl-
nečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky za de-
pozit • detský bazén • pool bar • plážový bar • 
wellness centrum (za poplatok) • minimarket • 
hotelový vláčik (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: cca 50 - 250 m od  piesočnatej ho-
telovej pláže s pozvoľným vstupom • 
vstup  do   mora miestami kamenistý,  
ďalej piesočnaté dno (odporúčame obuv 
do vody) • slnečníky a ležadlá zdarma (plážové 
osušky za depozit) • plážový bar 

Scoglio della Galea
Resort & Spa hotelový komplex

od 434 EUR/8 dní • od 637 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.scogliodellagalea.it

Naša mienka: dovolenkový raj postavený priamo 
v  srdci horúcej Kalábrie vás očarí hneď na  prvý po-
hľad. Moderný a  mimoriadne kvalitný hotelový re-
zort čaká na svojich hostí v nádhernom terasovitom 
hotelovom areáli, vybudovanom priamo nad Tyrhén-
ským morom, v  objatí jedného z  najkrajších zálivov 
Kalábrie. Atraktivitu celého prostredia dotvárajú ba-
zény s veľkou slnečnou terasou a romantickým pano-
ramatickým výhľadom na záliv Capo Vaticano. Počas 
dňa vás horúce kalabrijské slnko pozve ochladiť sa 
do vĺn Tyrhénského mora zafarbeného do tyrkysova 
a  oddychovať budete vo vzácnom tieni plážových 
slnečníkov na jednej z najkrajších pláží celej oblasti. 
Pohodlne vás na ňu odvezie hotelový vláčik, ktorým 
budú fascinované najmä vaše deti. Večer zas bude-
te môcť obdivovať jedinečný západ slnka priamo 
z  terasy pri reštaurácii alebo pri bazéne a  ochutná-
vať pri tom originálne talianske špeciality. Milovníci 
talianskej kuchyne si tu prídu určite na  svoje. Jedlá 
z  morských plodov, rybie špeciality, cestoviny, čiže 
„pasta“ či typické kalabrijské sladkosti ako známa 
zmrzlina „Tartuffo“, uspokoja chuťové poháriky aj naj-
náročnejších hostí. Pokojné dni pri bazéne, na pláži, 
či vo wellness centre hotela je možné obohatiť za-
ujímavými výletmi do  okolia, ktoré si môžete vy-
brať z  našej bohatej ponuky fakultatívnych výletov. 
Okrem skvostných miest v Kalábrii môžete dokonca 
podniknúť aj jednodňový výlet na  Liparské ostrovy 
či ostrov Sicília. Štýlový hotel Scoglio della Galea je 
vhodný najmä pre milovníkov krásnej prírody a pre 
večne zamilované dvojice túžiace po romantike.

Capo Vaticano
S.Maria di Ricadi
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

KALÁBRIA

Šport a zábava: stolný tenis • fitnescentrum • 
2 tenisové kurty • lukostreľba • detské ihrisko • 
internet (za poplatok) • diskotéka • amfiteáter • 
plážový volejbal • vodná gymnastika • aerobik 
• wellness (za  poplatok) • požičovňa vodných 
športov na pláži (bezmotorové zdarma) 

ultra all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • tradičné talianske 
alkoholické a nealkoholické nápoje podáva-
né pri pool-bare denne v čase od 8:00 hod. do 
23:00 hod. (voda, kola, džúsy, limonády, čaj, 
káva, pivo, biele a červené víno, miestne ta-
lianske alkoholické nápoje ako napr. taliansky 
likér, whisky, vodka, gin a pod.) • nápoje podá-

vané v plážovom bare v čase od 10:00 - 13:00 
a 16:00 - 19:00 hod. (voda, kola, ovocné džúsy, 
čaj, káva, pivo) • snacky vo vybraných hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži zdarma (plážové osušky za depozit) • celo-
denné hotelové animácie a detský miniklub 
aj v slovenskom jazyku

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tor v  spolupráci s  hotelový-

mi animátormi pripravili pre vás denné i ve-
černé aktivity, pri ktorých sa zabaví celá 
rodina. 

Cenník: str. 366

Capo Vaticano
S.Maria di Ricadi

príklad izby typu comfort

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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 strediská > Lido di Jesolo
   Rimini
  Riccione

Jadranské
  pobrežie
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Od Trieste na severe až po Pugliu na 
juhu „talianskej čižmy“ sa tiahne pás prí-
ťažlivých pláži a atraktívnych miest v ob-
jatí Jadranského mora. Naše strediská sa 
nachádzajú v  regióne Veneto a Emilia 
Romagna. Veneto zľava lemuje najväčšie 
talianske jazero Lago di Garda, na severe 
ukrýva Dolomity, v jeho srdci Benátsku 
nížinu a charizmatické mestá ako Vero-
na, Padova či Benátky. Jeho východnú 
časť tvorí pobrežie pri Jadranskom mori 
a dlhé kilometre čistých piesočnatých 
pláži. Chváli sa dlhou a slávnou históriou 

- veď Benátky boli mnohé storočia boha-
tým a samostatným štátom so zvučným 
menom po celom svete. Emiglia Romagna 
ležií v strednom Taliansku. Je to kraj ohra-
ničený riekou Pád na severe a Apeninami 
na juhu. Kraj bohatý na kultúru a zaujíma-
vé mestá s typicky talianskou atmosférou. 
Spomeňme Ravennu - domov oslňujúcich 
mozáik, kozmopolitnú Bolognu, či mesto 
Parma so slávnym parmezánom. Už dlhé 
desaťročia sem chodia dovolenkári bažiaci 
po osviežení v mori, aby tu vďaka plytké-
mu pobrežiu a množstvu slnečných dní za-

žili chuť pravej letnej 
dovolenky. Doprava 
autom dáva možnosť 
zastaviť sa na zaujíma-
vých miestach - ces-
tou tam si skočte do 
romantického Trieste 
a pri návrate domov 
navštívte božské Be-
nátky!

Čo potrebujete k vydarenej dovolenke? Dobrý hotel za primeranú cenu? Ideálne neďaleko 
pieskovej pláže s miernym vstupom do mora a dobrým vybavením. A keď  vás zunuje pobyt 
pri mori, aby boli zaujímavé miesta nablízku - zábavné parky, nákupné centrá,... alebo veľká 
dávka histórie. Pridajte dobré jedlo a práve ste toto všetko našli. Jadranské pobrežie Talian-
ska!

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX.
Teplota vzduchu 23° 26° 29° 29° 26°
Teplota vody 19° 22° 25° 25° 22° 

Rozloha: 301 336 km2 • Počet obyvateľov: 60 626 442
Hlavné mesto: Rím • Mena: euro

Lido di Jesolo
Severný Jadran je plytký, dokonale vhodný pre krát-
ke detské nôžky. Modré vlajky na stožiaroch pláží do-
kazujú, že tu nie je dôvod na strach týkajúci sa čisto-
ty pláží, ani núdza o dovolenkárov. Pozdĺž takmer 15 
km pobrežia nájdete kompletný plážový servis pre 
húfy dovolenkárov, ktoré sa sem presúvajú počas 
horúcich letných dní, aby tak zabudli na každoden-
né povinnosti a načerpali silu na zvládnutie ďalších 
životných úloh. Na promenáde sa tiahne pás obcho-
díkov a reštaurácií, miesto sa vo večerných hodinách 
zmení na rušné centrum zábavy. Okolité miesta dý-
chajúce históriou robia z oblasti Veneta jedno z naj-
atraktívnejších miest pre vašu dovolenku. Nemôžete 
predsa vynechať návštevu v plávajúcich Benátkach 
a neochutnať tam pravú taliansku zmrzlinu! Od-
veziete sa tam priamo z Lido di Jesolo. Zaujímavý 
lodný výlet ponúkajú i susedné farebné ostrovčeky 
Burano, Murano a Torcello. Ak máte záujem o výlet 
do vzdialenejších miest, nevynechajte multikultúrne 
Trieste, malebné Udine či krásnu Padovu. Samozrej-
me pri vymenovávaní dôvodov pre Jesolo nemož-
no zabúdať na fakt, že sa jedná o jedno z najbližších 
miest zo Slovenska. Relax pri mori spojený s návšte-
vami zábavných parkov, športovými možnosťami a 
dobrou dopravnou infraštruktúrou - to všetko náj-
dete v Lido di Jesolo.

Rimini, Riccione
Za antických rímskych čias jedno z  najdôležitej-
ších sídiel vtedajšej ríše, dnes absolútna „metropo-
la“ dovoleniek na Jadrane. Pôvodné mesto Rimini 
sa postupne zrástlo s okolitými rybárskymi dedin-
kami, aby tak vytvorili 15km dlhý pás širokých pie-
sočnatých pláží. Turistické Rimini začínajú časťou 
Torre Pedrera na severe, plynule prechádzajú do 
častí Viserbella, Viserba, San Giuliano a Mare, Ma-
rina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura a kon-
čia v najjužnejšej Miramare. Tu na Rimini plynule 
nadväzuje stredisko Riccione. Hovorí sa, že je tu 
pre každého niečo: deťom poskytuje piesok na 
stavanie hradov, mierny vstup do mora, veľa vša-
kovakých farebných preliezačiek a  šmýkačiek na 
šantenie... No najmä tematické a vodné parky od 
výmyslu sveta - veď je to kraj s  najväčšou kon-
centráciou tematických parkov v Európe a nena-
darmo má oblasť Emiglia Romagna druhé meno 
„Riviera zábavých parkov“! Ľudia túžiaci po kuse 
krásnej prírody či pamiatkach tiež dostanú „svoju 
dávku“. Mladým, zaujímajúcim sa o  zábavu, vie 
ponúknuť i noc vo víre tanca. Do barov a diskoték 
vás odvezie známy autobus „Blue Line“, krúžiaci po 
okolí až do ranných hodín. Výletníci určite nevy-
nechajú návštevu San Marína, ktoré priam susedí 
s Rimini a Riccione. 

Tipy na výlety
Lido di Jesolo: čarovné mestečko Benátky / fa-
rebné ostrovčeky Burano, Murano, Torcello vhod-
né na celodenný lodný výlet / mestečko Trieste 
pri hraniciach so Slovinskom / Verona so známym 
balkónom Rómea a Júlie / historická Padova / 
Chioggia prezývaná „Malé Benátky“ / fantastický 
vodný park Aqualandia v Lido di Jesolo / Sea Life 
Aquarium - ukážka vodného sveta priamo v Lido 
di Jesolo / tematický park Gulliverlandia v Lignano 
Pineta / zábavný park pre najmenších Parco Junior 
v Lignano Pineta / lodné výlety - napr. do Benátok 

Rimini a Riccione : tretí najmenší európsky štát 
San Maríno s nezabudnuteľným výhľadom na oko-
lie a jeho symbolom 3 horami s vežami / roman-
tická Florenzia / mesto kulinárov Bologna / mesto 
motorov Modena znám značkami Ferrari, Lambor-
ghini, Maserati / Ravenna so svojimi mozaikami a 
zábavným parkom Mirabilandia / mestečko Mara-
nello s výstavou značky Ferrari / Italia in Miniatura 
so zmenšeninami talianskych stavieb v Riminách  / 
zábavný park Fiabilandia v Riminách /  Acquario di 
Cattolica - najväčšie akvárium na Jadrane / Aqua-
fan – najväčší vodný park Talianska / Delfinárium / 
Indiana Golf / Oasi Eden Park / Skypark / Atlantica 
/ Casa delle farfalle (Motýlí dom)

Rím

San Maríno

Florencia

Bologna

Verona
Benátky

Trieste
Lido di Jesolo

Rimini
Riccione
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Poloha: tichšia časť strediska Torre Pedrera di 
Rimini •  piesočnatá pláž iba cez cestu • 5km 
centrum Rimín • 4km park Italia in Miniatura • 
14km zábavný park Fiabilandia • 22km tema-
tický park Oltremare • 30km San Maríno

Ubytovanie: zrekonštruované pekne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou prísteliek 
pre 1-2 osoby • TV • kúpeľňa s WC a sprchou s 
masážnymi tryskami • sušič vlasov • klimatizá-
cia v cene • trezor zdarma • minichladnička na 
vyžiadanie (za poplatok) • balkón alebo terasa 
• veľká časť izieb s výhľadom na more 

Vybavenie hotela: hotel tvorí jeden komplex 
so susednou budovou hotela Punta Nord Vil-
lage 4* • recepcia • reštaurácia • TV miestnosť • 
bar • vonkajšia terasa s posedením • bazén s le-
žadlami • menší detský bazén • internetový kú-
tik zdarma • veľké parkovisko pri hoteli zdarma 
(bez nutnosti rezervácie vopred) • akceptácia 
malých zvierat bez poplatku

Stravovanie: all inclusive 

Pláže: piesočnatá pláž pred hotelom • ležadlá 
a slnečníky v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na 
izbu na mieste určenom hotelom)

Šport a  zábava: animačný program v réžii 
hotela •  nekrytý tenisový kurt zdarma • fitnes 
chodníček • boccia zdarma • ihrisko pre lopto-
vé hry • malé futbalové ihrisko • zapožičanie 
bicyklov zdarma • hotel vhodný pre cyklistov

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

bufetu • počas jedál čapované lokálne nápoje 
v  neobmedzenom množstve: voda, víno, 
pivo, nealkoholické nápoje • all inclusive bar v 
čase 9.00-21.00h s lokálnymi čapovanými ná-
pojmi (voda, víno, pivo, nealkoholické nápoje, 
káva, alkoholické nápoje, vybrané alkoholické 
nápoje: whisky, gin, vodka) • plážový servis (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu) 

Cenník: str. 361

Punta Nord Resort hotel

od 378 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: wwww.hotelpuntanord.com

Naša mienka: Ako absolútny cenový trhák vám priná-
šame hotelový komplex Punta Nord. Skladá sa z hlavnej 
budovy Punta Nord Village 4* a susediacej budovy Pun-
ta Nord Resort 3*. Hotel prichádza s ultra all inclusive 
službami, čo je v oblasti Rimín nevídaná ponuka, a to 
za priam škandalózne nízku cenu! Užijete si dovolenku 
priamo pri pláži, v elegantne renovovaných izbách s kú-
peľňou nadštandardne vybavenou sprchovým kútom s 
masážnymi tryskami. Takmer všetky naše izby majú vý-
hľad na more, takže sa hneď ráno po zobudení môžete 
dobre naladiť pohľadom na šíre more. Individuálne ces-
tujúci klienti ocenia veľký počet parkovacích miest zdar-
ma priamo pri hoteli.

    Rimini - Torre Pedrera
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Poloha: stredisko Viserba di Rimini • ho-
tel s  jedinečnou polohou priamo na pláži 
s vyhradeným plážovým servisom • 4km 
centrum mesta Rimini • v  okolí obchodíky 
a reštaurácie • 16km štát San Maríno

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek • telefón • kli-
matizácia v cene • TV • kúpeľňa s WC, vaňa 
alebo sprcha • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: jedinečný hotel vhod-
ný najmä pre rodiny s priamym vstupom z 
hotela na pláž • vstupná hala s  recepciou • 
priestranná klimatizovaná jedáleň s  výhľa-
dom na more • bar • TV v spoločných priesto-
roch • kútik pre deti • trezor (za poplatok) • 
WiFi zdarma • pri hoteli niekoľko parkovacích 
miest zdarma (bez možnosti rezervácie) 
• možnosť parkovania v  blízkych uličkách 
resp. vzdialenejšom parkovisku zdarma 

Stravovanie: dobrá domáca kuchyňa • plná 

penzia s nápojmi • raňajky formou bufetu • 
obedy a večere výber z 2 druhov 3-chodo-
vého menu, ½ l vody a  ¼ l vína na osobu 
a 1 nealkoholický nápoj pre dieťa • šalátový 
bufet

Pláže: priamo pri upravenej a  dobre vyba-
venej piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do 
mora vhodný pre deti i neplavcov • plážový 
servis je pre našich klientov zahrnutý v cene 
(2 ležadlá a slnečník na izbu) • k dispozícii po-
četné preliezačky a hojdačky na hranie pre 
deti na pláži 

Šport a  zábava: možnosť vypožičania bi-
cyklov priamo v  hoteli zdarma • priamo na 
pláži pri hoteli herná zóna (boccia, ping-
-pong, plážový futbal) • ponuka rôznych 
vodných športov na pláži (za poplatok) • na 
okolí viaceré zábavné, tematické a  vodné 
parky - vo Viserbe je Italia in Miniatura

Cenník: str. 360

Blumen hotel

od 336 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.blumenhotel.com

Naša mienka: Hotel Blumen je absolútnym dovolen-
kovým rajom a našou stálicou v predaji - dobrý hotel, 
priamo na pláži a neďaleko centra, a to za výbornú 
cenu. Má útulnú domácu atmosféru a môžete si byť istí, 
že o  vás bude zo strany majiteľa naozaj dobre posta-
rané. Množstvo zábavy čaká na deti priamo na hote-
lovej pláži - hojdačky, farebné preliezačky, ping-pong, 
boccia, ihrisko na plážový futbal, možnosť zahrať si 
basketbal, či iba stavať hrady z piesku. Miesto ako stvo-
rené pre zábavu a letné leňošenie. Spokojnosť klientov 
zabezpečuje i domáca kuchyňa a milá obsluha. Vitajte 
na farebnom mieste plnom letného života - vitajte v 
Blumene :) 

Rimini  - Viserba 
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Poloha: stredisko Viserba di Rimini •  
150m od najbližšej pláže • 4 km cen-
trum mesta Rimini • v okolí mnohé ob-
chodíky , bary a reštaurácie • 3 km Italia 
in Miniatura • 20 km štát San Maríno

Ubytovanie: pekne zariadené 2-lôž-
kové izby s novým nábytkom (výmena 
v r. 2012) • možnosť prísteliek pre 1-2 
osoby • klimatizácia v cene • TV • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chovým kútom a WC) • sušič na vlasy 
• trezor na izbe zdarma • balkón alebo 
terasa 

Vybavenie hotela: príjemný menší ho-
tel • vstupná hala s recepciou • TV kútik, 
posedenie • klimatizované spoločné 
priestory •  jedáleň • bar • vonkajšia tera-
sa s posedením • WiFi pripojenie v spo-
ločných priestoroch (za poplatok) • pri 
hoteli niekoľko parkovacích miest (bez 
možnosti rezervácie vopred, za popla-

tok hradený na mieste) 

Stravovanie: polpenzia • servírované 
raňajky • na večeru stanovené 2-cho-
dové menu bez nápojov, zeleninový 
bufet, ovocie alebo dezert 

Pláže: 150m od piesočnatej pláže • po-
zvoľný vstup do mora vhodný pre deti 
i neplavcov • k dispozícii preliezačky a 
hojdačky na hranie pre deti na pláži • 
plážový servis na mieste za poplatok

Šport a zábava: ponuka rôznych vod-
ných športov na pláži (za poplatok) • v 
okolí viaceré zábavné, tematické a vod-
né parky - priamo vo Viserbe je Italia in 
Miniatura 

Cenník: str. 359

Giamaica hotel

od  238 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelgiamaica.com/

Naša mienka:   Milý hotel Giamaica sme zaradili do našej 
ponuky s očakávaním, že sa vám zapáči rovnako ako nám. 
Výhodná cena pre rodiny s 2 deťmi zaujme nejedných dovo-
lenkárov. Blízkosť pláže a mnohé zaujímavosti na okolí vás 
naplno presvedčia o atraktívnosti  tejto ponuky. 

Poloha: v  tichšej časti Rimín, časť Tor-
re Pedrera • cca 150m od pláže • 5km 
centrum Rimín • 3km park Italia in Mi-
niatura • 14km zábavný park Fiabilandia 
• 22km tematický park Oltremare • 30km 
štát San Maríno 

Ubytovanie: pekné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • kúpelňa 
s WC a sprchou • TV • v cene klimatizácia 
• terasa alebo francúzsky balkón 

Vybavenie hotela: vkusne zariadený 
hotel • vstupná hala s  recepciou • TV 
v  spoločných priestoroch • klimatizo-
vaná jedáleň • výťah • posedenie na 
vonkajšej terase pred hotelom • nie-
koľko parkovacích miest zdarma (bez 
možnosti rezervácie), prípadne platené 
parkovisko s  rezerváciou vopred • WiFi 
zdarma v celom hoteli • spoločný trezor 
na recepcii zdarma

Stravovanie: plná penzia s určenými 
nápojmi • raňajky formou bufetu • na 
obed a  večeru stanovené 3-chodové 
menu • počas obeda a večere ½ l vody 
a ¼ l vína na osobu, 1 nealkoholický ná-
poj pre dieťa

Pláže: 150m od piesočnatej pláže 
s dobrým vybavením • plynulý vstup do 
mora  vhodný pre deti a neplavcov • pre 
našich klientov v cene plážový servis na 
pláži vyhradenej hotelu (2 ležadlá a 1 sl-
nečník na izbu)

Šport a  zábava: v okolí široká ponuka 
tematických zábavných parkov • vodné 
športy na pláži za poplatok

Cenník: str. 359

Mon Reve hotel

od 280 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka:  www.monreverimini.it

Naša mienka: Sympatický hotel s vkusne zariadeným inte-
riérom vám ponúkame už druhú sezónu. Je vhodnou voľbou 
pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia pokojné prostredie, ako aj pre 
mladých, ktorým v hoteli ochotne poradia ako sa ľahko dostať 
do známych zábavných podnikov.  
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Poloha: stredisko Rivazzura di Rimini 
• 250m od mora • 1km od zábavného 
parku Fiabilandia • 8km centrum mesta 
Rimini • v okolí mnohé obchodíky, bary 
a zábavné podniky • 23km štát San Ma-
ríno 

Ubytovanie: pekné účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 príste-
liek • klimatizácia • trezor na izbe zdar-
ma • TV • kúpeľňa s WC a sprchou • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa

Vybavenie hotela: príjemná vstupná 
hala s recepciou • TV kútik • klimatizo-
vaná jedáleň • bar • vonkajšia terasa s 
posedením • WiFi pripojenie v celom 
hoteli zdarma • pri hoteli je k dispozí-
cii pár parkovacích miest zdarma (bez 
možnosti rezervácie vopred) • malé 
zvieratá bez poplatku

Stravovanie: polpenzia • raňajky for-
mou bufetu • večere formou stanove-

ného 3-chodového menu bez nápojov, 
zeleninový bufet, ovocie alebo dezert  • 
plná penzia za príplatok (obed formou 
3-chodového menu)

Pláže: 250m od piesočnatej pláže • po-
zvoľný vstup do mora vhodný pre deti 
i neplavcov • plážový servis za extra 
poplatok na mieste • na pláži sú k dis-
pozícii preliezačky a hojdačky na hranie 
pre deti 

Šport a  zábava: možnosť vypožičania 
bicyklov priamo v hoteli bez poplatku 
• ponuka rôznych vodných športov na 
pláži (za poplatok) • 1km zábavný park 
Fiabilandia • v okolí viaceré zábavné, 
tematické a vodné parky • v blízkosti 
diskotéky

Cenník: str. 359

Elsi hotel

od 217 EUR/ 10 dní

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.riminivacanze.net/

Naša mienka: Láskavá atmosféra, s akou majitelia vedú ten-
to sympatický hotelík nás presvedčila, že v kombinácii s výbor-
nou cenou a možnosťou dvoch detí zdarma zožne Elsi úspech 
aj u vás. Tu ste priamo v centre diania, pri obchodíkoch, baroch 
a zábavných podnikoch pre všetky vekové kategórie.

Poloha: obľúbené stredisko Riccione  
• 80m od mora • v okolí obchodíky a 
reštaurácie • pri zóne Marano s módny-
mi barmi • 9km centrum mesta Rimini • 
20km štát San Maríno  

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky pre 1-2 osoby • 
klimatizácia v cene  • TV • kúpeľňa so spr-
chou a WC • balkón alebo terasa • zdar-
ma vstup do vodného parku Beach Vil-
lage Riccione 250m od hotela (bazény, 
tobogany, animácie, plážový volejbal)

Vybavenie hotela: vstupná hala s re-
cepciou • výťah • klimatizovaná jedáleň • 
bar s posedením a TV • vonkajšia terasa s 
posedením • WiFi v spoločných priesto-
roch (zdarma) • trezor na recepcii (zdar-
ma) • pri hoteli pár parkovacích miest 
(bez možnosti rezervácie, zdarma)  

Stravovanie: plná penzia • raňajky for-
mou bufetu • obedy a večere výber z 2 
druhov 2-chodového menu, zeleninový 
a ovocný bufet, k večeri dezert • k obedu 
a večeri 1/2l vody a ¼ l vína na osobu

Pláže: 80m od piesočnatej pláže • po-
zvoľný vstup do mora vhodný pre deti 
i neplavcov • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu)

Šport a  zábava: vodný park Beach Vil-
lage Riccione 250m • vodné športy na 
pláži, napr. windsurfing (za poplatok) 
• tenisové kurty (za poplatok) • 2km od 
hotela je dráha na kolieskové korčule • 
10km Acquario di Cattolica (najväčšie 
akvárium na Jadrane)  • 6km vodný park 
Aquafan • 6 km zábavný svet prírody Ol-
tremare • 15km Italia in Miniatura

Cenník: str. 360

Napoleon hotel

od 294 EUR/10 dní 

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.hotelnapoleonriccione.it/

Naša mienka: Dovoľujeme si vám predstaviť malý hotel Na-
poleon s ústretovým majiteľom a neobmedzeným vstupom 
do vodného parku priamo na pláži v cene! Ak sú tobogany 
vašou láskou a večer sa radi zabavíte vo večerných baroch, 
stredisko Riccione je pre vás to pravé orechové.

vstup do aquaparku zdarma
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Poloha: známe stredisko Lido di Jesolo 
• hotel situovaný 30m od piesočnatej 
pláže • 100 m známa pešia zóna Via Ba-
file s obchodíkmi a barmi • v okolí zá-
bavné parky a atrakcie •  3km zábavný 
vodný park Acqualandia • 1km vodný 
svet Sea Life • 2km Jesolandia • 30km 
Benátky •  40km pekné mesto Udine

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1-2prísteliek • trezor (zdarma) • TV 
• v  cene klimatizácia • kúpeľňa so spr-
chovým kútom a  WC • sušič na vlasy • 
balkón 

Vybavenie hotela: hotel s príjemnou 
rodinnou atmosférou • recepcia • bar • 
jedáleň • vonkajšia terasa s posedením 
• výťah po 4. poschodie • parkovisko 
priamo pri hoteli zdarma (bez nutnos-
ti rezervácie vopred) • detská zóna so 
šmykľavkou • malé zvieratá akceptujú 
bez poplatku 

Stravovanie: polpenzia • plná penzia 
za príplatok • výborná domáca kuchyňa 
• raňajky formou bufetu • na obed a ve-
čeru výber z 3 druhov 3-chodového 
menu  • počas obeda a večere sa našim 
klientom podáva ½ l vody a ¼ l vína na 
osobu

Pláže: priamo pri dobre vybavenej pie-
sočnatej pláži • plynulý vstup do mora 
vhodný pre deti a  neplavcov • ležadlá 
a slnečníky na pláži v cene (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu)  

Šport a  zábava: široká ponuka te-
matických zábavných parkov na okolí 
• vodné športy na pláži za poplatok  • 
ping-pong

Cenník: str. 360

Ondina hotel

od 329 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelondina.com/

Naša mienka: Hotel Ondina sa chváli jedinečnou polohou 
iba pár krokov od pláže a rovnako priam za rohom nájdete 
známu ulicu Via Bafile s obchodíkmi a barmi, ktorá sa večer 
premieňa na najdlhšiu pešiu zónu Európy. Hotel spravuje 
mama so svojimi dcérami, ktoré ústretovo vyriešia každú po-
žiadavku. 

Poloha:  známe stredisko Lido di Jesolo 
• hotel situovaný 120 m od piesočnatej 
pláže • 200m do Piazza Aurora s amfite-
átrom, cca 10min od hlavného námestia 
Piazza Mazzini • v okolí zábavné parky a 
atrakcie • neďaleko obchodíkov, barov a 
reštaurácii • 800 m zábavný vodný park 
Acqualandia • 3km vodný svet Sea Life • 
4km Jesolandia • 28km Benátky (kúsok 
od autobusovej zastávky) •  45km Udine

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnos-
ťou 1 - 2 prísteliek • TV • trezor zdarma • 
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy •  
v cene klimatizácia • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: recepcia • bar s von-
kajšou terasou na sedenie aj vnútorným 
posedením • jedáleň • detská izba na 
hranie • výťah do 4. poschodia • WiFi pri-
pojenie v celom hoteli zdarma • možnosť 
parkovania zdarma

Stravovanie:  polpenzia • plná penzia 
za príplatok • chutná miestna kuchyňa 
s domácimi dezertami • raňajky formou 
bufetu • na obed a  večeru 3-chodové 
menu, výber z 5 druhov, šalátový bufet • 
počas obeda a večere ½ l vody a ¼ l vína 
na osobu

Pláže: 120m piesočnatá pláž • plynulý 
vstup do mora vhodný pre deti a neplav-
cov • ležadlá a slnečníky na pláži v cene (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu) • animačný 
program na pláži • WiFi na pláži

Šport a zábava: široká ponuka tematic-
kých zábavných parkov na okolí • vodné 
športy na pláži za poplatok  • možnosť 
zapožičať bicykle v hoteli zdarma

Cenník: str. 360

Menfi hotel

od 343 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka:  www.hotelmenfi.com/

Naša mienka: Ak hľadáte hotel blízko diania, avšak nie pria-
mo v najväčšom ruchu, kúsok od dobrého autobusového spo-
jenia s okolím a s výbornou kuchyňou, ste tu správne. Opäť 
sme pre vás vybrali jeden z hotelov, kde sa rodina spravujúca 
hotel starostlivo stará o spokojnosť klientov. 
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Poloha: známe stredisko Lido di Jesolo 
• hotel situovaný priamo pri piesočna-
tej pláži • v okolí uličky s reštauráciami, 
barmi a obchodíkmi, zábavné parky 
a atrakcie • 4km zábavný vodný park 
Acqualandia • 1km vodný svet Sea Life • 
2km Jesolandia  

Ubytovanie: 2-lôžkové izby typu štan-
dard s možnosťou 1-2 prísteliek • kúpeľ-
ňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • TV • 
v cene klimatizácia • trezor a chladnička 
na vyžiadanie (za poplatok) 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  re-
cepciou • klimatizovaná jedáleň • výťah 
prispôsobený vozičkárom • snack bar s 
vnútorným posedením a vstupom na 
vonkajšiu terasu, posedením priamo pri 
plážovej promenáde • niekoľko parko-
vacích miest na parkovisku za hotelom 
zdarma • WiFi zdarma • hotel čiastočne 
prispôsobený pre vozičkárov • akceptujú 

malé zvieratá (za poplatok)

Stravovanie: polpenzia • plná penzia 
za príplatok • raňajky formou bufetu • na 
obed a večeru výber z 2 typov 3-chodo-
vého menu bez nápojov, šalátový bufet 

Pláže: priamo pri dobre vybavenej pie-
sočnatej pláži • plynulý vstup do mora 
vhodný pre deti a  neplavcov • ležadlá 
a  slnečníky na pláži v  cene (2 ležadlá 
a 1 slnečník na izbu) • na pláži k dispo-
zícii preliezačky pre deti a animačný 
program

Šport a zábava: široká ponuka tematic-
kých zábavných parkov na okolí • vodné 
športy na pláži za poplatok • animačný 
program pre deti aj dospelých na hote-
lovej pláži • možnosť vypožičania bicyk-
lov v hoteli (na 2 hod zdarma)

Cenník: str. 360

Solemare hotel

od 329 EUR/10 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelsolemare.com/

Naša mienka: Náš nový hotel Solemare je priam prežiarený 
letom a leží hneď pri pieskovej pláži. Z jeho terasy môžete sle-
dovať ruch na pobrežnej promenáde, či vaše deti hrajúce na 
piesku. Klienti si pochvaľujú dobrú domácu kuchyňu, na ktorú 
starostlivo dohliadajú príjemní majitelia. 

Poloha: známe stredisko Lido di Jeso-
lo • hotel situovaný 300m od pláže • 
neďaleko od Piazza Mazzini a rušných 
uličiek s obchodíkmi, barmi a reštaurá-
ciami • v oblasti sú mnohé zábavné par-
ky a atrakcie • 2km zábavný vodný park 
Acqualandia • 1,5km vodný svet Sea Life 
• 2km Jesolandia 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 - 2 prísteliek • výhodná cenová 
politika pre 2 deti do 12 rokov • kúpeľňa 
so sprchovým kútom a  WC • sušič na 
vlasy • TV • centrálne riadená klimati-
zácia (zdarma) • trezor zdarma (za de-
pozit) • minibar (za poplatok) • balkón 
alebo terasa 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  re-
cepciou • jedáleň • výťah • vnútorný bar 
s posedením • vonkajšia terasa s pose-
dením • vonkajší bazén • bazén pre deti 

• parkovisko pri hoteli zdarma (bez re-
zervácie vopred) • WiFi zdarma • malé 
zvieratá bez poplatku

Stravovanie: polpenzia • raňajky for-
mou bufetu • na obed a večeru výber z 
3 druhov 3-chodového menu a šaláto-
vý bufet (bez nápojov)

Pláže: 5 minút chôdze od piesočnatej 
pláže • plynulý vstup do mora vhodný 
pre deti a neplavcov • ležadlá a slneční-
ky na pláži v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu) 

Šport a  zábava: široká ponuka tema-
tických zábavných parkov na okolí • 
vodné športy na pláži za poplatok

Cenník: str. 361

New Tiffany ś Park hotel

od 406 EUR/10 dní 

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelnewtiffanyspark.com/

Naša mienka: Tento hotel dávame vzhľadom na dobrú ce-
novú politiku pre deti do pozornosti rodinám s dvomi väčší-
mi ratolesťami. Hotel disponuje pekným bazénom, pre ces-
tujúcich individuálnou dopravou je k dispozícii parkovisko 
zdarma. 
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Mellieha Bay
Patrí medzi obľúbené letoviská nielen zahranič-
ných, ale i domácich turistov, ktorí sa sem s nad-
šením vracajú, aby strávili krásne chvíle oddychu 
na  jednej z  najväčších pláží na  ostrove. Pláž, 
respektíve zátoka Mellieha Bay dostala názov 
podľa mestečka Mellieha, ktoré je najsevernejšie 
položeným mestom Malty a zároveň je odtiaľto 
najbližšie na  krásnu piesočnatú pláž. Staré jad-
ro mesta, ktorého úzke dlhé uličky a  množstvo 
schodíkov si doposiaľ zachovali pôvodný ráz, sa 
rozkladá vysoko nad rovnomennou zátokou. Ho-
tely nájdete aj priamo v  centre Melliehy, avšak 
určite radšej uprednostníte ubytovanie v  blíz-
kosti pláže, i keď samotné centrum nie je od plá-
že vôbec ďaleko. V Melliehe nájdete stopy dávnej 
minulosti. Starobylá časť mesta – to je spleť kri-
voľakých uličiek s obchodíkmi, miestnymi štýlo-
vými reštauráciami a terasami. Spojte prechádz-
ku uličkami Melliehy s príjemným občerstvením 
v  týchto originálnych pohostinstvách. Osviežte 
sa tu maltským pivom. Miestni obyvatelia tvr-
dia, že lepšie pivo ako to maltské neexistuje. 
Presvedčte sa o tom. Alebo degustujte kvalitné 
maltské vína Verdala, Marsovis, Sauternes, Cita-
della. V príjemnej spoločnosti tunajších obyvate-
ľov si pochuťte na miestnych špecialitách. Tunaj-

šia piesočnatá pláž patrí k najväčším a najkrajším 
plážam celého ostrova Malta. Mellieha Bay je 
zároveň aj výborným východiskovým bodom 
pre spoznávanie krajiny. Vďaka svojej polohe 
na severe ostrova ste vzdialení od prístavu, od-
kiaľ sa pravidelne plavia trajekty a lode na priľah-
lé ostrovy Comino a  Gozo, iba 3 km. Rozhodne 
zaraďte do  programu svojho pobytu na  Malte 
výlet na  toto súostrovie. Je jedinečným zážit-
kom a  cestou za  poznaním i  dobrodružstvom. 
Nielen bežní turisti, ale aj potápači a  jachtári si 
ich obľúbili. Jachtári preto, keď zakotvia, majú čo 
obdivovať - unikátnu prírodu národného parku, 
ktorý patrí k najkrajším v Stredomorí, romantickú 
modrú lagúnu, bohom zabudnuté malé zátoky 
a pláže, kúzelné dedinky s pôvodnou maltskou 
architektúrou. Podmorské terény pri oboch 
ostrovoch zas považujú mnohí potápači za naj-
zaujímavejšie v maltskom súostroví. Skaliská, jas-
kyne, bohatá fauna lákajú mnohých milovníkov 
podmorského sveta. Mellieha – to je názov pre 
pestré prázdniny plné zážitkov a tej pravej letnej 
dovolenky. Krásne pláže, dobrodružná pirátska 
minulosť a moderná súčasnosť mimoriadne ob-
ľúbeného kozmopolitného turistického centra 
– to je dnešná Mellieha Bay. Patrí k  najobľúbe-
nejším strediskám na ostrove a získala si mimo-
riadnu obľubu aj u našich klientov.  To, čo sem 

dnes priťahuje turistov, je nesmierne vzácna 
kombinácia priaznivých klimatických podmie-
nok a  jedinečnej prírody. Mnohotvárosť krajiny, 
nádherné pobrežie, čisté pláže, pekné pamiatky, 
srdeční ľudia a  služby na  skvelej úrovni – to sú 
dôvody pre jej návštevu. Na  najnavštevovanej-
šom severnom pobreží Malty nájdete strediská 
s modernou turistickou infraštruktúrou akým je 
Mellieha Bay, ale i menšie, pokojné a nesmierne 
šarmantné letoviská, ktoré sa vyznačujú príjem-
nou a prívetivou atmosférou. Takým je nesporne 
mestečko Marfa a malebná dedinka Cirkewwa. 
Dávame ich do  pozornosti milovníkom čarov-
ných zákutí a pravej plážovej dovolenky. Tu roz-
hodne nepocítite hektický turistický ruch typic-
ký pre množstvo letovísk. Aj napriek tomu, že sa 
tešia obľube návštevníkov, uchovávajú si vzácnu 
pokojnú atmosféru nad najčarovnejšou plážou 
ostrova – Paradise Beach. V  stredisku Marfa si 
skutočne oddýchnete. Zažijete tu slnečný kúpeľ 
na  mimoriadne nádhernej pláži, ktorú miestni 
obyvatelia nazývajú rajom na  brehu mora. Po-
brežie ostrova je členité a nesmierne pestré. Je 
krásne svojou rozmanitosťou. Sme presvedčení 
o  tom, že zo širokej ponuky na  Malte si určite 
vyberiete. Prajeme vám šťastnú voľbu pri výbere 
dovolenky na nádhernej Malte. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 24° 29° 31° 33° 28° 25°
Teplota vody 22° 23° 24° 25° 24° 22°

Rozloha: 247 km2 • Počet obyvateľov: 385.000
Hlavné mesto: Valletta • Mena: euro

Všetko je tu na dosah ruky – ostrov Malta má 
na dĺžku 27 km a na šírku len 15 km. Malta sa 
stala akousi križovatkou rôznych civilizácií 
vďaka jej strategickej polohe nachádzajúcej 
sa medzi Talianskom a africkým kontinen-
tom. Na severe krajiny prevládajú polia, ale 
čím južnejšie, tým viac sa objavuje hustá sieť 
zástavby vzájomne poprepletaných dedi-
niek a mestečiek. Domy tu takmer splývajú 

s okolím. Sú postavené z miestneho žltohne-
dého kameňa, z ktorého pozostáva i samot-
ný ostrov. Nemusíte sa báť, že sa na Malte 
nedohovoríte: veď viac ako 150 rokov tu vládli 
Angličania a prirodzene ovplyvnili tunajší 
školský systém. Anglicky hovorí skoro každý 
domorodec. Takisto si budete musieť zvyknúť 
na jazdu vľavo, čo je tiež pozostatok britskej 
nadvlády. Atmosféra vládnuca na Malte pre-

kvapivo nie je typicky stredomorská. Nápadná 
je predovšetkým zdržanlivosť tunajších oby-
vateľov, takisto ako ich zdvorilosť a ochota. 
Európsky vplyv nájdete najskôr v turistických 
strediskách, napr. v Slieme, St. Paul`s Bay, 
Melliehe, Bugibbe a Qawre. Určite nesmiete 
vynechať návštevu hlavného mesta Valletty, 
ktoré je ako rozsiahly skanzen rozprávajúci 
o najrôznejších epochách histórie ostrova.

Nie je na zemi iné miesto, kde by človek mohol na malom území vidieť toľko zaujíma-
vostí. Štát ležiaci v Stredozemnom mori sa rozkladá na niekoľkých ostrovoch a ostrov-
čekoch, z nich najväčšie sú Malta, Gozo (maltsky Ghawdex) a Comino (Kemmuna). Kto 
v lete hľadá stále počasie a množstvo slnečných dní, nájde ich na Malte. Mierny vánok 
a vplyv mora však prispievajú k tomu, že i v tých najsparnejších letných mesiacoch je po-
byt na ostrove príjemný. Malta je ideálnym miestom k odpočinku i aktívnej dovolenke.
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Poloha: v  bezprostrednej blízkosti súkrom-
nej hotelovej piesočnatej pláže • hotel je 
vzdialený od  známeho letoviska Mellieha 
Bay s  najobľúbenejšou piesočnatou plážou 
na ostrove cca 1 km (zdarma transfer do leto-
viska Mellieha Bay raz za deň okrem nedele 
a sviatkov)

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimatizá-
cia • telefón • TV • trezor na izbe za poplatok 
• minibar – jeho prvé naplnenie pri príchode 
je v cene • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením • možnosť ubytovania v izbách s vý-
hľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená kli-
matizovaná vstupná hala s  recepciou • all 
inclusive bar s  kaviarňou a  letnou terasou • 

tanečná sála a  nočný bar • hlavná hotelová 
klimatizovaná reštaurácia s  terasou • pool 
bar • lounge bar • internet (za  poplatok) • 
miestnosť s  detskými hrami a  automatmi • 
minimarket • detský miniklub • hotel dispo-
nuje tromi bazénmi: dva bazény sú vonkajšie 
a jeden krytý • detský bazén • sauna a parná 
sauna • wifi na recepcii zdarma, na izbách za 
poplatok

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
priamo na  pláži zdarma • piesočnatá pláž 
Mellieha Bay cca 1 km od  hotela (zdarma 
transfer do letoviska Mellieha Bay každý deň 
okrem nedele a sviatkov) • plážové osušky za 
poplatok

Ramla Bay Resort 
Resort & Spa hotel

od 630 EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie:****

webstránka: www.ramlabayresort.com 

Naša mienka: Ramla Bay Resort je skutočne vzác-
nym miestom, ktoré ponúka okrem nezabudnuteľnej 
dovolenky množstvo vizuálnych zážitkov. Jeho areál 
je architektonickým skvostom. Pripadáte si v ňom ako 
na  nádhernom ostrove Bali. Práve touto exotickou 
krajinou sa nechali inšpirovať jeho tvorcovia a Ramla 
Bay je tak unikátnou záhradou visutou nad hladinu 
mora. Hotel predstavuje dokonalú kombináciu ele-
gancie, výnimočnej štýlovej dovolenkovej atmosféry, 
kvalitných služieb a v neposlednom rade príjemného 
prostredia, ktoré ho obklopuje. Úchvatný hotelový 
komplex je miestom pre skutočný oddych aj pre ná-
ročnejších klientov. Umožní vám vychutnať si pravý 
relax v  pokojnom prostredí so skvelými možnosťami 
na aktívny oddych, ktoré sa nachádzajú v neďalekom 
centre známeho strediska Mellieha Bay. Letovisko vás 
fascinuje širokou paletou možností, ktoré ponúka 
návštevníkom. Je významným centrom ostrova. Roz-
hodne podniknite aj lodný výlet do  prekrásnych zá-
kutí blízkych ostrovov Comino (výlet pre hotelových 
hostí zdarma) a  Gozo. Z  hotela máte výhľad na  oba 
pozoruhodné ostrovčeky. Ramla Bay Resort má nád-
herné prírodné zázemie vo svojom okolí. To najpozo-
ruhodnejšie na hoteli je ale krásny exteriér, ktorý ústi 
na  súkromnej piesočnatej pláži. Okrem toho v  hote-
lovom areáli je skutočne všetko, čo náročný klient 
očakáva od  pohodlnej dovolenky. Vynikajúci servis, 
rozmanité doplnkové služby, chutná a bohatá medite-
ránska kuchyňa garantujú spokojnosť hostí. Ak cestu-
jete za príjemným pohodlím v hoteli s komplexnými 
službami all inclusive, potom je Ramla Bay Resort tou 
správnou voľbou pre vás. 

Marfa
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Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia a  zábavné 
programy • stolný tenis • vodné pólo • dis-
kotéky • fitnes centrum a relaxačné centrum 
so saunami (vstup len pre dospelých) • po-
nuka vodných športov na pláži (za poplatok) 
a  možnosť zapožičať si kanoe alebo vodný 
bicykel zdarma

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas dňa • bohatá 
ponuka miešaných drinkov • ľahké studené 
a  teplé občerstvenie vo vybraných hodi-
nách počas dňa (snack, toasty, sendviče, 
koláče, zákusky a  pod.) • čaj, káva, koláče, 
sladké pečivo • v cene ultra all inclusive je-
denkrát počas pobytu lodný výlet na ostrov 
Comino • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 

a na pláži zdarma • zdarma vstup do suchej 
a parnej sauny a whirpool (len pre dospelé 
osoby) • vodné bicykle a kanoe • hotelové 
animácie a miniklub • transfer do letoviska 
Mellieha (každý deň okrem nedele a sviat-
kov) 

SUN & FUN klub slnečné dovolenkové 
dni vám počas prázdni-

nových mesiacov bezpochyby spestrí hote-
lový animačný tím, ktorého súčasťou je aj 
slovensky hovoriaci animátor. Rôzne denné 
či večerné aktivity a kolektívne hry ponúka-
jú jedinečnú príležitosť skvele sa zabaviť 
a spoznať nových ľudí. Detský miniklub sa 
zase postará o zábavu vaších malých rato-
lestí a na chvíľu ich zamestná hrami, športo-
vými disciplínami či rodinnými súťažami

Cenník: str. 371

Marfa

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v blízkosti známej piesočnatej pláže 
Mellieha Bay oddelenej od hotela iba miest-
nou komunikáciou •  cca 800 m od  centra 
mestečka Mellieha • cca 25 km od hlavného 
mesta Valletta • oproti  hotelu je autobuso-
vá zastávka s  pravidelným spojením s  naj-
významnejšími strediskami Malty - Mellieha 
Bay, Sliema, Bugibba a hlavného mesta Val-
letta • 4 km od lodného trajektu na vyhľadá-
vané ostrovy Comino a Gozo 

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek • klimati-
zácia • telefón • sat TV • sušič na vlasy • trezor 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón • wifi • možnosť prí-
pravy kávy a čaju na izbe • možnosť izieb s 
výhľadom na  bazén (za príplatok)

Vybavenie hotela: veľká vstupná hala so 

štýlovou recepciou • viacero reštaurácií á la 
carte so špecialitami zo všetkých kútov sveta 
• Punent bar • Pool bar • Dome bar • hlavná 
reštaurácia • wifi • internetová kaviareň • mini-
market • bazén s terasou • malý detský bazén 
s detskými šmykľavkami • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma • detské ihrisko • spa • mo-
derný vnútorný bazén • whirlpool • sauna • 
turecký kúpeľ • fitnes • obchod so suvenírmi 
• kaderníctvo  

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: priamo oproti hotelu nádherná pie-
sočnatá pláž v zálive Mellieha Bay s pozvoľ-
ným vstupom do mora (oddelená len miest-
nou komunikáciou) • ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) • plážové osušky za vratný depozit  

Šport a  zábava: večerné predstavenia a 

Seabank 
Resort & Spa hotel

od 672 EUR/8 dní  

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.seabankhotel.com

Naša mienka: hotel Seabank je jedným z najatraktív-
nejších hotelov v mestečku Mellieha a súčasne patrí k 
najlepším 4* all inclusive hotelom na celom ostrove. 
Nachádza sa pri vyhľadávanej, najväčšej a najkraj-
šej piesočnatej pláži na ostrove – pláži Mellieha Bay. 
Každého návštevníka na prvý pohľad osloví jeho za-
ujímavé architektonické riešenie, kým druhý pohľad 
do interiérov dotvorí celkový obrázok tejto zaujíma-
vej stavby. Útulné ubytovanie vo vkusne zariadených 
moderných izbách dopĺňa príjemnú atmosféru, ktorá 
vládne v celom areáli hotela. Kvalitné služby a medzi-
národné animácie, krásna pláž a možnosti profesio-
nálneho potápania  – to je len malá časť z toho, čo po-
núka tento prázdninový areál. Rozprávkové možnosti 
pre zábavu tu majú všetci. Najmenší si prídu na svoje 
v  detskom bazéne so šmykľavkami, na detskom ih-
risku a v „Jungle zóne“. Volejbalové ihrisko, či bowling 
sú zasa lákadlom pre športuchtivých dovolenkárov, 
ale  sú tu aj miesta, kde nájdete kľud a pohodu na 
chvíle len pre seba. Jedným slovom – hotel Seabank 
každému zabezpečí nesmierne pestrú dovolenku, je 
to výnimočný hotel s výnimočnou polohou v letovis-
ku, ktoré patrí k najobľúbenejším a  najkomplexnej-
šie vybaveným mestám na ostrove.  Nezabudnuteľné 
dobrodružstvá však určite zažijete aj pri obdivovaní 
krás podmorského  života v okolí blízkych ostrovov 
Comino a Gozo. Modrá lagúna, podmorské jaskyne a 
nespočetné množstvo chránených druhov rastlín sem 
priťahujú obrovské množstvo turistov z celej Európy.     
Ak doplníte svoj dovolenkový program o zaujímavé 
fakultatívne výlety, pobyt na Malte bude pre vás ne-
zabudnuteľný.

Mellieha Bay
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zábavné programy – hudba, disko • denné 
aktivity podľa programu (napr. varenie so 
šéfkuchárom, špeciálne cvičenia: Tai Chi, ta-
nečné kurzy a pod.) • volejbal • stolný tenis 
•  bohatá ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) • zábavné centrum pre deti • 
detské disko • maľovanie na tvár • hracie au-
tomaty (za poplatok)

 ultra all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • pestrá ponuka predjedál, hlav-
ných jedál a dezertov • počas dňa podáva-
né vybrané alkoholické, miešané  a nealko-
holické nápoje • pivo, víno, koktaily •  
bohatý snack počas dňa • ležadlá a slneční-
ky pri bazéne zdarma • medzinárodné ani-
mácie pre deti a dospelých • večere v a´la 
carte reštauráciách: maltská, ázijská, brazíl-

ska, orientálna, talianska (nutná rezervácia 
vopred) • pre deti je určená zábavná 
„Jungle reštaurácia“, kde sa podáva detské 
menu (nutná rezervácia vopred)

SUN & FUN klub slnečné dovolenkové 
dni vám počas prázdni-

nových mesiacov bezpochyby spestrí ho-
telový animačný tím, ktorého súčasťou je 
aj slovensky hovoriaci animátor. Rôzne 
denné či večerné aktivity a kolektívne hry 
ponúkajú jedinečnú príležitosť skvele sa 
zabaviť a spoznať nových ľudí. Detský mi-
niklub sa zase postará o zábavu vaších ma-
lých ratolestí a na chvíľu ich zamestná hra-
mi, športovými disciplínami, či rodinnými 
súťažami

Cenník: str.371

Mellieha Bay

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo na  súkromnej hotelovej 
piesočnatej pláži • cca 900 m od  povest-
nej nádhernej pláže Paradise Beach • hotel 
je vzdialený od  centra rušného letoviska 
Mellieha Bay cca 5 minút jazdy autobusom 
(autobusová zastávka v blízkosti hotela) • 
Paradise Bay sa nachádza v blízkosti vyhľa-
dávaných ostrovov Comino a Gozo (lodný 
trajekt na oba ostrovy premáva z prístavu 
neďaleko hotela) • cca 50 m od  hotela je 
autobusová zastávka s pravidelným spoje-
ním s najvýznamnejšími strediskami Malty 
- Mellieha Bay, Sliema, Bugibba a hlavného 
mesta Valeta

Ubytovanie: štýlovo a  pohodlne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • všetky izby dispo-
nujú priamym alebo bočným výhľadom 
na more • klimatizácia • telefón • TV • rádio 

• varná kanvica • žehlička a žehliaca doska • 
chladnička  • trezor (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • 
sušič na vlasy • balkón s posedením 

Vybavenie hotela: elegantná vstupná 
hala s recepciou • 2 bary • hlavná hotelová 
reštaurácia „Il – Merill“ s panoramatickým 
výhľadom na  more • snack bar • internet 
(za  poplatok) • miestnosť s  hracími auto-
matmi • biliard • minimarket • kaderníctvo 
• detský klub • konferenčná miestnosť • 
bazénový komplex v  tvare ryby tvoria 3 
bazény, jeden z nich je detský bazén • roz-
siahly krytý plavecký bazén s  oddelenou 
časťou pre najmenších • sauna, vírivka • 
slnečníky a  ležadlá pri bazéne a  na  pláži 
zdarma • wi-fi

Stravovanie:  polpenzia plus - raňajky a 

Paradise Bay hotel

od 441  EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.paradise-bay.com 

Naša mienka: najväčšou atrakciou hotela Paradise 
Bay je jeho skvelá poloha. Nachádza sa na  jednom 
z  najčarovnejších miest Malty – v  malebnom leto-
visku Cirkewwa, na  dohľad od  prenádhernej pláže 
Paradise Beach a  súčasne v  blízkosti najobľúbenej-
šieho strediska na  ostrove – Mellieha Bay. Charak-
ter dovolenky v ňom najlepšie vystihuje jeho názov 
– hotel je prázdninovým rajom pre svojich hostí. 
V Paradise Bay skutočne pocítite morský príboj, má 
vzácnu pokojnú atmosféru, dômyselná architektúra 
hotela umožní väčšine jeho obyvateľov vychutnať 
si výhľad na  prekrásne pláže, romantické zátoky 
a azúrové more. Spoločenský život a zábava vládne 
v neďalekých uličkách Mellieha Bay. Dnes stredisko 
s  obľubou navštevujú turisti. Animačné programy 
pre deti i  dospelých príjemne dotvoria atmosféru 
vášho pobytu. Je tu športové a  relaxačné centrum, 
na pláži nájdete zábavu adrenalínového charakteru 
a  priamo v  hoteli môžete pod dohľadom profesio-
nálov absolvovať aj školu potápania. Široké mož-
nosti vodných športov sú aj na pláži Paradise Beach 
a  nezabudnuteľné dobrodružstvá určite zažijete aj 
pri obdivovaní krás podmorského života v okolí blíz-
kych ostrovov Comino a Gozo. Modrá lagúna, pod-
morské jaskyne, nespočetné množstvo chránených 
druhov rastlín sem priťahujú obrovské množstvo tu-
ristov z celej Európy. Paradise Bay je rozprávkovým 
rajom pre klientov všestranných záujmov. Málokde 
nájdete taký kľud a pohodu, ako v jeho areáli. Súčas-
ne však vďaka výnimočnej polohe v blízkosti najprí-
ťažlivejších miest ostrova ponúka pestrú dovolenku 
a  bohatstvo zážitkov pre klientov všestranných zá-
ujmov. Paradise Bay je výnimočným hotelom s výni-
močnou polohou. Zaslúži si tieto superlatívy, pobyt 
v ňom vás o tom presvedčí.

Cirkewwa
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večere formou švédskych stolov s nápoj-
mi • možnosť doobjednania all inclusive 
(za príplatok)

Pláže: hotelová piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do  mora • ležadlá a  sl-
nečníky priamo na  pláži zdarma • jedna 
z  najkrajších pláží ostrova – Paradise Be-
ach, je vzdialená 900 m

Šport a  zábava: tenisový kurt • stolný 
tenis • vodné pólo • fitnes centrum a  re-
laxačné centrum so saunami a  vírivkou • 
na  pláži profesionálna škola potápania 
Gold Palm pre začiatočníkov i pokročilých 
• široká ponuka vodných plážových špor-
tov (za  poplatok) • možnosť podniknúť 
lodné výlety na  blízke ostrovy Comino 
a  Gozo z  prístavu neďaleko hotelového 
areálu (malebný ostrov Gozo má podobnú 

históriu ako Malta, napriek tomu je odlisný 
- je zelenší, divokejší a  rázovitejší, plavba 
trvá cca 20 min . Ak sa chystáte na  celo-
denný výlet, máme pre vás ponuku výletu 
na čarovný ostrov Sicília, vrátane návštevy 
jedinej aktívnej sopky v Európe - Etny s tl-
močením po slovensky.

 ultra all inclusive raňajky, obedy a  ve-
čere formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov • lo-
kálne nealkoholické a alkoholické nápo-
je podávané v hotelovm režíme  • občer-
stvenie počas dňa • 1 x za pobyt minibar 
naplnený vínom, pivom, džúsmi a vodou 
• zdarma transfer z hotela do mesta Slie-
ma (zabezpečený každý deň )

Cenník: str.370

Cirkewwa

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: od dlhej najpopulárnejšej a najväč-
šej piesočnatej pláže Mellieha Bay vzdialený 
cca 300 m • od historického centra mestečka 
Mellieha, v  ktorom sa nachádzajú výborné 
reštaurácie, kaviarničky a obchodíky, delí ho-
tel cca 800 m 

Ubytovanie: prakticky zariadené 2-lôžkové 
štúdiá s  možnosťou prístelky • klimatizácia 
(za  príplatok) • telefón • ventilátor •  balkón 
s posedením s bočným výhľadom na more 
•  možnosť štúdií s  priamym výhľadom 
na more (za príplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • v kuchynskom 
kúte so základným vybavením sa nachádza 
varič, rúra na  pečenie s  grilom, chladnička 
a stôl so stoličkami 

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená 
vstupná hala s  recepciou a  kaviarňou •  ho-
telový komplex pozostávajúci z  viacerých 
ubytovacích častí • lounge bar • štýlová ho-
telová reštaurácia •  obchodík so suvenírmi 
• supermarket • bar na terase • dva bazénové 

areály – v dolnej časti hotela pri pool bare 
priestranný bazén s  oddelenou časťou pre 
deti a hydromasážou, druhý bazén na  stre-
che hotela s  nádherným panoramatickým 
výhľadom na  záliv Mellieha Bay a  sesterské 
ostrovy Comino a  Gozo •  hracie automaty 
• internet • fitness • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne zdarma • wifi na recepcii zdarma

Stravovanie: bez stravy, možnosť priplatiť si 
polpenziu – raňajky a večere formou švéd-
skych stolov bez nápojov

Pláže: nádherná a zároveň najväčšia piesoč-
natá pláž na ostrove Mellieha Bay s pozvoľ-
ným vstupom do mora vzdialená od hotela 
cca 300 m – slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Šport a zábava: večerná hudba a zábavné 
programy vo vybraných dňoch •  miestnosť 
s  projekčnou TV • miestnosť s  videohrami 
•  bohatá ponuka vodných športov na  pláži 
(za poplatok) 

Cenník: str.370

Luna Holiday Complex hotel

od 301  EUR/8 dní  

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.lunaholidaycomplexmalta.com

Naša mienka: Luna Holiday Complex je pekným prázd-
ninovým areálom so širokou škálou služieb. Má charak-
ter prívetivého rodinného hotela a  získa si vás príjem-
nou atmosférou. Ponúka pestrú dovolenku za jedinečnú 
cenu v skvele vybavenom areáli. Ak sa rozhodnete pre 
pobyt bez stravy, priamo v hotelovom supermarkete si 
môžete nakúpiť za miestne ceny. Hotel však ponúka aj 
veľmi pestrý výber jedál miestnej i európskej kuchyne. 
To, čo do strediska Mellieha priťahuje turistov, je vzácna 
kombinácia priaznivých klimatických podmienok, zlaté 
piesočnaté pláže a nesporný šarm mestečka. 

Mellieha Bay
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Poloha: v  blízkosti dlhej známej piesočnatej 
pláže Mellieha Bay priamo na brehu mora • cca 
1,5 km od centra mestečka Mellieha 

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia 
• chladnička • telefón • sat TV • sušič na vlasy • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón • všetky izby majú výhľad na more 

Vybavenie hotela: štýlovo zariadená vstupná 
hala s recepciou a zmenárňou • hotelový kom-
plex pozostávajúci z viacerých ubytovacích častí 
• kaviareň s bufetom • lounge bar • nočný klub 
• priestranná hotelová reštaurácia • obchodík so 
suvenírmi • bar na terase • dva bazénové areály 
nachádzajúce sa na obidvoch stranách hotela: 
2 veľké vonkajšie bazény a  2 detské bazény • 
detské ihrisko • detské automaty • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na súkromnej hotelovej pláži 
zdarma

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov • možnosť 

doobjednania služieb all inclusive (za príplatok) 

Pláže: priamo pred hotelom súkromná piesoč-
natá pláž (ležadlá a slnečníky zdarma) • nádherná 
piesočnatá pláž Mellieha Bay s pozvoľným vstu-
pom do mora vzdialená cca 100 m od hotela – 
slnečníky a ležadlá (za poplatok)

Šport a zábava: večerné predstavenia a zábav-
né programy – hudba, disco • denné aktivity • 
tenis • ihrisko na  petang • miestnosť pre deti 
s videohrami • bohatá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • bohatý výber predjedál, 
hlavných jedál a dezertov • počas celého dňa 
podávané vybrané alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje • snack počas dňa • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne a na hotelovej pláži zdarma 

Cenník: str.370

Mellieha Bay hotel

od 518 EUR/8 dní 

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.melliehabayhotel.com

Naša mienka: sme veľmi radi, že po ročnej prestávke 
ale hlavne rekonštrukcii izieb a častí hotela, vám prináša-
me tento skvelý hotel opäť v našej letnej ponuke. Hotel 
Mellieha Bay je jedinečnou palmovou záhradou priamo 
na  brehu Stredozemného mora. Najpozoruhodnejšia 
na ňom je jeho skvelá poloha – nachádza sa v blízkosti 
najkrajšej a  najväčšej pláže na  ostrove, podľa ktorej je 
hotel pomenovaný. Výnimočná je aj krása jeho exteriéru 
- záplava zelene obklopuje hotelový areál a ústi na pláži 
s jemným pieskom. V Mellieha Bay si skutočne vychutná-
te zvuky mora a pohľad na nádherné prírodné scenérie 
zlatistej pláže zálivu Mellieha.  



144

strediská > Calas de Mallorca |  Sa Coma
Malorka



145

Palma de Mallorca

Calas de Mallorca

Sa Coma

MALORKA

Calas de Mallorca
Jedným z najkrajších miest na ostrove je vyhľa-
dávané východné pobrežie s jeho tyrkysovými 
zátokami. Takou je i naša Calas de Mallorca. Krás-
na piesočnatá pláž s priezračnou vodou uspoko-
jí vďaka pozvoľnému vstupu do mora aj nároky 
rodín s  malými deťmi. Stredisko je ideálnym 
miestom: pokojné prostredie, členité pobrežie 
lemované skalami, romantické zátoky. Jemný 
piesok pláží v  zátokách neopísateľným spôso-
bom kontrastuje s  modrou hladinou mora. Čo 
viac si od  oddychovej dovolenky priať?! V  blíz-
kosti nájdete obchodíky, požičovne bicyklov či 
áut. Určite nevynechajte podvečernú prechádz-
ku po  pobreží pri západe slnka. Priam ideálne 
miesto pre pokojnú dovolenku. Avšak i  v  ne-
skorších hodinách nemusíte tráviť čas na hote-
lovej izbe - dá sa príjemne posedieť v  blízkych 
baroch a  reštauráciách, prípadne využiť hote-
lový animačný program. Ak si prenajmete auto, 
odporúčame vám navštíviť blízke pohorie Sierra 
de Llevant, hrad Castell de Santueri, mestečko 
Porto Colom či Felanitx. Malorka je malý ostrov, 
a preto ste už za hodinku v hlavnom meste  a 
vychutnávate si tapas. Ak zamierite na sever, v 
rovnakom čase sa ocitnete na najsevernejšom 
cípe ostrova, na ospevovanom Formentore. 

Sa Coma
Bez pretvárky jedna z najkrajších pláží! Kto rád 
cíti na vlastnej koži piesok jemný a svetlý ako 
múka, jednoznačne nemôže vynechať letovisko 
Sa Coma. Tu je pláž dlhá, vstup pozvoľný, piesok 
hebký a more krištáľové. Ocitáme sa na výcho-
de Malorky, kúsok severne od strediska Calas de 
Mallorca. Ide však o stredisko hustejšie obsade-
né turistami, jeho meno má pravý dovolenkový 
cveng. Pre aktívnych sa nájde športové vyžitie, 
pasívnych rada uhostí mäkká plážová posteľ. Ne-
hovoriac o tom, že večerné posedenie v jednej 
z nespočetných reštaurácií a barov priamo pri 
pobrežnej promenáde má jedinečnú atmosfé-
ru. Sa Coma leži medzi dvoma ďalšími známymi 
plážami Cala Millor a S´Illot, kam si môžete počas 
vášho pobytu spraviť poldenný výlet turistickým 
vláčikom alebo autobusom. „U susedov“ je veľa 
obchodíkov, kaviarní, či pravidelný trh. Sa Coma 
je symbolom dovolenky pre rodiny, ktorých prí-
tomnosti sa teší i nami vybraný aparthotel THB 
Sa Coma Platja. Lákavou atrakciou v blízkosti sú 
Dračie jaskyne v neďalekom Porto Criste. Ak vy-
hľadávate nudistické pláže, zastavte sa na Cala 
Morlanda a nechajte sa očariť jej omamnou 
atmosférou. Veríme, že našu novinku oceníte s 
rovnakým nadšením, s akým vám tento výborný 
produkt ponúkame! 

Palma de Mallorca
Hlavné mesto Palma de Mallorca, pre miestnych 
jednoducho Palma, leží v západnej časti ostrova, 
neďaleko od letiska Palma. Má približne 300.000 
obyvateľov, čo je prakticky polovica obyvateľov 
celého ostrova. Vďaka spoľahlivej a hustej sieti 
verejnej dopravy je jeho návšteva poľahky do-
stupná takmer z každého kúta ostrova. Mesto 
sa pýši nápadnou ozdobou, veľkolepou pripo-
mienkou kresťanského dobytia ostrova. Je ňou 
monumentálna katedrála La Seu (v preklade 
Katedrála svetla). Stojí na pôvodnom mieste 
moslimskej mešity, jej kompletná dostavba 
zabrala päť storočí a  interiér vystavuje na ob-
div práce z  rúk umelca veľkého mena - Antoni 
Gaudího. K výzdobe mesta Palma treba rozhod-
ne priradiť i  palác Almudaina, gotickú pevnosť 
Bellver, starovekú burzu La Lonja, promenádu La 
Rambla, či námestie Placa Major. Charizmatické 
centrum hlavného mesta ponúka omnoho viac 
zážitkov, ako by ste možno na prvý pohľad oča-
kávali - tým samozrejme máme na mysli i zážitky 
gurmánske, ktorých je v  miestnych „tapas ba-
roch“ a „bodegách“ naozaj hriešne veľké množ-
stvo. Spoznávaniu jeho zákutí vám odporúčame 
venovať aspoň jeden deň z  vášho pobytu na 
ostrove - túto voľbu ani na okamih neoľutujete! 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 27° 29° 30° 27° 23°
Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha: 3.640 km2 • Počet obyvateľov: 790.000
Hlavné mesto: Palma de Mallorca • Mena: euro

Miestne pláže sa oprávnene pýšia modrou 
vlajkou - tá sa prideľuje upraveným bez-
pečným miestam s čistým morom, o aké na 
tomto ostrove naozaj nie je núdza. Na Malo-
rke nájdete výborne vybudovanú dopravnú 
infraštruktúru, vysokú úroveň služieb, širokú 
ponuku výletov, veselý nočný život, ale aj 
harmóniu a pokoj v zátokách na pobreží 
ostrova. Na svoje si prídu obdivovatelia 
prírody, nadšenci vodných i pozemných špor-

tov, ako aj milovníci kultúry a historických 
pamiatok. Hlavné mesto Palma de Mallorca 
je unikátnou ukážkou skĺbenia starorímskej, 
maurskej a novodobej kresťanskej kultúry. 
Pýchou mesta je prekrásna gotická katedrála 
La Seu a vyhľadávaný prímorský prístav. 
Neďaleko Palmanovy sa nachádza zábavný 
park Marineland so všakovakými zvierat-
kami, ktorý je populárnym cieľom malých 
aj veľkých dovolenkárov. Aj v tomto roku 

vám ponúkame náš overený hotel Samoa v 
romantickej zátoke Calas de Mallorca na vý-
chode ostrova. K tomu uvádzame kvalitný 
hotel THB Sa Coma Platja na jemnej pláži pre 
fajnšmekrov! Zamilujte sa do krásy malorskej 
prírody, vychutnajte si spolu s vašimi blízkymi 
neobyčajné dovolenkové chvíle. Omamná 
atmosféra zeleného ostrova si dozaista získa 
vaše srdce od prvej chvíle!

Malorka patrí k najobľúbenejším rekreačným miestam na svete. Je najväčšia z Baleár-
skych ostrovov a disponuje nespočetným množstvom hotelov. Dovolenku tu každoroč-
ne trávi aj španielsky kráľ. Krásne romantické pobrežie so strmými útesmi padajúcimi 
do mora, malebné zátoky a pozvoľne sa zvažujúce piesočnaté pláže lákajú každý rok 
množstvo turistov. Slávni herci a politici si tu stavajú honosné letné sídla. Ostrov sa stal 
obľúbeným miestom slovenských dovolenkárov, ktorí sa sem radi vracajú. 
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Poloha: v letovisku Calas de Mallorca vo vý-
chodnej časti ostrova, ktoré si obľúbili turisti 
vyhľadávajúci pokoj a  relax • 150 m od plá-
že v  zátoke Cala Domingos s  priezračnou 
vodou • 100 metrov od centra s nákupnými 
možnosťami, barmi, kaviarňami, reštaurá-
ciami, požičovňami áut, bicyklov a  skútrov 
• 12 km od golfového ihriska Vall d´Or • pria-
mo pred hotelom sa nachádza autobusová 
zastávka, odkiaľ autobusy premávajú do ne-
ďalekých známych letovísk Cala Millor či 
Sa Coma s  krásnou plážou,  do  pútavého 
hlavného mesta Palma de Mallorca alebo 
do  mestečka Felanitx s  jedinečnou,  typic-
kou malorskou atmosférou 

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1-2 prísteliek • individu-
álne nastaviteľná klimatizácia • telefón • TV 
(ovládač za depozit) • príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou a WC ) • balkón ale-
bo terasa 

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a  trezormi (za  poplatok) • hlavná ho-
telová reštaurácia • hlavný bar v  blízkosti 
bazéna •  spoločenská a  TV miestnosť • ba-
zén • slnečníky a  ležadlá pri bazéne zdarma 
• detský bazén • terasa s posedením • snack 
bar • internetový kútik (za poplatok) • WiFi v 
celom hoteli (za poplatok) • detský miniklub 
• detské ihrisko 

Samoa hotel

od 413 EUR/ 8 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.tiptravel.sk / www.tatratour.sk

Naša mienka: Hotel Samoa sa nachádza v pokoj-
nom  letovisku Calas de Mallorca s  prekrásnou príro-
dou pri najkrajších plážach s krištáľovo čistou vodou. 
Hotelový areál pri rozprávkovej pláži dotvára skutočnú 
dovolenkovú atmosféru. Tím skúsených animátorov 
vám pomôže zabudnúť na  každodenné starosti pri 
cvičeniach aerobiku, spoločenských a tanečných zába-
vách či večerných showprogramoch. Popritom máte 
možnosť bohatého športového vyžitia na hotelových 
ihriskách. Vaše deti ocenia denné a večerné animačné 
programy v miniklube alebo na ihrisku, a tiež v spoloč-
nosti svojich nových kamarátov na  minidiskotékach. 
Výborné služby all inclusive a pestrá strava zabezpe-
čujú dokonalú spokojnosť klientov hotela Samoa. K  
tomu všetkému je tu veľmi výhodná cena aj pre rodiny 
s  deťmi. Veríme, že naše dovolenkové menu zachutí 
každému z vás. Samoa je stelesnením predstáv o skve-
lej letnej dovolenke mimo ruchu miest.

Calas de Mallorca
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: prekrásna tyrkysová piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do  mora • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • pri hoteli sú dve vy-
hľadávané zátoky vedľa seba, oddelené skal-
natým výbežkom - Cala Murada a Cala Do-
mingos, ktoré sa stali obľúbeným miestom 
oddychu dovolenkárov z  rôznych kútov 
sveta navštevujúcich východnú časť ostrova 
Malorka

Šport a zábava: ihrisko pre loptové hry (vo-
lejbal, futbal) • tenis, minigolf (za depozit) • 
biliard (za  poplatok) • herňa • vodné bicykle 
so šmykľavkou (na pláži, za poplatok) • denné 

a večerné animačné programy pre deti a do-
spelých v réžii hotela • show programy a zá-
bavné predstavenia

 all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • vybrané alkoholické 
a nealkoholické nápoje, čaj a káva v hotelo-
vom bare a bare pri bazéne v určených ho-
dinách 10:00-23:30h • chutné občerstvenie 
a rôzne snacky vo vyhradených hodinách •    
animačný program

Cenník: str. 372

Calas de Mallorca

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



148 MALORKA

Poloha: na východnom pobreží ostrova Ma-
lorka v známom letovisku Sa Coma • priamo 
pri pláži s jemným svetlým pieskom  a plynu-
lým vstupom do mora • pri pobrežnej prome-
náde • 200m centrum strediska • v blízkosti 
obchodíkov, reštaurácií, barov, požičovní áut a 
bicyklov • 900m obľúbené stredisko Ś Illot s dl-
hou plážou • 2km ďalšie známe stredisko Cala 
Millor • 6km Porto Cristo (so známou atrak-
ciou - Dračími jaskyňami) • 70 km od hlavného 
mesta Palma de Mallorca (letisko) 

Ubytovanie: komfortne vybavené apartmá-
ny s kvalitným vybavením (zväčša s výhľadom 
na more) • obývačka s pohovkou, plne vyba-
veným kuchynským kútikom a posedením 

(kuchynský kútik s chladničkou, rýchlovarnou 
kanvicou, dvojplatničkou, mikrovlnou rúrou a 
kuchynským riadom) • TV • trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • spálňa • príslušenstvo (kúpelňa 
so sprchou alebo vaňou, WC) • sušič na vlasy • 
WiFi zdarma • balkón alebo terasa • apartmány 
na prízemí pre ZŤP (na vyžiadanie)

Vybavenie hotela: hotelové lobby s recep-
ciou • reštaurácia s vonkajšou terasou • bar 
Salón s TV • bar pri bazéne s posedením • ba-
zén pre deti a dospelých • vonkajšia terasa na 
slnenie • WiFi pripojenie v celom komplexe 
zdarma • internetový kútik (za extra poplatok) 
• výťahy • animačný program pre deti i do-
spelých v réžii hotelového animačného tímu 

THB Sa Coma Platja aparthotel

od 448 EUR/ 8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.thbhotels.com/es

Naša mienka: Rodinne orientovaný aparthotel THB 
Sa Coma Platja je výbornou ponukou pre rodiny 
náročné na kvalitu ubytovania i pláže.  Sme radi, že 
vám môžeme ponúknuť novinku takého vysokého 
štandardu. Apartmány sa skladajú zo spálne a plne 
vybavenej kuchyne, čo prispeje k vášmu plnému po-
hodliu. Letovisko pokrýva piesok hebký ako hodváb 
a biely takmer ako múka. Odporúčame ho náročným 
klientom, ktorí ocenia jeho „cveng“ a vysoký štandard 
ponúkaných služieb. Pri ponuke mnohých vodných i 
hotelových animačných aktivít sa tu určite nebudete 
nudiť. Jednu z najkrajších pláží na ostrove máte iba 
pár krokov od vášho komfortného ubytovania, ako 
stvoreného na letný relax v kruhu blízkych. A ak vás 
omrzí areál hotela, vo večerných hodinách sa môže-
te vydať na príjemnú prechádzku po pobrežnej pro-
menáde, či usadiť sa v jednom z neďalekých barov či 
reštaurácií. 

Sa Coma
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

MALORKA

Stravovanie: polpenzia: raňajky a večere 
formou  bufetových stolov bez nápojov • 
možnosť formule all inclusive za príplatok

Pláže: priamo pri známej piesočnatej pláži 
Sa Coma s hebkým pieskom • plynulý vstup 
do mora vhodný pre deti i neplavcov • 900m 
pláž susedného strediska Ś Illot • 2km zná-
ma pláž Cala Millor • ležadlá a  slnečníky na 
pláži za  poplatok • v hoteli je možnosť vy-
požičať si osušky na pláž za vratnú kauciu

Šport a zábava: biliard (za poplatok) • stolný 
tenis • šipky • detský kútik • vodné športy na 
pláži, napr. windsurfing (za poplatok) • v stre-
disku mnohé športy: potápanie, tenis, squ-

ash (za poplatok) • v blízkosti golfové ihriská

all inclusive raňajky formou bufetu • 
obedy a tematické ve-

čere formou bufetu s vybranými lokálnymi 
nápojmi (voda, víno, pivo a nealkoholické 
nápoje) • vybrané lokálne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje neobmedzene v čase 
10:00-24:00h v určenom bare (pivo, víno, 
sangria, whisky, vodka, gin, rum, koňak,  li-
kéry, vybrané miešané nápoje, káva, čaj, ka-
kao, nealko nápoje) • ľahký snack vo vyhra-
dených hodinách • slnečníky a  ležadlá pri 
bazéne 

Cenník: str. 372

Sa Coma

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Andalúzia
strediská > Roquetas de Mar
     Aguadulce

Costa de Almería
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Almería
Južná provincia Španielska - temperamentná An-
dalúzia, to je prekypujúca životná energia, slnkom 
pozlátené pobrežie a historické kultúrne dedičstvo 
Maurov. Andalúzske pláže sa nachádzajú na rovna-
kej zemepisnej šírke ako Tunisko na severe Afriky. 
Almería, jedna z jej oblastí, sa môže pochváliť 320 
slnečnými dňami v  roku. Kraľuje tu najteplejšie 
podnebie Španielska, ktoré je takmer bez zrážok 
- o čom svedčí aj tunajšia púšť. Aj Stredozemné 
more je očividne teplejšie ako v  ostatných čas-
tiach Španielska. Okolie Almeríe má množstvo 
odhalených archeologických nálezísk z čias Fení-
cie, Ríma a Kartága. Hlavným mestom provincie 
je dvestotisícové mesto Almería ležiace neďaleko 
našich stredísk. „Zrkadlo mora“ - takto pomeno-
vali Maurovia toto prístavné sídlo, nachádzajúce 
sa priamo v centre zálivu. Ako jedno z dedičstiev 
po  nich zostala jedinečná pevnosť Alcazaba, 
týčiaca sa nad mestom. Je druhým najväčším 
maurským hradom v Andalúzii. Z hradieb sa vám 
naskytne očarujúci výhľad na mesto i  modrasté 
more. Centrom vedie široká Rambla lemovaná 
po  oboch stranách množstvom obchodov. Iba 
pár krokov od nej, pri prechádzke v tichu uličiek, 
objavíte majestátnu katedrálu a  radničné ná-
mestie. 

Roquetas de Mar
Srdcom letoviska je príjemná palmová promená-
da lemujúca pobrežie. Turistická časť Roquetas je 
spleťou uličiek s obchodíkmi, reštauráciami, bar-
mi. Ponúka vám návštevu mnohých atrakcií: aqu-
apark, morské akvárium, pravú španielsku koridu, 
preliezačky pre deti na pláži a samozrejme golfo-
vé ihriská. To všetko majú klienti nami vybraných 
hotelov nadosah. Juhovýchodne od strediska sa 
rozprestiera prírodná rezervácia Punta Entinas-
-Sabinar - 15 kilometrov dlhý pás pobrežia pozo-
stávajúci z dún, panenskej pláže a sladkovodných 
a slaných jazier. Možno tu pozorovať viac ako 150 
druhov vtákov. 

Aguadulce
Aguadulce, podobne ako Roquetas de Mar, je 
ideálnym miestom pre pokojné a  ničím neru-
šené vychutnávanie si slnka, pláže a  šumivých 
vĺn. Dlhé prechádzky po  pobrežnej promenáde, 
vôňa mora, k tomu paella a pohárik sladkého vína 
Malaga... V  neďalekom malom prístave môžete 
navštíviť jeden z barov či diskotéku. Ak radi spo-
znávate na dovolenke okolie letoviska, jedinečnú 
almeríjsku prírodu si isto zamilujete.  

Granada
Na dosah ruky od našich stredísk leží svetozná-
me mesto Granada so svojim slávnym palácom 
Alhambra, zaradeným medzi pamiatky UNESCO. 
Ten patrí, spolu s  úžasnou starou maurskou 
štvrťou Albayzín, ku zlatým klincom návštevy 
Španielska. Týči sa nad mestom a kulisu mu tvo-
ria zasnežené vrcholky pohoria Sierra Nevada. 
Takúto typickú fotografiu palácov najlepšie za-
chytíte z  vyhliadky San Miguel. Alhambra bola 
pevnosťou už od 9.-ho storočia. Až počas arab-
skej nadvlády, o  400 rokov neskôr, sa premenila 
na opevnený palácový komplex. V tomto období 
bola vybudovaná jej najpôsobivejšia časť Palacios 
Nazaríes. Táto najkrajšia arabská stavba v  Euró-
pe má zložitú štukovú výzdobu stien, nádherné 
dlaždice a jemne vyrezávané drevené klenby. Po 
znovudobytí územia kresťanmi boli v  Alhambre 
vystavané kresťanské stavby a  mešita nahrade-
ná kostolom. Súčasťou areálu sú úžasné záhrady 
Generalife, prekrásna kompozícia cestičiek a patíí 
s jedinečnou kombináciou fontán a živých plotov 
hýriacich farbami. Mesto Granada, plné španiel-
skych a  zahraničných študentov, ponúka okrem 
pamätihodností i čulý kultúrny život. Nechajte sa 
zlákať na výlet a určite neoľutujete! 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 28° 30° 31° 28° 23°
Teplota vody 20° 22° 23° 24° 23° 21° 

Rozloha: 505.000 km2 • Počet obyvateľov: 45.117.000
Hlavné mesto: Madrid• Mena: euro

Prijmite pozvanie na dovolenku v prekrásnych 
kútoch južného Španielska - na pobreží Costa 
de Almería pri Stredozemnom mori. Sme 
presvedčení, že naše tradičné hotely opäť 
oslovia mnohých dovolenkárov túžiacich po 
nerušenom oddychu a spoznávaní nových 
zaujímavých miest. Začítajte sa preto do nasle-

dujúcich strán a vyberte si horúcu dovolenku 
za jedinečnú cenu v letoviskách s prekrás-
nymi širokými plážami zaliatymi slnečnými 
lúčmi. Nechajte sa zlákať naším jedinečným 
pozvaním do Španielska, na hranice Európy 
a Afriky, kde slnko neúnavne svieti až 320 dní 
v roku.  Okrem leňošenia na pláži budete mať 

na dosah ruky jeden z najväčších klenotov 
Španielska - svetoznáme mesto Granada. 
Bol by hriech nechať si ujsť takýto skvost. 
Spoznáte jeho majestátneho ducha, navštívi-
te jeho pýchu - paláce Alhambra s krásnymi 
záhradami Generalife. Prajeme vám príjemné 
chvíle na pobreží Costa de Almería!

Na samotnom juhu starého kontinentu, kde majestátny strážca Gibraltar dohliada 
na vody Atlantiku i Stredozemného mora a rozdeľuje tak pobrežie na dve pomyselné 
časti, leží magická Andalúzia. Táto časť Španielska, ovplyvnená stáročiami maurskej 
nadvlády, je natoľko úchvatná, že známe mestá ako Córdoba, Sevilla, Granada hovoria 
niečo azda každému z nás. Vyhriate široké piesočnaté pláže, osviežujúce more, očarujú-
ce biele dedinky, malebné prístavy, maurské hrady, ale aj víno, tapas, jamón či gazpacho, 
korida a neodmysliteľné flamenco - to všetko je Andalúzia. 

Almería
Aguadulce

Roquetas de Mar
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Poloha: priamo pri  širokej piesočnatej pláži 
s  hrubozrnným pieskom • v  pokojnej časti 
strediska Roquetas de Mar • prechádzkou 
po  promenáde dostupný prístav, kde sa ko-
najú rôzne kultúrne akcie (1,8km) • v  pešej 
dostupnosti turistická časť strediska s obcho-
díkmi, kaviarničkami, barmi • 2,5 km od  naj-
bližšieho golfového ihriska Club de Golf Playa 
Serena • 6km Aquarium Roquetas de Mar • 
20 km od hlavného mesta provincie Almería 
(autobusové spojenie) • 40 km od letiska

Ubytovanie: v andalúzskom štýle zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou prísteliek • väčši-
na izieb má bočný výhľad na more • centrálna 
klimatizácia • TV • trezor (za poplatok) • kúpeľ-

ňa s WC, sušič na vlasy • chladnička • balkón 
alebo terasa • rozľahlá izba typu junior suita 
za príplatok (2 postele v rozmeroch 1,35 x 2m, 
výnimočná vaňa priamo na izbe)

Vybavenie hotela: štýlový farebný hotel 
v andalúzskom štýle • vstupná hala s  recep-
ciou a posedením • lobby bar • výťahy • veľ-
ký bazénový komplex s  jacuzzi • vodný park 
so šmykľavkami pre dospelých a  rozsiahlym 
detským bazénom so šmykľavkami pre deti 
v tvare lákavého farebného nákladného auta 
• záhrada s  ležadlami a  slnečníkmi zdarma • 
hlavná reštaurácia • hlavný bar s  otvorenou 
časťou pri bazéne • bar pri bazéne so snack-
mi otvorený vo vyhradených hodinách • 

Mediterraneo Park hotel

od 511 EUR /8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.mediterraneo-park.com 

Naša mienka: Životom prekypujúci hotel Mediterra-
neo Park vás iste očarí svojou typickou andalúzskou 
atmosférou, ktorá na  návštevníka dýcha na  každom 
kroku. Počnúc vstupom do vstupnej haly s  recepciou 
zdobenou zeleňou, cez spoločenské priestory, vonkajší 
areál, až po hotelové izby s  tradičnými obkladačkami 
„azulejos“. V areáli hýriacom farbami je dominantný ho-
telový bazén tiahnuci sa pozdĺž celej udržiavanej záhra-
dy. Charakter hotela je rovnako veselý ako jeho farby, 
život a džavot tu cítiť na každom milimetri. Najmenší si 
nebudú vedieť vynachváliť plytký detský bazén s fareb-
nými šmykľavkami, ktorý sa rozkladá na nezvyčajne veľ-
kej ploche. Starší, no stále duchom mladí dovolenkári, 
sa vyšantia iba kúsok od nich na väčších šmykľavkách. 
Ak sa rozhodnete užívať si horúce slnečné lúče na ča-
rovnej širokej slnečnej pláži, máte to len pár krokov. 
Keď slnko na oblohe vystrieda mesiac, môžete nasať at-
mosféru Andalúzie v prístave, ku ktorému vás dovedie 
plážová promenáda zdobená palmami.

 
Roquetas de Mar

JUNIOR SUITA
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Roquetas de Mar

andalúzska taverna, pizzéria, disko bar, bar 
pri bazéne s posedením i pri plážovej prome-
náde (nie je zahrnuté v all inclusive, za extra 
poplatok) • hotelové animácie • WiFi pripo-
jenie na  recepcii zdarma (heslo na recepcii) 
• internetový kútik (za poplatok) • masáže 
(za poplatok) • obchodík so suvenírmi

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: dlhá a  široká piesočnatá pláž s  hru-
bozrnným pieskom • ležadlá a  slnečníky 
(za poplatok) 

Šport a  zábava: menšie fitness centrum • 
stolný futbal, biliard (za poplatok) • vodné 

športy na pláži (za poplatok) • v blízkosti gol-
fové ihrisko  Club de Golf Playa Serena (2,5km 
od hotela) • hotelové animácie • herňa

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane vybraných lokálnych 
nápojov • ponuka typickej španielskej  ku-
chyne a  nepravidelné tematické večere • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, lokálne kokteily, káva, čaj v hote-
lovom bare 10.00-24.00h • ľahké občerstve-
nie počas dňa vo vyhradených hodinách • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma 

Cenník: str. 373

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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ATH Portomagno hotel

od 462 EUR /8 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.hotelathportomagno.com/

Naša mienka: S radosťou vám i tento rok ponúkame 
overený hotel Portomagno. Väčšina izieb má výhľad 
na more, kuchyňa ponúka chutnú stravu a pláž je pria-
mo za úzkou cestou. Toto miesto je skvelým cieľom pre 
starších, ale rovnako aj pre rodiny s deťmi. Aj vďaka je-
dinečnej polohe v  tesnej blízkosti čarovného hlavné-
ho mesta provincie Almería má hotel všetky predpo-
klady na  strávenie nezabudnuteľnej dovolenky plnej 
zážitkov. Neďaleko hotela vás z autobusovej zastávky 
miestne spojenie dopraví do tohto zaujímavého mes-
ta. Ak máte záujem o dlhší výlet, jednoznačne nemô-
žete vynechať čarovnú Granadu s bájnou Alhambrou.

Poloha:  stredisko Aguadulce • od  pobrežnej 
promenády ho delí nefrekventovaná cesta • 
neďaleko malé obchodné centrum • cca 400 m 
od malého prístavu, možnosť večernej zábavy 
• 6 km od  susedného strediska Roquetas de 
Mar (obchodné centrum Gran Plaza, Aquarium 
s morskými živočíchmi) • 8 km mesto Almería • 
15km od letiska 

Ubytovanie: útulne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • väčšina izieb má bočný 
výhľad na more • klimatizácia • telefón • minibar 
(naplnenie za poplatok) • trezor (za poplatok) 
• TV • kúpeľňa s WC, sušič na vlasy) • balkón • 
bezbariérová izba na vyžiadanie 

Vybavenie hotela: vysoká budova s preskle-
nými časťami • priestranná vstupná hala • nie-
koľko barov • hlavná reštaurácia • 4 bazény a 1 
detský bazén s  terasou na  slnenie (slnečníky 
a  ležadlá pri bazéne zdarma) • detské ihrisko 
s hojdačkami (pri detskom bazéne) • wellness 
centrum (masáže, zábaly, sauna, solárium, 

vírivka - služby sú za poplatok) • kaderníctvo, 
pedikúra, manikúra • WiFi zdarma (signál na 
recepcii a nižších poschodiach) • paddle kurty 
(za poplatok) • PC s internetom za poplatok

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s  hrubozrnným 
pieskom a prímesou kamienkov • ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok) 

Šport a zábava: fitnescentrum • paddle kurty 
(za poplatok) • hotelový animačný program • 
wellness (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane vybraných lokálnych nápojov • 
vybrané lokálne nápoje v určenom bare 
10.00-24.00h • čaj, káva • občerstvenie v sta-
novených hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne

Cenník: str. 373

 
Aguadulce
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Roquetas de Mar

Poloha: v  severnej časti Roquetas de Mar, 
neďaleko obytnej časti a prístavu • pri pie-
sočnatej pláži, oddelený promenádou • 
600m obchodné centrum Gran Plaza • 
1,5 km Aquarium a  vodný park • 20 km Al-
mería

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1-2 prísteliek • väčšia časť izieb s výhľadom 
na  more • individuálna klimatizácia • TV • 
telefón • trezor (za poplatok) • chladnička • 
kúpeľňa s vaňou a WC • fén • balkón alebo 
terasa • bezbariérová izba na vyžiadanie • na 
vyžiadanie 4 dospelí v jednej izbe (2x posteľ 
so šírkou 135cm, t.j. 1 posteľ je určená pre 
2 osoby)

Vybavenie hotela: 5-poschodový hotel 
pozostávajúci z dvoch blokov • vstupná hala 
s  recepciou • lobby bar • počítačový kútik 
(za  poplatok) • zdarma WiFi v  celom hote-
lovom komplexe • klimatizovaná reštaurácia 
• bar pri bazéne • animačná zóna • vonkajší 

bazén s detskou časťou (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • bazén s toboganmi a vírivkou • 
detský bazén s farebnými dekoráciami 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: široká piesočnatá pláž s  hrubozrn-
ným pieskom • ležadlá a  slnečníky (za  po-
platok) 

Šport a zábava: biliard (za poplatok) • ho-
telový animačný program • herňa (za popla-
tok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane vybraných lokálnych nápo-
jov • vybrané nápoje v určených hodinách 
v hotelovom bare 10.00-24.00h • ľahké ob-
čerstvenie počas dňa v  určených hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne hodi-
nách

Cenník: str. 373

ATH Las Salinas Park hotel

od 462 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.hotelathlassalinaspark.com/

Naša mienka: Tento sympatický hotel Las Salinas 
Park má vynikajúcu polohu priamo pri pláži v  leto-
visku Roquetas de Mar a iba pár krokov od obchod-
ného centra a nefalšovanej býčej arény. Rodiny s 
deťmi ocenia bazénový komplex s toboganmi. Veľ-
ká časť izieb má výhľad na more, a tak sa ráno bude 
budiť príjemným pohľadom na šíru pláž letoviska. 
Spestriť dovolenku si môžete návštevou morského 
akvária, aquaparku, či príjemnými podvečernými 
prechádzkami po nekonečnej plážovej promenáde.
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Hovorí sa, že na Costa Blanca „Bielom 
pobreží“ sa strieda leto s jarou a rok prináša 
2900 hodín slnka s najlepšou stredomorskou 
klímou. Nikde inde v Španielsku nie je toľko 
nehnuteľností vo vlastníctve Nemcov či Bri-
tov ako práve medzi Alteou a Deniou. Turisti 
zbožňujú túto destináciu. Paella valenciana je 
dnes celosvetovo považovaná za španielske 
národné jedlo. Ochutnáte ju vo Valencii aj vy? 

Ak máte radi aktívnu dovolenku, doporučuje-
me vám nasledovné výlety. 
Návštevu pápežského paláca v Peňíscole. 
Plavbu loďkou na podzemnej rieke Grutas 
de Sant Josep. Návštevu kaplnky sv. Grálu vo 
Valencii, kde je kalich, o ktorom legenda ho-
vorí, že je to sv. Grál a tiež tržnice vo Valencii 
s nespočetnými stredomorskými lahôdkami. 
Fonts de l´Algar – horské prírodné vodné kas-

kády s priezračnou vodou pretekajúcou do 
prírodných bazénikov. Peňón de Ilfach – mo-
hutné skalisko trčiace z mora pri mestečku 
Calpe. A napokon prechádzku po prímorskej 
promenáde v Alicante s nezabudnuteľnou 
atmosférou a fotku v Jardín Huerto del Cura 
v Elche, kde je záhrada datľových paliem. 
Rastie ich tu vraj viac než 200 000. Najkrajšie 
zo všetkého sú však miestne pláže.

Nádherné záhrady, pomarančové plantáže, citrusové sady, mandľov-
níky, tymián, levandule či rozmarín, stredoveké mestečká, malebné 
dedinky a predovšetkým prekrásne dlhé a široké pláže s jemným 
pieskom takmer bielej farby charakterizujú túto časť východného 
pobrežia Španielska pri Stredozemnom mori.

Benidorm
Baštou plážového života na Costa Blance je „špa-
nielsky Manhattan“ – mesto Benidorm, najväčšie 
letovisko na Stredomorskom pobreží Levante. 
Kluby, bary, kaviarne, reštaurácie, diskotéky, zá-
bavné podniky, obchodíky... To všetko spolu s 
pôvodnou starou časťou mesta láka každoročne 
tisíce turistov. Benidorm sa stal vyhľadávaným 
miestom najmä vďaka dvom úžasným plážam – 
Playa de Levante, Playa de Poniente a tiež vďaka 
dlhej dobe slnečného svitu denne. Ak sa vám však 
zunovalo kúpanie, navštívte miestny vodný park s 

najvyšším toboganom-kapsula na svete VertiGo v 
Aqualandii, zvierací park Mundomar, alebo zažite 
trojsekundový voľný pád v obrovskom zábavnom 
parku s nespočetným množstvom atrakcií Terra 
Mítica.  

Guardamar del Segura
Guardamar del Segura je kľudné mestečko s pek-
nou prímorskou promenádou a s množstvom ob-
chodíkov, ležiace na hranici pobrežia nazývaného 
tiež Costa Cálida, horúce pobrežie, pre ktoré sú ty-
pické krásne piesočnaté pláže lemované chráne-
nými dunami a borovicovými hájmi. Najlákavejšia 

je pláž Playa de Campomar, tiahnuca sa južne od 
mesta, kde leží aj nami ponúkaný hotel s názvom 
Playas del Guardamar. Výhodou pobytu v tomto 
peknom hoteli je práve bezkonkurenčná pláž s 
jemným pieskom a s plytkým vstupom do mora, 
pričom okrem nami ponúkaného hotela na plá-
ži v okolí nie sú ďalšie hotely, a tak nemáte pocit 
preplnenia pláže turistami. Kľud, pokoj, šum mora, 
výborné služby v hoteli i na pláži. To je dovolenka 
v hoteli Playas de Guardamar. Do mesta sa dosta-
nete buď pešo príjemnou prechádzkou alebo od 
hotela minibusom za malý poplatok (približne 
jedno euro). 

 Costa
Blanca Alicante

Benidorm

Guardamar 
del Segura
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Benidorm

Poloha: cca 80 m od pláže • priamo v abso-
lútnom centre letoviska Benidorm s bohatý-
mi možnoťami zábavy a s rušným nočným 
životom • v susedstve starého mesta • 60 km 
od letiska v Alicante • fantastické vodné, zá-
bavné a zoo parky (Terra Mítica, Terra Natura/
Aqua Natura, Aqualandia, Mundomar)

Ubytovanie: izby pre 2 osoby s možnosťou 
1 prístelky • izby pre 4 osoby (2 manželské 
postele 1,35 x 1,9 m) • klimatizácia • TV • te-
lefón • trezor (za  poplatok) • chladnička (za 
poplatok) • kúpeľňa s vaňou, WC • balkón 
alebo terasa

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou • bar pri bazéne a street bar - oba so 
službami all inclusive (10.30 - 24.00 h.) • ba-
zén na streche hotela • ležadlá a slnečníky 
na slnečnej terase a pri bazéne zdarma • WiFi 
zdarma • reštaurácia

Stravovanie: formou polpenzie - raňajky a 

večere formou švédskych stolov bez nápo-
jov alebo all inclusive za príplatok

Pláže: známe, nádherné široké pláže (Playa 
de Poniente a Playa de Levante) s  jemným 
pieskom a s plytkým vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a  zábava: Benidorm je najväčším 
dovolenkovým centrom v Španielsku s ne-
končiacimi možnosťami denných aktivít a 
nočnej zábavy

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov k obedu a k večeri 
(pivo, víno, voda, sangria a čaj) • vybrané 
nápoje v  hotelových baroch (pivo, víno, 
whisky, vodka, gin, rum, nealkoholické ná-
poje, voda, káva, čaj) • ľahké občerstvenie 
počas dňa v určených hodinách (zmrzlina, 
hot-dog, sendviče, hranolky)

Cenník: str. 369

Voramar hotel

od 371 EUR/8 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelvoramarbenidorm.com

Naša mienka: Jednoduchý hotel za naozaj výbornú 
cenu s možnosťou výberu polpenzie alebo služieb all 
inclusive. Má skvelú polohou v centre známeho a vy-
hľadávaného letoviska Benidorm. Výhodou dovolenky 
v Benidorme je takmer nikdy nekončiaca zábava a dve 
známe prekrásne pláže s jemným pieskom (Playas de 
Levante y Poniente). K dispozícii máte množstvo barov, 
zábavných podnikov, diskoték, kaviarní či obchodíkov 
v starom meste. Na pláži sa ponúkajú vodné a plážové 
športy. Z blízkeho i ďalekého okolia však turisti najrad-
šej navštevujú vodné, zoo a zábavné parky (Terra Míti-
ca, Terra Natura/Aqua Natura, Aqualandia, Mundomar).
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Poloha: priamo pri  krásnej dlhej pláži s 
jemným pieskom • len 1 km od mestečka 
Guardamar del Segura s peknou promená-
dou, obchodmi, barmi a kaviarňami (k hotelu 
premáva minibus za malý poplatok) • len 35 
km od letiska v Alicante • 45 km od známe-
ho mesta a letoviska Alicante • v Benidorme  
vodné, zábavné a zoo parky (Terra Mítica, Terra 
Natura/Aqua Natura, Aqualandia, Mundomar)

Ubytovanie: izby pre 2 osoby • izby pre 3 
osoby (2 manželské postele alebo 2 zák-
ladné lôžka a prístelka) • izby pre 4 osoby (2 
manželské postele 1,35 x 1,9 m) • klimatizá-
cia • TV/SAT • telefón a trezor (za poplatok) 
• chladnička (za  poplatok) • kúpeľňa s WC • 

balkón • bočný alebo priamy výhľad na more

Vybavenie hotela: vstupná hala s recep-
ciou • bazénový komplex (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • wifi zdarma • reštaurácia • vnútorný 
all inclusive bar Las Dunas (9.00 - 23.00 h.) • 
vonkajší all inclusive bar pri bazéne (11.30 - 
19.00 h.) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: nádherná dlhá pláž s  jemným 
pieskom a s plytkým vstupom do mora • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) 

Šport a  zábava: menšie fitnescentrum • 
stolný tenis, biliard (za poplatok) 

Playas de Guardamar hotel

od 441 EUR /8 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelesposeidon.com    
 www.hotelplayasdeguardamar.com

Naša mienka: Nádherná dlhá pláž s jemným pieskom 
a s plytkým vstupom do mora, krásne prírodné pros-
tredie a šum mora, ktorý je možné počuť aj na izbách, 
patria medzi najväčšie lákadlá tohto hotela. Nájdete tu 
pokoj a kľud vďaka polohe  za malebným mestečkom 
Guardamar del Segura s peknou promenádou a množ-
stvom obchodov, barov či kaviarní. V okolí hotela nie 
sú ďalšie hotely, a preto si pláž vychutnáte bez toho, 
aby ste mali pocit, že je tam veľa turistov. Hotel ponúka 
štandardné all inclusive služby s kvalitnými nápojmi, 
ale za malý príplatok si môžete vychutnať aj all inclusive 
s ďalšími kvalitnými nápojmi medzinárodných značiek, 
ktoré sa zvyčajne podávajú v hoteloch vyšších tried. Po-
kiaľ ste na dovolenke s deťmi a okrem kúpania a slnenia 
na pláži máte radi výlety, doporučujeme vám návštevu 
vodných, zábavných a zoo parkov v Benidorme - Terra 
Mítica, Terra Natura/Aqua Natura, Aqualandia a Mun-
domar. Určite nebudete ľutovať. Prajeme vám krásnu 
dovolenku!

 
Guardamar del Segura
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Guardamar del Segura

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane vybraných alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov • v baroch: 
alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, 
víno, whisky, sherry, koňak, sangría, vodka, 
gin, rum, kola, fanta, tonic, voda, káva, čaj, 
mlieko, džús, likéry, kokteily piňa colada, love 
on the beach, tequila sunrise, San Francisco) • 
občerstvenie v stanovených hodinách (kolá-
čiky, hot-dogy, sendviče) • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma 

all inclusive s nápojmi 
medzinárodných značiek

za malý príplatok 
ďalšie nápoje: pivo 
vo fľaškách (Amstel, 

Mahou) a nealko pivo, sherry (Alvear, Tío 
Pepe), whisky (Ballantines, JB, White Label), 
koňaky (Brandy Torres, Magno, Veterano, So-
berano, Terry, 103, Fundador), vodku (Smirno-
ff), gin (Beefeater, Bombay white, Gordons y 
Larios), rumy (Brugal, Cacique, Bacardi, Negri-
ta y Pampero), čaj Nestea, Coca Cola, tonic, 
citrónový a pomarančový nealko nápoj, ka-
kao, espresso káva, marhuľový, jablkový a by-
linkový likér, koktaily magic, mrazené nápoje

 SUN & FUN klub animačný program 
pre vašu zábavu i so 

slovensky hovoriacim animátorom

Cenník: str. 369

Viac fotografii nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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strediská > Vravrona Bay
       Marathon Bay

Grécko
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Po minuloročnom úspechu vám opäť dáva-
me do pozornosti grécku Attiku s nádherný-
mi, dobre vybavenými piesočnatými plážami 
s pozvoľným vstupom do mora, ktorá sa na-
chádza len na skok od ruchu hlavného mesta 
- Atén. Skvelú dovolenku môžete stráviť 
v oblasti Vravrona, v hotelovom rezorte Aquis 
Mare Nostrum nachádzajúcom sa v ma-
lebnom zálive Vravrona Bay alebo v zálive 

Marathon, len pár kilometrov vzdialenom od 
historického miesta bitky, kde bola pora-
zená krutá perzská armáda. Tu pri piesoč-
natej pláži kúpajúcej sa v hrejivých zlatých 
lúčoch gréckeho slnka nájdete dovolenkový 
komplex Golden Coast Resort. Vynikajúca 
poloha oboch hotelov ich priam predurčuje 
k výletom za pamiatkami a zaujímavosťami 
blízkeho okolia a samozrejme k návšteve Ak-

ropoly týčiacej sa nad hlavným mestom Até-
ny. Neváhajte teda a vydajte sa spolu s nami 
na miesta, ktoré spájajú plážovú dovolenku 
a oddych pri mori s poznávaním, na miesta, 
ktoré nie sú slovenským dovolenkárom ešte 
úplne známe, a predsa majú čo ponúknuť 
každému, kto sa ich rozhodne navštíviť. Sme 
presvedčení o tom,  že oba rezorty si nájdu 
svojich klientov i v sezóne 2015.

Vydajte sa s nami do krajiny, ktorú si i olympskí bohovia vybrali za svoj domov, do kraji-
ny hrdinov starých antických bájí a mýtov, domova Platóna, Aristotela a ďalších veľkých 
filozofov - do Grécka, ktoré je kolískou najstaršej civilizácie Európy. Dnes sa v celej kraji-
ne deň za dňom píšu dejiny dokonalých letných dovoleniek. Pozývame vás teda na cestu 
odpočinku a zábavy, ktorú môžete harmonicky spojiť s poznávaním histórie a kultúry, 
športovým či turistickým vyžitím.

Atény
Hlavné mesto Grécka rozprestierajúce sa na po-
lostrove Attika, pri Sarronskom zálive, je pomeno-
vané podľa gréckej bohyne múdrosti, Atény, ktorá 
tu zasadila prvý olivový strom a stala sa ochranky-
ňou mesta a jeho obyvateľov. Práve v Aténach sa 
zrodila civilizácia a pôsobila tu väčšina známych 
filozofov antického sveta. Atény sú preto mestom 
s  bohatou históriou, ktorá na vás dýcha na kaž-
dom kroku. Historické pamiatky, starobylé stĺpy, 
chrámy, kostoly, múzeá a galérie sa dopĺňajú s ru-
chom ulíc, vravou kaviarní, reštaurácií a taverien. 
Táto nezameniteľná atmosféra bravúrne kombi-
nuje antické a  byzantské pamiatky s  modernou 
epochou nášho storočia. Impozantným symbo-
lom mesta je bezpochyby Akropola so známym 
Parthenónon, hoci najvyšším vrchom mesta je 
pahorok Lykkavitos, kde sa nachádza malý kos-
tolík. Z obidvoch miest sa vám naskytne nádher-
ný výhľad na celé rozľahlé mesto a  jeho priľahlé 
štvrte, vrátane pri pobreží sa črtajúceho prístavu 
Pireus. Zo svojich potuliek nevynechajte antickú 
agoru, v  minulosti centrum politického aj kul-
túrneho života, kde prednášal Sokrates a neskôr 
kázal sv. Pavol, či impozantný Hefaistov chrám. 
K najpôvabnejším miestam hlavného mesta Gréc-
ka patrí nepochybne štvrť Plaka s  kaviarničkami 

a tavernami, ktorej úzke uličky vás dovedú na blší 
trh Monastiraki. Keďže celé historické centrum 
a najdôležitejšie pamiatky Atén sú blízko pri sebe, 
hlavné mesto Grécka je priam stvorené na pešie 
poznávanie.

Vravrona Bay
Nádhernou zeleňou obklopený záliv Vravrona 
s krištáľovo čistou vodou obmývajúcou pobrežie 
nájdete len 12 km od medzinárodného letiska 
v Aténach. Celá oblasť je historicky známa vďaka 
kultu starogéckej bohyne lovu Artemis, pričom 
ruiny antického chrámu, ktorý jej bol zasväte-
ný, a  ktorého kňažkou bola Ifigénia, dcéra kráľa 
Agamemnóna, nájdete len kilometer od malého 
mestečka Markopoulo. Oblasť Vravrony preslávili 
chutné, veľké, sladké rajčiny, ktoré sú známe v ce-
lom Grécku, a  ktoré dodnes predávajú domáci 
farmári popri hlavnej ceste vedúcej z  Markopo-
ulo do mestečka Artemis (Loutsa). Okrem rajčín 
môžete ochutnať aj sladké vravronské kráľovské 
figy. Ďalším malým mestečkom v tejto oblasti je 
Artemis town alebo Loutsa, rozprestierajúca sa 
na rovine a obklopená zelenými horami na seve-
re a skalným pohorím na juhu, pričom na jej vý-
chodnej strane sa nachádzajú krásne piesočnaté 
pláže, bary, reštaurácie a  grécke taverny. Výlet si 

môžete urobiť aj do kedysi významného maleb-
ného prístavného mestečka Porto Raftí. Vďaka 
nádherným plážam a  jedinečným špecialitám 
domácej kuchyne podávaným v  miestnych ta-
vernách tu vyrástlo turistické stredisko s prázdni-
novými domčekmi, vilami a  hotelmi lemujúcimi 
jeho pobrežie.  

Marathon Bay
Historicky známa oblasť nachádzajúca sa na vý-
chodnom pobreží Attiky, ktorej čaro objavili turisti 
bažiaci po oddychu pri mori len v  posledných 
rokoch, vás bezpochyby očarí svojimi piesoč-
natými plážami, ktoré priam lákajú k  sladkému 
ničnerobeniu a  vychutnávaniu si slnečných dní. 
Na dovolenkárov čakajú bary, kaviarne, reštau-
rácie a  taverny, ktoré dotvárajú pravú oddy-
chovú atmosféru letnej dovolenky. Dedinka 
Marathon sa nachádza len 5 km od známeho 
miesta, odkiaľ vyštartoval grécky posol Feidip-
pés na 42.195 km dlhú trasu, neskôr známu ako 
maratónsky beh, aby do Atén priniesol správu 
o víťazstve nad Peržanmi. Neďaleko nájdete aj 
jazero Marathon s  priehradou, ktorá slúži ako 
hlavná zásobáreň vody pre Atény, a  preto je 
v ňom zakázané kúpanie.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 30° 32° 32° 28° 27°
Teplota vody 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Rozloha: 131.957 km2 Počet obyvateľov: 11.280.000
Hlavné mesto: Atény Mena: euro

Marathon
Vravrona

Atény

Thessaloniki
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Poloha: kvalitný hotelový komplex kombi-
nujúci modernú architektúru s  tradičnými 
gréckymi prvkami, dýchajúci nefalšovanou 
atmosférou pohody a relaxu, nájdete priamo 
pri mori v malebnom zálive Vravrona v regió-
ne Attika • cca 11 km od medzinárodného 
letiska v Aténach a asi 35 km od centra hlav-
ného mesta • priamo pred hotelom sa na-
chádza autobusová zastávka zabezpečujúca 
spojenie s blízkym okolím (Artemis town/Lo-
utsa, Markopoulo, Porto Raftí, prístav Rafina) 
a s hlavným mestom Atény

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek (poschodo-
vá posteľ alebo rozkladací gauč) situované 
v hlavnej budove hotelového rezortu • klima-
tizácia • telefón • mini chladnička • SAT TV • 
trezor • zrekonštruované vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým 
kútom a WC) • sušič na vlasy • balkón • výhľad 
na more (za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou • bar Orfeas s  terasou 
v  priestoroch hotelovej lobby, večerné 
koncerty živej hudby • internetový kútik (za 
poplatok) • wi-fi v priestoroch recepcie a lob-
by (zdarma) • plne vybavená konferenčná 
miestnosť • hotelové obchodíky • kaderníc-
tvo • požičovňa áut (za poplatok) • hlavná 
reštaurácia Nefeli so špecialitami gréckej aj 
medzinárodnej kuchyne • snack bar Pelagos 
situovaný pri bazéne • á  la carte reštaurácia 
s  mediteránskou kuchyňou (za poplatok) • 
Thalasso therapy centrum (len pre osoby 
staršie ako 18 rokov) ponúka: vnútorné vy-
hrievané bazény s  vírivkami, jacuzzi, saunu, 
hammám, rôzne druhy masáží, bublinkový 
kúpeľ, aplikáciu morských rias na telo a ďal-
šie procedúry (za poplatok) • priestranný ba-
zén s morskou vodou a s vyhradenou časťou 
pre deti (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové 
osušky za depozit)  

Stravovanie: formou all inclusive

Aquis Mare Nostrum hotel. komplex

Thalasso & Spa
od 469 EUR/8 dní • od 637 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aquisresorts.com 

Naša mienka: po minuloročnej úspešnej sezóne sme 
do svojej ponuky opäť zaradili ultra all inclusive rezort 
Aquis Mare Nostrum situovaný v  malebnom regióne 
Attika, v  romantickom zálive Vravrona Bay. Spravuje ho 
prestížna sieť hotelov Aquis Hotels & Resorts, ktorá je 
bezpochyby zárukou kvalitnej dovolenky. Zelená záhra-
da, slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi a priestranný 
bazén sú zamerané na relax hotelových hostí a ponúkajú 
naozaj pestrú škálu možností ako využiť voľné dni v ob-
jatí slnečných lúčov a osviežujúcich vĺn Egejského mora. 
Priaznivcov aktívneho oddychu poteší plážový volejbal, 
basketbal, futbal, či tenis. Zahanbiť sa nedajú ani vod-
né športy, s ktorých bohatou ponukou sa zoznámite na 
pláži. Nežnejšiu časť letných dovolenkárov určite osloví 
relaxačné Thalasso Spa centrum, v ktorom ožíva tradícia 
gréckych kúpeľov vyzdvihujúca pozitívne, terapeutické 
účinky mora blahodárne vplývajúceho na regeneráciu 
ľudského tela aj mysle. Svoje zmysly môžete rozmazná-
vať v  rôznych bazénoch s vírivkami, v saune, v parnom 
kúpeli, či pri hydroterapeutických procedúrach a  ma-
sážach. Nech dáte prednosť akejkoľvek forme trávenia 
vzácneho voľna, k dobrej nálade vám okrem letných dní 
presýtených slnečnými lúčmi a  vôňou mora prispeje aj 
skvelá mediteránska kuchyňa, ktorej neodmysliteľnou 
súčasťou sú vynikajúce grécke špeciality a lahodné víno 
miestnej produkcie. V  hotelovom rezorte sa nezabúda 
ani na najmenších dovolenkárov, zabaviť sa môžu pri rôz-
nych aktivitách detského miniklubu, pričom hry a súťaže 
budú pre nich vymýšľať slovensky hovoriaci animátori. 
Neváhajte teda a nechajte sa pozvať do dovolenkového 
raja, ktorý vám okrem všadeprítomnej pohodovej atmo-
sféry a skvelých služieb ponúka aj možnosť vydať sa po 
stopách antických Grékov a  navštíviť nielen historické 
pamiatky hlavného mesta Atény, ale aj blízkeho okolia.

Vravrona Bay
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

GRÉCKO

Pláže: priamo pri mori • hostia môžu využívať 
peknú piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom 
do vody susediacu s  areálom rezortu • pred 
hotelovým komplexom je upravený vstup 
do mora s dreveným mólom so schodíkmi •  
ležadlá a slnečníky pri móle a na upravenej ze-
lenej trávnatej ploche pri mori (zdarma) 

Šport a  zábava: fitnes (zdarma) • detský 
miniklub • detské ihrisko • 3 tenisové kurty • 
basketbal • volejbal • mini futbal • stolný tenis 
• petang • pestrý animačný program • cen-
trum vodných športov na pláži: windsurfing, 
kanoe, vodné bicykle, vodné lyže, parasailing 
(za poplatok) • 18 jamkové golfové ihrisko cca 
18 km od hotela v časti Glyfada

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané v  hlavnej 

reštaurácii formou pestrých švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov: pivo, víno, likéry, 
soft drinky, koktejly, káva a čaj • all inclusive 

nápoje sú podávané v  baroch rezortu 
v  čase od 10:30 do 23:00 • v  popoludňaj-
ších hodinách koláčiky • zmrzlina počas 
obedov a  večerí • ležadlá a  slnečníky pri 
bazéne a pri mori • denný a  večerný ani-
mačný program počas mesiacov júl a  au-
gust aj v  slovenskom jazyku • vybrané 
športové aktivity • raz do týždňa grécky 
večer s tradičnou hudbou a tancom

SUN & FUN klub počas prázdninových 
mesiacov (júl, august) 

sa do  medzinárodného hotelového ani-
mačného tímu začlení aj slovensky hovo-
riaci animátor, aby ste sa vy a  vaše deti 
mohli bez problémov zúčastňovať 
na  denných i  večerných aktivitách, ktoré 
sú pripravené na spestrenie a spríjemne-
nie vášho letného dovolenkového pobytu 
pri mori. 

Cenník: str. 374

Vravrona Bay

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: príjemný hotelový rezort pozostá-
vajúci z  hlavnej budovy a  záhradných bun-
galovov postavených v  typickom gréckom 
štýle nájdete pri piesočnatej pláži s priezrač-
ne čistou vodou, v  Marathónskom zálive, 7 
km od známeho mestečka Marathon • dovo-
lenkový komplex sa nachádza 25 km od me-
dzinárodného letiska v Aténach a asi 35 km 
od centra hlavného mesta • možnosť výletov 
do blízkeho okolia: mestečko Marathon, Nea 
Makri, prístav Rafina, hlavné mesto Atény • 
autobusová zastávka miestnej dopravy cca 
800 m od hotela • stanovisko taxíkov priamo 
pred hotelom

Ubytovanie: rezort tvorí hlavná budova 
a  viacero 2- a  3- podlažných ubytovacích 
častí vkusne zasadených do udržiavaného 
hotelového areálu v blízkosti pláže • elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou až 
2 prísteliek (poschodová posteľ) sú situované 
v hlavnej budove • klimatizácia • telefón • mini 
chladnička • sat TV • trezor • vlastné hygienické 

zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo so sprcho-
vým kútom a WC) • sušič na vlasy • balkón • 
izby s výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • Music Lounge bar • wi-fi 
zdarma (aktivačný kód s heslom na recepcii) 
• konferenčná miestnosť a amfiteáter • mini-
market a butik • hlavná reštaurácia Olympia 
so špecialitami gréckej aj medzinárodnej 
kuchyne • bar pri bazéne • beach bar • me-
diteránska reštaurácia Taverna (obedy, resp. 
večere) • 3 priestranné bazény s  ležadlami 
a  slnečníkmi zdarma (možnosť zapožičania 
plážových osušiek za vratný depozit) • zvlášť 
vyhradená časť pre deti od 4 do 14 rokov 
v Mini klube a Junior klube, ktoré sú k dispo-
zícii počas prázdnin: 2 detské bazény, ihris-
ko, záhrada a herne (deti sú pod dohľadom 
skúsených detských animátorov) • požičovňa 
áut a bicyklov (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Golden Coast hotelový komplex

Family & Beach Resort 
od 455 EUR/8 dní • od 623 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.goldencoast.gr

Naša mienka: prijmite naše pozvanie do prázdni-
nového dovolenkového komplexu, ktorý je situovaný 
priamo pri pláži a zároveň v blízkosti známeho miesta, 
ktoré si pamätáte zo školských lavíc a z učebníc deje-
pisu. V  pokojnom prostredí gréckej Attiky, v  blízkosti 
historického Marathonu, odkiaľ na svoj 42,195 km 
dlhý beh vyštartoval Feidipides, aby do Atén priniesol 
správu o víťazstve aténskej armády nad Peržanmi, pri 
nádhernej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
vody, ktorý určite ocenia rodiny s deťmi a v obklopení 
zelenej záhrady plnej exotických kvetín, nájdete ultra 
all inclusive rezort Golden Coast, pripravený vyplniť do-
volenkové želania všetkým svojim hosťom bez rozdielu 
veku. O vaše dovolenkové pohodlie sa postará vždy 
príjemne naladený hotelový personál, pričom dokona-
lú atmosféru pohody bude dotvárať chutné  stravova-
nie formou all inclusive. Skvelá medzinárodná kuchy-
ňa doplnená o  grécke špeciality, priestranné bazény, 
oddychové terasy s ležadlami a slnečníkmi a všetko ob-
klopujúca vôňa mora a teplých letných dní vám dovolia 
zabudnúť na všedné starosti domova. Na malých hote-
lových hostí čakajú skúsení animátori, ktorí majú v rám-
ci aktivít Mini klubu a Junior klubu pripravené súťažné 
a zábavné aktivity dozaiste vyčarujúce úsmev a radosť 
na detských tváričkách. Pohybu chtiví dovolenkári ur-
čite ocenia možnosti športového vyžitia zahŕňajúcich 
loptové hry, súťaže, bohatý animačný program, či vod-
né športy slúžiace na aktívne vyplnenie chvíľ voľna. 
Tým, ktorí túžia po spoznávaní nových miest, možeme 
len doporučiť výlet za historickými pamiatkami neďale-
kých Atén a blízkeho okolia. Budeme radi, ak sa s nami 
rozhodnete vydať na fantastickú dovolenku spájajúcu 
oddych a relax na pláži, činorodé využitie voľného času 
a možnosť spoznávať nové miesta dýchajúce históriou.

Marathon Bay
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

GRÉCKO

Pláže: priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným i pre deti 
(ležadlá a slnečníky na pláži zdarma, osušky 
za vratný depozit) • bohatý výber vodných 
športov (za poplatok) • dlhá plážová prome-
náda vhodná na prechádzky alebo jogging

Šport a  zábava: tenisové kurty • basketba-
lové a volejbalové ihrisko • mini futbal • bad-
minton • petang • mini golf • plážový volejbal 
• biliard a elektronické hry (za poplatok) • pes-
trý denný aj večerný animačný program: hry, 
súťaže, hodiny tanca, varenie, vodná gym-
nastika, karaoke, kabaret, grécky večer, dis-
kotéka • nemotorové vodné športy ako napr. 
kanoe alebo vodný bicykel (zdarma)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou pestrých švéd-

skych stolov vrátane miestnych alkoholic-
kých a  nealkoholických nápojov: pivo, 
víno, ouzo, brandy, gin, vodka, rum, whis-
ky, rozlievané džúsy, sóda, soft drinky, káva 

a  čaj • all inclusive nápoje sú podávané 
v  pool bare v  čase od 10:00 do 23:00 
a v hlavnom bare od 21:00 do 23:00 • ľahké 
občerstvenie počas celého dňa • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch a na pláži • denný 
a večerný animačný program počas mesia-
cov júl a august aj v slovenskom jazyku pre 
deti v Mini klube a Junior klube • vybrané 
športové aktivity • raz do týždňa tradičný 
grécky večer 

SUN & FUN klub počas prázdninových 
mesiacov (júl, august) 

sa do  medzinárodného hotelového ani-
mačného tímu začlení aj slovensky hovo-
riaci animátor, aby ste sa vy a  vaše deti 
mohli bez problémov zúčastňovať na den-
ných i  večerných aktivitách, ktoré sú pri-
pravené na spestrenie a spríjemnenie váš-
ho letného dovolenkového pobytu pri 
mori. 

Cenník: str. 374

Marathon Bay

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Korfu
strediská > Ag. Georgios | Ag. Gordios
   Pelekas | Ag. Georgios Pagi
    Agios Ioannis Peristeron
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Kerkyra

Agios Georgios

Agios Georgios Pagi

Pelekas
Agios Gordios

Agios Ioannis 
Peristeron

KORFU

Prírodné krásy, rozmanitá flóra a fauna, nádherné plá-
že, krištáľovo čisté more, chodníčky, ktoré sa prepletajú 
olivovými hájmi a všade prítomné zvyky obyvateľov, to je 
ponuka „smaragdového ostrova“. Aby ste i vy objavili jeho 
podmanivé čaro, stačí si spraviť výlet do niektorej z maleb-
ných horských dediniek, vychutnať si tradičnú grécku kávu 
v pravom kafeione, zahrať si s domácimi klasickú hru tavli, 
či navštíviť jeden z mnohých ortodoxných kláštorov, ktoré 
určite objavíte počas svojich potuliek. 
V tejto letnej sezóne vám opäť ponúkame letecké zájazdy 
na 8, 11, 12 alebo 15 dní z Bratislavy i Košíc, pričom pre svoj 

Strategická poloha ostrova ako vstupnej brány Jadranu spôsobila, že od dávnych čias 
zastával dôležitú pozíciu v histórii Stredomoria. Stal sa domovom pre Angličana lorda 
Byrona, aj pre rakúsku cisárovnú Sissi, ktorá si tu nechala postaviť zámoček Achillion. Svet 
Korfu, to sú usmievaví, pohostinní obyvatelia, dych histórie, ostrov neskutočne bohatý 
na prírodné krásy. Miesto, kde žijú ľudia od antických čias až po súčasnosť s rešpektom 
voči tradíciám. Ani nezbadáte, kedy sa na krátky okamih stanete aj vy jeho súčasťou. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 29° 31° 32° 28° 23°
Teplota vody 22° 25° 25° 26° 25° 21°

Rozloha: 592 km2 • Počet obyvateľov: 108.000
Hlavné mesto: Kerkyra • Mena: euro

Agios Georgios
Presnejšie Agios Georgios Argyrades je nádherné 
letovisko nachádzajúce sa na juhozápadnej časti 
ostrova, približne 30 km od hlavného mesta Ker-
kyry. Výškové budovy, či hotelové kolosy tu bude-
te hľadať márne. Zato tu na vás čaká nízka zástav-
ba apartmánových domov, hotelov, reštaurácií, 
taverien a  obchodíkov obrastených popínavými 
kvetmi pestrofarebných buganvílií, ktoré vytvára-
jú čarovnú kulisu tohto miesta. Ak k tomu pridá-
me nedozierne široké piesočnaté pláže farby zla-
ta a priezračné vody obmývajúce jeho pobrežie, 
máte dokonalý obraz cieľa vašej dovolenky. Ho-
vorí sa, že miestne pláže patria k  tým najkrajším 
nielen v rámci ostrova Korfu, ale v celom Grécku. 
Dôkazom toho je skutočnosť, že boli ocenené 
Modrou vlajkou EÚ za čistotu mora a kvalitu pláže. 

Agios Gordios
Toto malé stredisko, situované na západnom po-
breží ostrova Korfu, ktorého nádhernú piesočna-
tú pláž lemujú po oboch stranách vysoké horské 
úbočia, vás bezpochyby očarí svojou nádhernou 
scenériou. Tú dotvárajú výrazné skalné útvary 
a zátoka so „skalnou ihlou“ vyčnievajúcou z mora. 
Letovisko, lemované olivovými hájmi, tvorí hlav-

ná ulica s tavernami, barmi a obchodíkmi, ústiaca 
priamo na nádhernej, približne 1,5 km dlhej pie-
sočnatej pláži.

Pelekas
Malebná horská dedinka s úzkymi uličkami, ma-
lým námestíčkom, zopár tavernami a obchodíkmi 
s  miestnymi výrobkami bola vďaka svojej neza-
meniteľnej atmosfére tajným tipom návštevní-
kov dovolenkujúcich na ostrove Korfu, ktorí sem 
v minulosti prichádzali len tak, s batohmi na ple-
ciach. Priamo nad ňou sa vypína kopec, z vrcholu 
ktorého uvidíte ten najkrajší západ slnka. Dnes 
vám Pelekas ponúka jednoduché ubytovanie 
v apartmánoch, no i  luxus dovolenkových rezor-
tov nachádzajúcich sa priamo na plážach Glyfada 
a  (Kontogialos) Pelekas Beach. Užívať si horúce 
dni plné slnka môžete nielen na ležadle na plá-
ži, k  dispozícii máte aj bohatú ponuku vodných 
športov, či možnosť prenajať si lodičku a preskú-
mať blízke pobrežie. 

Agios Georgios Pagi
V  úchvatnej scenérii západného pobrežia Korfu 
leží jedna z najkrajších zátok ostrova - Agios Geor-
gios Pagi, ktorá sa môže pýšiť očarujúcou plážou 
so zlatým pieskom a pokojnou morskou hladinou 

s pozvoľným vstupom do vody. Príjemná, poma-
lá atmosféra rovnomenného letoviska ulahodí 
uponáhľanej duši každého unaveného dovolen-
kára. Vždy usmiati domáci vás nevtieravo zlákajú 
do jednej z  miestnych taverien práve vo chvíli, 
keď dostanete chuť na osviežujúce frapé. Cestou 
z  pláže môžete taktiež navštíviť i  supermarket 
a  obchodíky so suvenírmi. Každodenný oddych 
na prekrásnej pláži s  priezračne čistou vodou 
vám spestrí i ponuka vodných športov. Pravú tvár 
ostrova Korfu môžete spoznať i pri potulkách po 
blízkych skvostoch, akými sú zátoka Porto Timoni, 
dedinka Afionas, Modré jaskyne v Paleokastritsi, či 
známy Kanál lásky v stredisku Sidari.

Ag.Ioannis Peristeron   

Vďaka pestrej ponuke denných a  večerných ak-
tivít patrí letovisko Moraitika k  najobľúbenejším 
na ostrove Korfu. Nespornou výhodou strediska 
so svojou okrajovou časťou Agios Ioannis Periste-
ron je taktiež ľahká dostupnosť hlavného mesta 
Kerkyry. Obľúbené sú i  udržiavané čisté pláže 
Moraitiky, na ktorých nájdete okrem plážových 
barov a taverien i bohatú ponuku vodných špor-
tov. Očarí vás tu rôznorodosť hotelov, hotelíkov 
i  prázdninových apartmánov, nevtieravo spája-
júca typické grécke s moderným tak, aby zostala 
zachovaná minulosť bývalej rybárskej dedinky.   

dovolenkový pobyt si môžete vybrať 
niektorý z kvalitných hotelov prestížnej 
siete Aquis Hotels & Resorts, ktoré sú si-
tuované pri najkrajších piesočnatých plá-
žach ostrova Korfu ocenených Modrou 
vlajkou EÚ. Užívať si nádherné slnečné 
dni a letnú pohodu môžete aj v men-
ších hotelíkoch s priateľskou rodinnou 
atmosférou, pričom si môžete vybrať 
rôzne druhy stravovania - polpenziu, all 
inclusive light, či klasický all inclusive. 
Ich služby dozaista ocenia dovolenkári 
dávajúci prednosť lacnejšej alternatíve 
letného pobytu pri mori. 
Pevne veríme, že vás naša tohtoročná 
ponuka oslovila a vy sa pokúste objaviť 
čo najviac z toho, čo vám táto mimoriad-
ne obľúbená dovolenková destinácia 
ponúka.
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Poloha: v letovisku Agios Georgios • areál hote-
lového rezortu ústi priamo pri širokej piesočna-
tej pláži • obchodíky, reštaurácie, bary a taverny 
cca 200 m od  hotelového komplexu smerom 
do letoviska • vzdialenosť od hlavného mesta 
cca 30 km (autobusová zastávka v letovisku)

Ubytovanie: dovolenkový rezort pozostáva 
z  hlavnej budovy s  recepciou a  z  niekoľkých  
2- a 3- podlažných budov vkusne rozmiestne-
ných v upravenom a udržiavanom hotelovom 
areáli • elegantne zariadené 2-lôžkové izby s 1 
alebo 2 prístelkami •  individuálne nastaviteľná 
klimatizácia • telefón • chladnička • SAT TV • tre-
zor (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. so spr-
chovým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón 

resp. terasa s výhľadom do záhrady

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • wi-fi vo verejných priestoroch 
hotela (zdarma) • lekár (na vyžiadanie) • hlavná 
reštaurácia s  terasou •  reštaurácia Olive Tree 
• hlavný bar • pool bar • beach bar • minimarket 
• 3 veľké bazény • ležadlá, osušky a slnečníky pri 
bazénoch (zdarma) • detský bazén • hotelový 
mini aquapark • Wellness (sauna, masáže, ma-
nikúra, kozmetika - za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá, upravená piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do  mora •  ležadlá a  slneč-
níky (za poplatok) • vodné športy (za poplatok)

Aquis Sandy Beach hot. komplex

Family Resort & Waterpark
od 469 EUR/8 dní • od 637 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aquisresorts.com

Naša mienka: sme hrdí, že vám môžeme ponúk-
nuť kvalitnú letnú dovolenku v  nádhernom ultra all 
inclusive komplexe, ktorý je už mnohým našim klien-
tom dôverne známy. Hotelový areál prechádza každý 
rok zmenami sústredenými na vylepšenie tak jeho 
exteriéru a  jednotlivých ubytovacích častí, ako aj po-
skytovaných služieb. Vynovená fasáda harmonizuje 
s všadeprítomnou zeleňou, ktorú dopĺňajú pestré far-
by exotických kvetov, voňavého jazmínu či oleandrov. 
Priestranný hotelový areál je popretkávaný spleťou 
chodníčkov, ktoré vás dovedú k  elegantne zariadenej 
hlavnej reštaurácii s útulným posedením na vonkajšej 
terase, či k bazénom so slnečnými terasami, kde sa mô-
žete oddávať zábave a oddychu. Tí z vás, ktorí upred-
nostňujú aktívnejší spôsob trávenia dovolenky určite 
ocenia pestrú ponuku denných aktivít pod vedením 
animačného tímu aj so slovenskými animátormi, kto-
rí majú pre vás pripravené rôzne súťaže, zábavné hry 
a športové turnaje. Piesočnatá pláž vám dovolí vychut-
návať si plnými dúškami horúce slnečné dni v osviežu-
júcom mori, pričom tu nechýba bohatý výber vodných 
športov. Vaše ratolesti si nájdu svoj raj v novovybudo-
vanom vodnom parku s tobogánmi. Za večernou zába-
vou nemusíte chodiť ďaleko, postará sa o ňu animačný 
tím. V letovisku Agios Georgios sa však oplatí nazrieť aj 
do niektorej z taverien a zažiť pravú atmosféru grécke-
ho večera sprevádzanú tónmi bouzouki a  náročnými 
krokovými variáciami miestnych tanečníkov. Výlet mô-
žete podniknúť aj do 4 km vzdialenej gréckej dedinky 
Argirades, odkiaľ je z  miestneho kláštora prekrásny 
výhľad na celú oblasť. Hotel manažuje prestížna sieť 
Aquis Hotels and Resorts, ktorej prioritou je maximálne 
spokojný návštevník túžiaci po návrate do ich hotelov.

Agios Georgios 
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Šport a zábava: 2 tenisové kurty • plážový vo-
lejbal • vodné pólo • basketbal • stolný tenis • bi-
liard (za poplatok) • šípky a lukostreľba • detské 
ihrisko a miniklub • fitnes • celodenný a večerný 
animačný program v rámci klubovej dovolenky 
aj so slovenskými animátormi 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • detské a ve-
getariánske menu • miestne alkoholické ná-
poje (whisky, gin, vodka, rum, tequila, pivo, 
víno, likéry, miešané nápoje), 1 druh importo-
vaného alkoholu a  nealkoholické nápoje, 
voda, káva, čaj sú podávané v čase od 10:00 
do 23:00 • zmrzlina počas dňa • slnečníky a le-

žadlá pri bazénoch •  plážové osušky • ani-
mačný program • klubová dovolenka • hote-
lový miniaquapark a tobogánmi

SUN & FUN klub pripravili sme pre vás 
bohaté športové a  zá-

bavné aktivity. Zapojiť sa do  nich môžete 
za asistencie slovensky hovoriacich animáto-
rov, ktorí sú počas mesiacov júl a august sú-
časťou hotelového animačného tímu. Naj-
menší návštevníci si nájdu nových kamarátov 
v detskom klube, s ktorými zažijú neopako-
vateľné chvíle radosti, zábavy a nenapodo-
biteľného detského smiechu. 

Cenník: str. 377

Agios Georgios 

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový komplex nachádzajúci sa 
na jednom z najromantickejších miest ostrova 
Korfu, na nádhernej a vyhľadávanej pláži Kon-
togialos - Pelekas Beach • asi 14 km od hlavné-
ho mesta Corfu town • cca 1,7 km od malebnej 
horskej dedinky Pelekas (hotelový zvoz zdarma)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s 1 ale-
bo 2 prístelkami • klimatizácia • wi-fi (zdarma) 
• telefón • mini chladnička • LCD SAT TV • DVD 
prehrávač • trezor (za poplatok) • kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • 
balkón s výhľadom na more 

Vybavenie hotela: recepcia • lobby bar Or-
pheus • zmenáreň • wi-fi (zdarma) • minimarket 
• reštaurácia Pergola • a la carte reštaurácia Olive 
Tree (za poplatok) • Laguna Pool bar • bazén s le-
žadlami, osuškami a slnečníkmi (zdarma) • det-
ský bazén a detské ihrisko • miniklub pre deti od 
4 do 12 r. • parkovanie pred hotelom (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pri vlastnej piesočnatej pláži s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • pláž je prístupná 
po schodoch, resp. pozemnou lanovkou od 
recepcie • ležadlá, osušky a slnečníky na pláži 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: multifunkčná športová hala • 
denné športové animácie a večerný program 
• plážový volejbal • fitnes • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • masáže • lukostreľba • amfiteáter

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou bo-

hatých a chutných švédskych stolov vrátane 
miestnych aj vybraných importovaných al-
koholických a nealkoholických nápojov • ná-
poje a  zmrzlina sú podávané v  pool bare 
v  čase od 10:00 do 23:00 hod. • popoludní 
ľahké občerstvenie: káva, čaj, koláčiky, mini 
sendviče • ležadlá, osušky a slnečníky pri ba-
zéne a  na pláži • hotelový animačný 
program • vybrané športové aktivity

Cenník: str. 377

Aquis Pelekas Beach hot. komplex 
 

od 490 EUR/8 dní • od 665 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.aquisresorts.com 

Naša mienka: krásny hotelový rezort patriaci do ro-
diny Aquis Hotels & Resorts, ktorá je zárukou dovolen-
kovej kvality, je zasadený do mierneho, zeleného svahu 
s výhľadom na jednu z najkrajších zátok ostrova Korfu. 
Od prvého momentu vás vtiahne do svojej pohodovej 
oddychovej atmosféry a  očarí nádhernou scenériou 
mora. Počas dňa si môžete užívať slnečné lúče na tera-
se v blízkosti bazéna s pool barom, zapojiť sa do špor-
tových aktivít, alebo stráviť celý deň na hotelovej plá-
ži, kúpaním v  mori. Večernú pohodu si vychutnáte na 
hotelovej terase pri pohári lahodného vína a príjemnej 
hudbe, prípadne počas prechádzky do neďalekej dedin-
ky s obchodíkmi a tradičnými gréckymi tavernami.

 Pelekas
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LEN PRE
DOSPELÝCH

KORFU

Poloha: na západnej strane ostrova, s výhľa-
dom na krásnu piesočnatú pláž • cca 19 km od 
letiska • asi 600 m od dedinky Agios Gordios

Ubytovanie: rezort ponúka ubytovanie v 
hlavnej budove v izbách s balkónom s výhľa-
dom na more (za príplatok) a v hotelových 
bungalovoch s terasou s výhľadom do zá-
hrady • moderne zariadené 2-lôžkové izby 
s  možnosťou 1 prístelky (v hlavnej budove) 
• klimatizácia • wi-fi (zdarma) • telefón • mini 
chladnička • LCD SAT TV • DVD prehrávač • 
trezor  (za poplatok) • rýchlovarná kanvica • 
kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kútom 
a WC • sušič na vlasy  

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia • zmenáreň • wi-fi (zdarma) • lekár • mini-
market • reštaurácia Androniki (počas večerí 
sa pre pánov vyžadujú dlhé nohavice) • a´la 
carte reštaurácia (za poplatok) • Creperie • 
Laguna Pool bar • bar Panorama • lobby bar • 
beach bar • bazén s terasou

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad piesočnatou plážou s pozvoľným 
vstupom do mora • prístup na pláž po scho-
doch (ležadlá a  slnečníky na pláži zdarma, 
osušky za vratný depozit)

Šport a zábava: Wellness club (masáže, ma-
nikúra, kaderníctvo, jacuzzi - za poplatok) • 
sauna • bazén s vírivkou • fitnes • tenis • biliard 
(za poplatok) • stolný tenis • hotelové animácie

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov: pivo, víno, likéry, 
brandy, soft drinky, voda, káva a čaj, vybra-
né druhy importovaného alkoholu a koktej-
ly • nápoje a zmrzlina v pool bare v čase od 
10:00 do 23:00 hod. • občerstvenie v popo-
ludňajších hodinách • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • hotelové animácie • wi-fi 

Cenník: str. 377

Aquis Ag. Gordios Beach hotel

od 490 EUR/8 dní • od 665 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.aquisresorts.com

Naša mienka: pre tých, ktorí sa túžia zobúdzať vo 
dvojici s pohľadom upretým na azúrovo modré more, 
pre tých, ktorých túžbou je pokojné vychutnávanie si 
letných dní v  prekrásnom prostredí ostrova Korfu pri 
nádhernej pieskovej pláži bez detského džavotu, a tiež 
pre tých, ktorí chcú byť počas svojho voľna rozmazná-
vaní hotelovými službami, máme jedinečnú ponuku, 
hotel Aquis Agios Gordios Beach. Profesionálny servis 
garantovaný značkou Aquis Hotels & Resorts zahŕňa 
komfortné ubytovanie, skvelú stravu a služby, a v nepo-
slednom rade aj jedinečnú polohu pri súkromnej pláži. 
Táto kombinácia určite uspokojí aj našich náročných 
klientov bažiacich po pravom dovolenkovom oddychu.

Agios Gordios

Aquis Agios 
Gordios Beach
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Poloha: v tichšej časti letoviska Agios Geor-
gios, ktoré sa nachádza na juhozápadnej stra-
ne ostrova Korfu • približne 300 m od centra 
strediska s obchodíkmi so suvenírmi, reštau-
ráciami a  tavernami, nechýbajú tu ani bary 
ponúkajúce pestré večerné vyžitie predo-
všetkým pre mladších dovolenkárov • cca 50 
m od dlhej piesočnatej pláže • 30 km od hlav-
ného mesta ostrova, Kerkyry •  autobusová 
zastávka sa nachádza pred hotelom 

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • klimatizácia • telefón • v časti 
izieb možný wi-fi prístup na internet (za popla-
tok) • chladnička •  SAT TV •  kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • balkón 
• izby s výhľadom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: útulná, vkusne zariadená 
vstupná hala s recepciou a s posedením • tre-
zory na  recepcii (za  poplatok) •  elegantná 
reštaurácia s posedenim na vonkajšej terase 
• vnútorný bar so SAT TV • bar pri bazéne • ze-

lená záhrada •  veľký bazén •  sprchy •  samo-
statný detský bazén •  detské ihrisko •  terasa 
na slnenie so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) 
• internet (za poplatok) • prístup na internet vo 
wi-fi zóne (zdarma)

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
podávané v hotelovej reštaurácii formou bu-
fetových stolov, bez nápojov

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora, ktorú od hotela oddeľuje 
miestna, málo frekventovaná komunikácia 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok)

Šport a zábava: tenis (za poplatok) • basket-
balové ihrisko • požičovňa bicyklov, motoriek 
a  áut (za  poplatok) •  široký výber vodných 
športov na pláži (za poplatok) • bohaté mož-
nosti zábavy v blízkom centre letoviska

Cenník: str. 376

Golden Sands hotel
 

od 273 EUR/8 dní • od 364 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.corfugoldensands.com 

Naša mienka: výhodná poloha v  blízkosti nádher-
nej piesočnatej pláže ocenenej Modrou vlajkou EÚ, 
priestranný bazén obklopený ležadlami so slnečníkmi 
a  s príjemným posedením a všade naokolo zelená zá-
hrada, to je areál obľúbeného rodinného hotela Golden 
Sands, ktorý v tejto letnej sezóne nechýba v našej do-
volenkovej ponuke. Určite oceníte aj blízkosť centra le-
toviska Agios Georgios, ktoré ožíva v podvečerných ho-
dinách. Vtedy sa treba vydať na romantickú prechádzku 
a plne sa oddať jeho čarovnej dovolenkovej atmosfére. 
Príjemný hotel Golden Sands odporúčame stredne ná-
ročným dovolenkárom, ktorí v ňom určite zažijú krásne 
slnečné dni plné dobrej nálady.

 Agios Georgios
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Poloha: hotel sa nachádza v stredisku Agios 
Georgios Argyrades na  juhozápadnej stra-
ne ostrova Korfu •  v tesnej blízkosti centra 
strediska so supermarketmi (najbližší je 
vzdialený cca 50 m od hotela), obchodíkmi 
so suvenírmi, barmi a tavernami, nechýbajú 
ani možnosti večernej zábavy • asi 100 m od 
peknej piesočnatej pláže • približne 30 km od 
hlavného mesta ostrova Korfu (autobusová 
zastávka miestnej dopravy sa nachádza cca 
150 m od hotela) 

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky • individu-
álne nastaviteľná klimatizácia (za poplatok) • 
chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • balkón alebo terasa s posedením 

Vybavenie hotela: útulné priestory recepcie 
s posedením a s TV • trezor (na recepcii za po-
platok) • zmenáreň • pool bar / reštaurácia so 
sedením na letnej terase • bazén (ležadlá a sl-
nečníky zdarma) • detský bazén a detské ihrisko

Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere 
podávané v reštaurácii hotela formou bufe-
tových stolov, bez nápojov

Pláže: cca 100 m od piesočnatej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora, ktorú od hotela 
oddeľuje miestna, málo frekventovaná ko-
munikácia • pláž je ocenená Modrou vlajkou 
EÚ za kvalitu a čistotu mora a pláže • ležadlá a 
slnečníky (za poplatok) 

Šport a zábava: biliard (za poplatok) • pes-
trý výber vodných športov a atrakcií priamo 
na pláži (vodné bicykle, člny, vodné skútre, 
banán, paragliding a  iné - za  poplatok) • 
možnosti večernej zábavy v  centre letovis-
ka - grécke taverny, bary, karaoke, diskotéky 
• možnosť prenajatia áut, motoriek alebo bi-
cyklov (za poplatok) a lepšie spoznanie tejto 
krásnej dovolenkovej destinácie 

 Cenník: str. 376

Blue Sea hotel

od 252 EUR/8 dní • od 329 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www.bluesea-hotel.com

Naša mienka: v našej ponuke na ostrove Korfu opäť 
nájdete cenovo výhodný, príjemný, menší rodinný 
hotel obklopený zelenou záhradou. Nachádza sa len 
na skok od centra letoviska a zlatistej piesočnatej plá-
že. Dávame ho do pozornosti  klientom, ktorí počas 
dovolenky uprednostňujú ubytovanie s polpenziou a 
vyhľadávajú menšie a kľudnejšie dovolenkové prostre-
die. Počas slnečných letných dní si môžete vychutnávať 
oddych na ležadle pri bazéne s pool barom, alebo na 
blízkej pláži s krištáľovo čistou vodou a veľkou výhodou 
- pozvoľným vstupom do vody. Ten bezpochyby ocenia 
aj rodiny s deťmi, ktoré iste privítajú aj detský bazén a 
ihrisko pre svoje ratolesti. 

Agios Georgios
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Poloha: v  centre letoviska Agios Georgios 
Pagi na západnom pobreží ostrova Korfu, v 
rovnomennej zátoke s pokojnou morskou 
hladinou • hotelový areál od krásnej širokej 
a dlhej pieskovej pláže oddeľuje len miest-
na prístupová komunikácia s chodníkom • 
vzdialenosť od hlavného mesta ostrova Ker-
kyry 35 km (zabezpečené pravidelné auto-
busové spojenie) • v dostupnej vzdialenosti 
od unikátnych prírodných scenérii a pláží 
Porto Timoni, Sidari, Paleokastritsa (v rámci 
výletu požičaným autom alebo motorkou)

Ubytovanie: hotel pozostáva z 3 samo-
statných budov a ponúka štandardné, 
príjemne zariadené 2-lôžkové izby s mož-

nosťou 1 alebo 2 prísteliek (poschodová 
posteľ) • individuálne ovládateľná klimati-
zácia • TV •  chladnička • kúpeľňa s vaňou, 
resp. so sprchovým kútom a WC • balkón 
alebo terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• wi-fi pripojenie na internet na recepcii (zdar-
ma) • priestranná klimatizovaná reštaurácia • 
denný bar • bazén • oddelený detský bazén • 
snack bar pri bazéne • terasa na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi (zdarma) • menšie det-
ské ihrisko • medzi 3 hotelovými budovami 
sa nachádza upravená priestranná trávnatou 
plochou vhodnou i k detským hrám • volej-
balové ihrisko v hotelovej záhrade

Alkyon Beach hotel

od 301 EUR/8 dní • od 399 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: **
webstránka: www. tiptravel.sk

Naša mienka: predstavte si, že sa vám každé ráno 
naskytne až neuveriteľne úžasný pohľad na jednu z 
najkrajších pláží na ostrove Korfu. Obraz, ktorý pozná-
te z malebných gréckych pohľadníc – široká a dlhá pláž 
posiata slnečníkmi, zlatý piesok postupne sa vnárajúci 
do morskej hladiny hrajúcej všetkými odtieňmi modrej 
až po dych berúcu tyrkysovú, ostro kontrastujúcu so 
smaragdovo zelenou farbou okolitých píniových pahor-
kov a olivových hájov. Vy sedíte na terase pri bazéne, so 
šálkou chutnej gréckej kávy či s osviežujúcim drinkom v 
rukách a túto nádheru máte priamo pred očami... Práve 
to vám ponúkame prostredníctvom našej tohtoročnej 
novinky, rodinného hotela Alkyon Beach. Avšak fotoge-
nické prírodné scenérie nie sú jediným bonusom, ktorý 
tu môžete oceniť. Voľbou tohto hotela zaiste nepochy-
bíte, pokiaľ hľadáte cenovo výhodné ubytovanie pri ši-
rokej pieskovej pláži, navyše s vlastným bazénom a so 
službami all inclusive, zasadené do unikátneho prírod-
ného prostredia, ktoré je vašou prioritou. Vďaka štvor-
lôžkovým izbám, oddelenému detskému bazéniku, ih-
risku pre najmenších, ako aj pieskovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora a s pokojnou hladinou je all inclusive 
hotel Alkyon Beach mimoriadne vhodný pre rodiny s 
deťmi. Prispôsobte teda i vy svoj životný rytmus aspoň 
na pár letných dní tomu gréckemu a vychutnajte si výz-
nam čarovných slov “endaxi“ a “jamas“. Vítaní ste tu všet-
ci – hostia túžiaci po oddychu a pokojnej atmosfére ma-
lebného letoviska, uponáhľaní pracujúci, rodiny s deťmi 
i klienti v dôchodkovom veku. Ak skutočne spomalíte 
a zvoľníte tempo, zažijete neopísateľný pocit pohody, 
ktorý sa vám nadlho vryje do pamäti a Grécko si zami-
lujete tak, ako mnohí pred vami. Špeciálne ostrov Korfu 
sa môže stať opakovaným cieľom vašich prázdninových 
dní. Spoznať ho môžete i návštevou blízkych prírodných 
skvostov akými sú zátoka Porto Timoni, tradičná grécka 
dedinka Afionas, neopísateľný  “Kanál lásky“ v letovisku 
Sidari, či neďaleká úchvatná Paleokastritsa.  

Agios Georgios Pagi

Alkyon Beach
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná dlhá a široká piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora vhod-
ným i pre malé deti • vďaka pokojnej morskej 
hladine je pláž ideálna i pre menej zdatných 
plavcov a menších dovolenkárov • ležadlá a 
slnečníky na pláži (za poplatok) • sprcha na 
pláži • vodné športy (za poplatok) • požičov-
ňa lodiek a vodných bicyklov (za poplatok)

Šport a  zábava: vodné športy na pláži (za 
poplatok) • požičovňa áut, motoriek a bicyk-
lov v stredisku (za poplatok) • 1x týždenne sa 
v hoteli pravidelne organizuje grécky večer 
so živou hudbou 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké nápoje (víno, pivo, brandy, ouzo, rum, 
kum-kuat) a nealkoholické nápoje (voda, 
káva, čaj, džús) podávané počas dňa (10:00 
do 19:00 hod.) v bare pri bazéne a večer (od 
19:00 do 21:00 hod.) v bare pri reštaurácii •  
pizza, toasty, sendviče, sušienky a zmrzlina 
podávané počas dňa v čase od 10:00 do 
18:00 hod. v bare pri bazéne • raz do týždňa 
tradičný grécky večer

Cenník: str. 376

Agios Georgios Pagi 

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel leží v malebnej zelenej zá-
hrade, priamo pri vlastnej pláži • približne 
150 m od letoviska Agios Ioannis Periste-
ron, ktoré je okrajovou časťou známeho 
turistického centra - Moraitiky, cca5 km od 
jeho centra • cca 20 km od hlavného mesta 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky •  klimatizácia • TV • mini chlad-
nička • kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým 
kútom a WC • balkón s posedením • izby s 
bočným výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: recepcia • wi-fi na recep-
cii (zdarma) • reštaurácia • terasa s posedením 
• lobby bar • mini market • výťah • internetový 
kútik (za poplatok) • trezory na recepcii (za 
poplatok) • priestranný bazén • oddelený 
detský bazén • pool bar s posedením • udr-
žiavaná zelená záhrada •  terasa na slnenie s 
ležadlami a slnečníkmi (zdarma)

Stravovanie: formou all inclusive light

Pláže: nádherná štrkovo-piesková pláž s 
priezračnou tyrkysovou vodou a s pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
na hotelovej pláži a v udržiavanej zelenej zá-
hrade (zdarma) • plážové osušky (za vratný 
depozit)

Šport a zábava: biliard • stolný tenis • volej-
bal • ponuka vodných športov v blízkej Mora-
itika (za poplatok) • požičovňa áut, motoriek 
a bicyklov v stredisku Moraitika (za poplatok) 

all inclusive light raňajky, obedy a veče-
re podávané v hotelo-

vej reštaurácii formou švédskych stolov 
vrátane nápojov - miestne alkoholické ná-
poje (biele a červené víno, čapované pivo, 
brandy, ouzo, rum, kum-kuat) a nealkoho-
lické rozlievané nápoje (voda, káva, čaj, 
džús) • ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
• tradičný grécky večer

Cenník: str. 377

Corfu Senses hotel

od 315 EUR/8 dní • od 434 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www. corfusensesresort.com

Naša mienka: pravá grécka pohostinnosť je synony-
mom k pobytu v rodinnom hoteli Corfu Senses. Zasa-
dený medzi zeleňou okolitých stromov a tyrkysovou 
hladinou mora sa hotel môže pochváliť vynikajúcim 
hodnotením na medzinárodných cestovateľských por-
táloch. Srdečný personál vás s úsmevom víta už pri 
vstupe do hotela a nakazí vás dobrou náladou, ktorá 
vás neopustí až do konca vášho pobytu. Nám Corfu 
Senses učaroval svojou podmaňujúcou atmosférou, 
rovnako ako aj skvelou polohou priamo pri pláži, pri-
čom letné večery si možete spestriť návštevou blízkeho 
známeho turistického centra Moraitiky s množstvom 
plážových barov, obchodov, či taverien. 

 Agios Ioannis Peristeron
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Kým vy
dovolenkujete,
my chránime
váš domov

POISTENIE
MAJETKU

–   krytie škôd spôsobených krádežou

–   poistenie proti živelným udalostiam

–   poistenie nepredvídateľného výpadku elektrickej energie 

–   poistenie škôd spôsobených nepriamym úderom blesku

–   poistenie v jednej zmluve a s jednou platbou pre celý majetok

–   možnosť uzavrieť poistenie aj bez spoluúčasti

–   praktické asistenčné služby 

Zľavový kupón
na poistenie majetku
Jedinečná zľava na komplexné poistenie bývania
od Generali práve pre vás!

Nenechajte počas svojej dovolenky
nič na náhodu a poistite si svoj domov!

Ponuka platí do 30. 10. 2015.
Neváhajte a poistite sa online na generali.sk v sekcii online 
poistenie a identifi kujte sa kódom akcie: Majetok102015

Generali_majetok_A4.indd   1 05/11/14   16:37
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Zakynthos

Vassilikos

ZAKYNTHOS 

K najkrajším, najnavštevovanejším a najviac 
fotografovaným miestam nielen v Grécku, ale 
v celosvetovom meradle, patrí nepochybne 
pláž Navagio nachádzajúca sa na západnej 
strane ostrova. Vrak pašeráckej lode vyvrhnutý 
na romantickú pláž obklopenú strmými útesmi,  
tyrkysové more, biely piesok a zvlnené zelené 
kopce dodávajú tomuto miestu neuveriteľne 
podmanivé kúzlo. Jedinečnou ostrovnou 

atrakciou tejto vyhľadávanej dovolenkovej 
destinácie sú aj chránené morské korytnačky 
caretta-caretta, ktoré sa stali neoficiálnym 
symbolom tohto ostrova. Aj v tohtoročnej 
sezóne sa môžete tešiť na pôvabne zelený 
Vassilikos, miesto s tými najkrajšími a najlepšie 
vybavenými piesočnatými plážami, aké môžete 
na Zante nájsť. Z letiska Milana Rastislava 
Štefánika v Bratislave lietame v intervaloch 7, 

11 alebo 12 dní. Prázdninový rezort Miro Zante 
Royal Hotels & Resort je aj tento rok pripravený 
stať sa počas letných slnečných dní dovolenko-
vým domovom pre všetkých, veľkých i malých 
návštevníkov. Bude nám potešením, ak sa na 
toto jedinečné miesto rozhodnete vycestovať 
s našimi cestovnými kanceláriami a necháte sa 
počas svojho pobytu pohltiť pravou oddycho-
vou atmosférou gréckeho leta.

Tretí najväčší zo skupiny siedmych Iónskych ostrovov nazývaných v domácom jazyku aj 
Heptanissia, benátsky„kvet Východu,“ predstavuje unikátnu skladačku pre všetky zmysly. 
Uchvátia vás nádherné piesočnaté pláže, romantické zálivy, čarokrásne morské jaskyne, 
strmé neprístupné útesy či osamelé ostrovčeky, pričom všetky tieto divoké scenérie umoc-
ňuje nádherná zeleň okolitej krajiny. Ostrov Zakynthos je pre vás tou pravou dovolenkovou 
voľbou, pričom nepochybujeme, že si vás získa od prvého momentu, ako sa s ním zoznámite.

Vassilikos
Zelený výbežok Vassilikos je miesto, ktoré zo svo-
jich potuliek ostrovom nevynechá žiadny turista. 
Začína sa letoviskom Argassi, ktoré sa nachádza 
len 4 km na  juh od  hlavného mesta, pod úpä-
tím vrchu Skopos. Jeho hlavnú ulicu zdobia ob-
chodíky so suvenírmi, kaviarne, bary a diskotéky, 
pričom nechýbajú ani skvelé grécke taverny. 
Cesta z Argassi mierne stúpa a kľukatí sa lemujúc 
pobrežie ostrova, pričom pred vami otvorí ne-
skutočne nádherný výhľad na  trblietavú morskú 
hladinu hrajúcu rôznymi odtieňmi modrej farby, 
malé, ukryté zálivčeky, v diaľke sa rysujúce obrysy 
Peloponézu či z morského oparu vystupujúci naj-
vyšší vrch susedného ostrova Kefalónia. V  tieni 
olivových hájov a zelených lesíkov, medzi ktorými 
kde-tu presvitajú biele obydlia domácich, sú ukry-
té cestičky na piesočnaté pláže, ktoré vás privítajú 
úhľadnými radmi ležadiel a slnečníkov pouklada-
ných na piesku alebo trávnatej ploche. Nechýbajú 
ani taverny a bary s ponukou tradičných gréckych 
jedál a osviežujúcich  nápojov, ktoré si môžete 
vychutnávať za  príjemných tónov oddychovej 
hudby. Samozrejmosťou vybavenia týchto plá-
ži sú sociálne zariadenia a  sprchy. K  malebným 
plážam, ktoré nájdete na  Vassiliku, patrí Dafní, 
ktorá je, rovnako ako najjužnejší výbežok Gerakas, 

otočená smerom do  Laganaského zálivu. Obe 
pláže sú hniezdiskami chránených korytnačiek 
caretta-caretta, ktoré sem počas letných mesia-
cov prichádzajú klásť vajíčka, aby tak zabezpečili 
pokračovanie svojho druhu. K najznámejším, tu-
ristami vyhľadávaným miestam, nachádzajúcim 
sa na východnej strane zeleného polostrova Vas-
silikos, patrí menšia malebná pláž Porto Zoro, kde 
môžete relaxovať tak, ako ste o tom snívali: v po-
hodlí húpacej siete v tieni palmy a s obľúbeným 
drinkom v ruke. Slnečné lúče si naplno vychutná-
te aj na  pláži Azzuro, ktorá dýcha pravou dovo-
lenkovou atmosférou. Za  rozťahanou dedinkou 
s rovnakým názvom ako je pomenovanie celého 
výbežku nájdete vstup na Banana Playa s množ-
stvom športových atrakcií a  na  menšie plážičky 
Vrachos a  Plaka. Poznávacím znamením pláže 
Agios Nicholaos s  bohatou ponukou vodných 
športov je biely kostolík s  rovnakým názvom, 
zasvätený patrónovi a  ochrancovi námorníkov. 
V  malebnom zálive obklopenom zelenými kop-
cami  sa nachádza Mavratzi Beach, nad ktorou 
sa vypína dovolenkový rezort Miro Zante Royal 
Hotels & Resort. Všetky piesočnaté pláže Vassilika 
vám bezpochyby ponúknu ideálny relax a skvelú 
dovolenkovú pohodu, pričom vám však vrelo do-
poručujeme, aby ste sa za ďalšími, trošku vzdiale-
nejšími krásami Zakynthosu vybrali buď sami, ale-

bo skúsili spoznať tento nádherný zelený ostrov, 
ktorý vám zaiste má čo ponúknuť, prostredníc-
tvom fakultatívnych výletov, s ktorých aktuálnou 
ponukou sa oboznámite priamo na mieste.

Mesto Zakynthos 
Hlavné mesto ostrova vytvára úhľadný archi-
tektonický poloblúk. Takto ho v  13. až 15. sto-
ročí vystavali Benátčania, vďaka ktorým zažil 
Zakynthos a aj jeho obyvatelia obdobie obrov-
ského rozmachu. Dnešné hlavné mesto je však 
už len kópiou pôvodnej architektúry, ktorá bola 
zničená pri veľkom zemetrasení v  roku 1953. 
V súčasnom meste, vybudovanom od základov 
podľa pôvodných predlôh, síce nenájdete veľa 
historických pamiatok, no je tu niekoľko zaují-
mavých miest, ktoré sa pri jeho návšteve určite 
oplatí vidieť. Patrí k nim Kostol sv. Dionýsia, jedna 
z mála pôvodných budov, kde sú uložené pozo-
statky tohto svätca, patróna a ochrancu ostrova 
Zante. Malebná Strada Marina, vedúca popri prí-
stave, lemovaná útulnými kaviarňami a taverna-
mi, vás dovedie na námestie Dionýsia Solomosa, 
na  okraji ktorého stojí kostolík Agios Nicholaos 
tou Molou, zasvätený patrónovi námorníkov. 
Za  týmto miestom nájdete živé námestie sv. 
Marka a obchodnú ulicu Alexandrou Roma. 

Klimatické podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu  25° 29° 31° 33° 29° 24°
Teplota vody  21° 25° 25° 26° 25° 22°

Rozloha: 405 km2 • Počet obyvateľov: 35 000
Hlavné mesto: Zakynthos • Mena: euro
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Poloha: súčasť hotelového komplexu Miro 
Zante Royal Hotels & Resort • nachádza sa 
nad piesočnatou plážou Mavratzi Beach, od 
ktorej je vzdialený cca 150 m • cca 17 km od 
letiska a asi 15 km od hlavného mesta ostro-
va • nákupné možnosti priamo v hotelovom 
rezorte (supermarket sa nachádza oproti re-
cepcii Zante Imperial Beach, obchodíky so 
suvenírmi v Zante Royal Resort)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s 1 al. 2 prístelkami (poschodová posteľ) 
• rodinné izby pozostávajúce z  2 miestností 
určené pre 4 osoby (za príplatok) • individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT TV • 
mini chladnička • trezor (za poplatok) • kúpeľ-
ňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón ale-
bo terasa s posedením • izby vyššieho štan-
dardu so súkromným bazénom (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s útulnou 
recepciou • reštaurácia Apollo s posedením na 
vonkajšej terase s  dekoračným vodopádom 

• wi-fi v priestoroch recepcie (zdarma) • lobby 
bar • bar pri bazéne Il Canale • priestranný ba-
zén obklopený slnečnými terasami s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • detský bazén • kinosála 
• konferenčná miestnosť • nočný bar After Ele-
ven (za poplatok) • Health Club s  vnútorným 
bazénom, saunou, masážami a  parným kú-
peľom (za poplatok) • fitnes (zdarma) • hostia 
ubytovaní v  Palazzo di Zante môžu využívať 
služby poskytované v  sesterských hoteloch 
Zante Imperial Beach a  Zante Royal Resort, 
okrem raňajok, obedov a večerí, ktoré si čerpa-
jú v reštaurácii Apollo hotela Palazzo di Zante

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad piesočnatou plážou s pozvoľným 
vstupom do mora • od bazéna s tobogánmi 
v časti Zante Imperial Beach premáva na pláž 
lanovka (prevádzkovaná v  hotelovej réžii) • 
prístup na pláž možný aj kombináciou vý-
ťah a schody, resp. cestičkou obchádzajúcou 
hotelový rezort • slnečníky a  ležadlá na pláži 

Palazzo di Zante hotel. komplex

Family Resort & Waterpark
od 399 EUR/8 dní • od 532 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.zanteroyalresort.gr 

Naša mienka: jedinečný dovolenkový komplex Miro 
Zante Royal Hotels & Resort s  romantickým výhľadom 
na trblietavú hladinu mora a v diaľke sa rysujúce pobrežie 
Peloponézu vytvára prázdninový svet, ktorý vám opätov-
ne radi doporučíme ako náš horúci tip na prežitie skvelej 
oddychovej rodinnej dovolenky. Hotelový rezort pozo-
stáva z  troch častí: Zante Imperial Beach, Zante Royal 
Resort a Palazzo di Zante. Impozantný Palazzo di Zante, 
poskytujúci svojim dočasným obyvateľom pravý relax na 
slnečných terasách s bazénom a pool barom, stojí mimo 
ruchu svojich dvoch sesterských hotelov. Pokojná atmo-
sféra tohto miesta vás bude obklopovať na každom kroku, 
a vy tak poľahky zabudnete na starosti všedných dní, od 
ktorých ste si prišli oddýchnuť. Ak však zatúžite po zmene, 
všetky atrakcie hotelového komplexu, vrátane nádhernej 
piesočnatej pláže, máte na dosah. Areál tejto prázdnino-
vej gréckej dedinky, obklopený zelenou scenériou Vassi-
lika a vypínajúci sa nad slnkom zaliatou plážou Mavratzi, 
je dokonale prispôsobený na to, aby sa tu príjemne cítili 
návštevníci všetkých vekových kategórií, predovšetkým 
však rodiny s  deťmi. Kúzlu tohto prekrásneho miesta je 
ťažké odolať: priestranné bazény obklopené pohodlnými 
ležadlami so slnečníkmi v blízkosti pool barov vás budú 
lákať k sladkému ničnerobeniu a vychutnávaniu si hreji-
vých slnečných lúčov farbiacich pokožku do zlatohneda. 
Bazén s  tobogánmi a  detský vyhliadkový vláčik v  časti 
Zante Imperial Beach určite spestria letné dni malým 
návštevníkom, ktorých očká zaiste rozžiaria aj atrakcie 
v zábavnom svete Zantino World, kde na nich čakajú det-
skí animátori s pestrou paletou rozmanitých hier a súťaží. 
Dovolenkovú pohodu dotvára skvelá kuchyňa s miestny-
mi špecialitami i jedlá medzinárodnej kuchyne, pool bary 
otvorené do neskorších večerných hodín, bohatý animač-
ný program či blízka piesočnatá pláž s priezračnou vodou 
a s pozvoľným vstupom do mora. 

Vassilikos
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(za poplatok) • bar a reštaurácia na pláži nie sú 
zahrnuté v balíku all inclusive služieb

Šport a  zábava: vodná gymnastika •  vod-
né pólo • multifunkčné ihrisko: tenisový kurt, 
futbal, basketbal •  šípky •  amfiteáter: karaoke, 
grécky večer so živou hudbou a  tancom, ve-
černé show programy a súťaže • kino • disko-
téka v  nočnom bare After Eleven •  zábavný 
park Zantino World v časti Zante Imperial Be-
ach otvorený vo vyhradenom čase počas dňa 
s atrakciami pre malých i väčších dovolenkárov, 
o ktorých sa stará profesionálny medzinárodný 
tím animátorov. Na deti čakajú šmykľavky, ste-
na na lezenie, skákací hrad, trampolína, detský 
vláčik, či divadlo určené na detské predstave-
nia. Pre staršie deti a dospelých sú prichystané 
videohry a  biliard (za  poplatok), stolný futbal 
a hokej, elektronické hry (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou pes-

trých a chutných švédskych stolov vrátane 

nápojov • popoludní ľahké občerstvenie: čaj, 
káva, koláčiky, keksíky, mini sendviče • zmrzli-
na •  lokálne alkoholické nápoje zahŕňajú: 
čapované pivo, víno, whisky, gin, vodku, rum, 
tequilu, miešané nápoje a spolu s nealko ná-
pojmi (voda, káva, čaj, soft drinky) sú podáva-
né v  baroch hotelového rezortu v  čase 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. • detský vláčik • 
zábavný svet Zantino world • wi-fi • kino • fit-
nes • animačný program • vybrané športové 
aktivity • ležadlá a slnečníky pri bazéne

SUN & FUN klub počas prázdninových 
mesiacov (júl, august) 

sa do  medzinárodného hotelového ani-
mačného tímu začlení aj slovensky hovo-
riaci animátor, aby ste sa vy a  vaše deti 
mohli bez problémov zúčastňovať na den-
ných i večerných aktivitách, ktoré sú pripra-
vené na  spestrenie a  spríjemnenie vášho 
letného dovolenkového pobytu. 

Cenník: str. 375

Vassilikos

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: súčasť hotelového komplexu Miro 
Zante Royal Hotels & Resort • nad plážou 
Mavratzi Beach • cca 15 km od hlavného mesta

Ubytovanie: štandardné 2-lôžkové izby 
s max. 1 prístelkou • rodinné izby pozostáva-
júce z 2 miestností určené max. pre 5 osôb (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT TV • mini 
chladnička • trezor (za  poplatok) • kúpeľňa 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa (výhľad na more za príplatok) 

Vybavenie hotelového komplexu: recepcia 
s posedením a  TV •  wi-fi v priestoroch lobby 
(zdarma) • reštaurácia Lydia s terasou • Dionýsos 
pool bar • bazén s oddelenou časťou pre deti, 
ležadlá a  slnečníky (zdarma) •  detské ihrisko 
• hotelové obchodíky • hostia ubytovaní v Zan-
te Royal Resort môžu využívať služby poskyto-
vané hotelmi Zante Imperial Beach a Palazzo di 
Zante, okrem raňajok, obedov a večerí, ktoré si 
čerpajú v reštaurácii Lydia 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad piesočnatou plážou •  prístup 
na pláž možný lanovkou (premáva v hotelovej 
réžii), kombináciou výťah a schody, resp. cestič-
kou okolo rezortu • slnečníky a ležadlá (za po-
platok) • plážový bar a reštaurácia (za poplatok)

Šport a  zábava: vodné pólo • vodná gym-
nastika • šípky • animácie aj so slovenským ani-
mátorom (júl, august) • detský vláčik, Zantino 
World a bazén s  tobogánom prevádzkované 
v hotelovej réžii v časti Zante Imperial Beach

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou pestrých švéd-

skych stolov vrátane nápojov v  reštaurácii 
Lydia • popoludňajšie občerstvenie • lokálne 
alkoholické nápoje (čapované pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum, tequila, miešané ná-
poje) a  nealkoholické nápoje sú podávané 
v čase od 10:00 hod. do 23:00 hod. 

Cenník: str. 375

Zante Royal Resort hotel. komplex

Family Resort & Waterpark
od 371 EUR/8 dní • od 511 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.zanteroyalresort.gr 

Naša mienka: Zante Royal Resort ako súčasť prázdni-
nového komplexu troch hotelov je aj tento rok, rovna-
ko ako v uplynulých letných sezónach, pripravený po-
skytnúť všetkým svojim návštevníkom dokonalý relax 
a  pravú atmosféru skvelej plážovej dovolenky. Prie-
zračné, príjemne teplé more s pozvoľným vstupom do 
vody, bazény, tobogán, hotelový areál s  množstvom 
zábavných a  športových atrakcií, jedinečný detský 
svet Zantino World a v nesposlednom rade aj kvalitné 
all inclusive služby vám určite spríjemnia letné chvíle 
strávené na tomto Iónskom ostrove. 

Vassilikos
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Poloha: prvý z hotelov hotelového komplexu 
Miro Zante Royal Hotels & Resort • s výhľadom 
na pláž Mavratzi Beach • cca 17 km od letiska 

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  1 alebo 2 prí-
stelkami • 2-lôžkové štúdiá s  možnosťou až 
2 prísteliek (za príplatok) • rodinné izby po-
zostávajúce z  2 miestností pre max. 5 osôb 
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT TV 
• mini chladnička • trezor (za poplatok) • kú-
peľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: recepcia 
s posedením • reštaurácia Crown s terasou • wi-
fi na recepcii (zdarma) • Nausica Pool bar • ba-
zén • tobogán s 2 šmykľavkami prevádzkovaný 
v hotelovej réžii (zdarma) • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • detský bazén a detské ihrisko 
• hostia ubytovaní v Zante Imperial Beach môžu 
využívať služby poskytované v Zante Royal Re-
sort a Palazzo di Zante, okrem raňajok, obedov 
a večerí, ktoré si čerpajú v reštaurácii Crown

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nad piesočnatou plážou • prístup na pláž 
možný lanovkou (premáva v  hotelovej réžii), 
kombináciou výťah a  schody, resp. cestičkou 
okolo rezortu • slnečníky a ležadlá (za poplatok) 
• plážový bar a reštaurácia (za poplatok)

Šport a zábava: vodné pólo • vodná gymnasti-
ka • šípky • animácie aj so slovenským animá-
torom • detský vláčik, Zantino World a bazén 
s tobogánom prevádzkované v hotelovej réžii 

all inclusive raňajky, obedy a  večere 
podávané formou pes-

trých švédskych stolov vrátane nápojov 
v  reštaurácii Crown •  popoludňajšie občer-
stvenie • lokálne alko nápoje a nealko nápoje 
sú podávané v čase od 10:00 hod. do 23:00 
hod. v baroch hotelového rezortu

Cenník: str. 375

Zante Imperial Beach hot. komplex

Family Resort & Waterpark
od 378 EUR/8 dní • od 518 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.zanteroyalresort.gr 

Naša mienka: Zante Imperial Beach vás očarí svojím 
pulzujúcim životom letného dovolenkového rezortu, 
ktorého aktivity oslovia predovšetkým rodiny s deťmi. 
Pestrý denný a večerný animačný program, pri ktorom 
si zasúťažia a  zabavia sa malí i  veľkí dovolenkári, det-
ský svet plný atrakcií Zantino World, priestranný bazén 
s tobogánmi, odkiaľ neustále zaznieva šťastný smiech 
detí, či nádherná piesočnatá pláž Mavratzi lákajúca 
k  oddychu, to je vysnívaná dovolenka pri mori, ktorú 
môžete stráviť práve na tomto mieste. 

Vassilikos
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Kreta
strediská > Sitia  | Malia | Kokkini Hani
    Ammoudara | Panormo
       Bali | Kavros
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KRÉTA

Kréta vonia Afrikou - oddeľuje Európu 
od Afriky, Egejské more od Lýbijského mora. 
Na príjemné prežitie vašej dovolenky na tom-
to nádhernom ostrove vám ponúkame širokú 
variabilitu pobytov na 8, 11, 12, resp. 15 dní 
s odletom z Bratislavy, Košíc alebo Sliača. Do-
volenku môžete tráviť na pôvabných plážach 
obľúbeného letoviska Ammoudara v oblasti 
hlavného mesta Heraklionu s ubytovaním 

v osvedčených plážových hoteloch s vynikajú-
cimi službami ultra all inclusive. Ak sa necháte 
zlákať východnou časťou ostrova, nájdete 
tu pláže, ktoré vás očaria svojou jedinečnou 
krásou. Budete sa kúpať na známej pláži Vai , 
ktorá právom nesie prívlastok grécky Karibik. 
Na každom metri pocítite vzácny pokoj, 
romantiku a skutočné Grécko. Svoje dovolen-
kové sny ponúkame snívať v krásnych hotelo-

vých komplexoch, ktoré sú v našej ponuke ab-
solútnymi novinkami. Dovolenku v príjemných 
hoteloch so službami all inclusive ponúkame 
stráviť v známych letoviskách Bali, Panormo či 
Kavros. Veľkým pozitívom tohtoročnej ponuky 
sú cenovo výhodné rodinné hotely, kde až 
dve deti cestujú len za cenu letenky.  A preto 
neváhajte, nechajte sa zlákať bájnou Krétou, 
ktorú si skutočne zamilujete.

Bájna Kréta je čarovný ostrov opradený mýtmi, miesto zrodu najvyššieho z gréckych bo-
hov Dia, kolíska európskej civilizácie. Je najväčším gréckym ostrovom a súčasne najjuž-
nejšie položeným ostrovom v Európe. Kréta je romantická, s prekrásnymi piesočnatými 
plážami, vysokými pohoriami striedajúcimi sa s úrodnými nížinami, s hájmi olivovníkov, 
či s úchvatnými zálivmi s azúrovo modrým morom, lákajúcim množstvo turistov na strá-
venie pokojnej dovolenky práve na tomto mieste. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 23° 29° 31° 33° 29° 25°
Teplota vody 21° 22° 24° 25° 24° 22°

Rozloha: 8.295 km2 • Počet obyvateľov: 600.000
Hlavné mesto: Heraklion • Mena: euro

Sitia 
Sitia je pobrežné mestečko a prístav na najvý-
chodnejšej časti Kréty. Do centra mesta vás dove-
die pobrežná promenáda s množstvom obcho-
díkov a taverien. Len 30 km od Sitie sa nachádza 
slávna pláž Vai, ktorú Gréci právom nazývajú gréc-
ky Karibik. Na tejto pláži sa budete skutočne cítiť 
ako v reklame na kokosovú tyčinku Bounty, ktorú 
mimochodom reklamní producenti natočili práve 
na tomto rozprávkovom mieste. Nechajte sa zlá-
kať východnou Krétou a spoznajte jej krásy.

Kokkini Hani
V  minulosti malá malebná rybárska dedinka je 
dnes vyhľadávaným prázdninovým letoviskom 
mnohých turistov z celej Európy. Kokkini Hani je 
známe svojimi krásnymi piesočnatými plážami 
a blízkosťou hlavného mesta Heraklion s nákup-
nými i zábavnými možnosťami.  

 Ammoudara
Stredisko Ammoudara leží na severnom pobreží 
Kréty a tvorí predmestie hlavného mesta. Od cen-
tra Heraklionu je vzdialené len 6 km. Ammoudara 
s nádhernou piesočnatou plážou občas premie-

šanou drobnými kamienkami patrí medzi vyhľa-
dávaný dovolenkový cieľ tohto rozprávkového 
ostrova. Dovolenková atmosféra tohto malebné-
ho mestečka s  množstvom obchodíkov, barov, 
kaviarničiek a taverien ponúkajúcich príjemné 
posedenie, vábivé vône a vynikajúcu grécku 
kuchyňu, vytvára raj pre všetky vekové kategórie  
turistov. 

Panormo
Toto malé turistické stredisko pýšiace sa archi-
tektúrou typicky krétskej dedinky je vyhľadáva-
né turistami pre svoje krásne piesočnaté pláže 
a vzácny pokoj, ktorý vás očarí svojou jedinečnou 
atmosférou hneď pri príchode. Malý prístav a ma-
lebné staré uličky ešte viac umocnia tunajšiu ne-
opakovateľnú atmosféru. Panormo sa nachádza 
cca 19 km od letoviska Rethymno a cca 55 km od 
Heraklionu. 

Malia
Veľmi známe turistické stredisko sa nachádza na 
severnom pobreží ostrova Kréta, cca 35 km vý-
chodne od hlavného mesta Heraklionu.  V Malii je 
veľký výber obchodov, taverien, reštaurácií, barov, 
pubov i zábavných podnikov. Dovolenku v tejto 

oblasti si mimoriadne užijú všetci tí, ktorí hľadajú 
široké nákupné možnosti a rušnú zábavu do sko-
rých ranných hodín. 

Bali
Stredisko Bali patrí medzi veľmi kľudné prázdni-
nové letoviská západnej Kréty, ktoré sa rozkladá 
v malebnom zálive. Napriek tomu, že ide o sku-
točne menšie stredisko, nájdete tu všetko, čo k 
svojej vysnívanej dovolenke budete potrebovať. 
Typickú grécku atmosféru si budete môcť vychut-
nať sediac na niektorej z množstva terás lemujú-
cich pobrežie. Pláže sú tu mimoriadne čisté, po-
kryté zlatožltým pieskom s pozvoľným vstupom 
do mora. Letovisko s množstvom obchodíkov, 
kaviarní, diskoték je vzdialené cca 30 km od Re-
thymna a cca 55 km od Heraklionu.

Kavros
Toto malebné mestečko s  typicky krétskou at-
mosférou je vyhľadávané najmä vďaka krásnym 
piesočnatým plážam, veľkému množstvu zelene 
a pre všadeprítomný pokoj a kľud, ktorými dýcha 
celá táto oblasť. Pre tých, ktorí si chcú užiť ruš-
nejšie chvíle je nablízku stredisko Georgioupolis 
s množstvom reštaurácií, obchodíkov a kaviarní.
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Poloha: priamo pri udržiavanej hotelovej 
piesočnatej pláži lemovanej drobnými ka-
mienkami ocenenej Modrou vlajkou za kva-
litu a čistotu • päťhviezdičkový hotelový are-
ál situovaný v prekrásnej hotelovej záhrade 
v  prítomnosti voňavých kvetov a  exotickej 
zelene • cca 1 km od centra letoviska Ammo-
udara s  obchodíkmi, reštauráciami a  taver-
nami • butik a obchod so suvenírmi priamo 
v hoteli • cca 7 km od hlavného mesta ostro-
va - Heraklionu s  nákupnými a  zábavnými 
možnosťami (ľahko dostupné miestnou au-
tobusovou dopravou) 

Ubytovanie: moderné a  vkusne zariade-
né 2  - lôžkové hotelové izby s  možnosťou 
1  resp. 2  prísteliek •  individuálne ovládaná 
klimatizácia •  telefón •  LCD SAT TV •  mi-
nichladnička •  vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • internet 
(za poplatok) • trezor (za poplatok) • balkón, 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • hlavná ho-
telová reštaurácia • grécka taverna Ambrosia 
na pláži • ázijská a talianska reštaurácia (nut-
ná rezervácia vopred) • hlavný hotelový bar 
•  snack bar •  plážový bar s  ponukou osvie-
žujúcich nápojov •  niekoľko bazénov (so 
sladkou vodou i morskou vodou) • hotelový 
vodný park s  tobogánom a  šmykľavkami 
•  detský bazén •  hotelový obchod so suve-
nírmi • hotelový butik • internet (za poplatok) 
• Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma • 
celodenné hotelové animácie • detský minik-
lub • luxusné wellness centrum (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri piesočnatej hotelovej pláži 
lemovanej drobnými kamienkami s pozvoľ-
ným vstupom do mora • pláž ocenená Mod-
rou vlajkou za čistotu a kvalitu • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky (zdarma) • atraktívna 
ponuka vodných športov na  pláži (paragli-

Apollonia Beach 
Resort & Spa hotelový komplex

od 511 EUR/8 dní • od 679 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie:*****
webstránka: www.apollonia.gr 

Naša mienka: tento veľmi obľúbený hotelový kom-
plex pozostávajúci z  hlavnej budovy a  hotelových-
bungalovov roztrúsených v  nádhernej exotickej 
záhrade je ako stvorený pre všetkých milovníkov 
komfortu a kvalitných ultra all inclusive služieb . Celý 
hotelový areál je obklopený prekrásnou starostlivo 
udržiavanou hotelovou záhradou s  príjemnými zá-
kutiami s možnosťou posedenia v tieni bohatej exo-
tickej zelene, resp. pri chladivom a osviežujúcom ná-
poji, ktorý vám namiešajú v  niektorom z  viacerých 
all inclusive barov hotela. Celý hotelový areál pôsobí 
veľmi príjemne a krásny bazénový komplex s viace-
rými bazénmi ako aj hotelový vodný park s tobogá-
nom a šmykľavkami dodáva celému areálu ešte vý-
nimočnejší vzhľad. Záplava kvetov, nádherná zeleň, 
komfortné ubytovanie, bohatý animačný celodenný 
program organizovaný tímom profesionálnych ani-
mátorov sú zárukou vynikajúco strávenej dovolen-
ky. Pýchou hotela je krásna hotelová pláž s bohatou 
ponukou vodných športov, ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu a kvalitu. Hotelový komplex Apollonia Be-
ach je miestom, kde sa z ľudí stávajú priatelia a kam 
sa priatelia radi vracajú.... Pestrá mozaika miestneho 
života je poskladaná nielen z nekonečne ligotajúcej 
sa hladiny mora a  zlatistého piesku, ale aj rušného 
večerného života. Ten môžete vychutnávať priamo 
v stredisku Ammoudara, s obchodíkmi, reštaurácia-
mi a  gréckymi tavernami, alebo navštíviť len 7 km 
vzdialené hlavné mesto ostrova - Heraklion. Hote-
lový komplex určite ocenia hlavne nároční klienti 
všetkých vekových kategórií, ktorí preferujú veľké 
hotelové rezorty s kvalitným ubytovaním, vynikajú-
cou stravou a službami na vysokej úrovni.

Ammoudara
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ding, parasailing, vodné skútre, škola potá-
pania, windsurfingu - extra platba) • vodné 
kanoe a vodné bicykle (zdarma)

Šport a  zábava: stolný tenis •  zábavný zá-
hradný minigolf •  aerobik •  vodná gymnas-
tika •  futbal •  basketbal •  plážový volejbal 
•  vodný basketbal •  vodné pólo •  lukostreľ-
ba •  šipky •  tenisové kurty (jeden s umelým 
osvetlením – za  poplatok) •  detské ihrisko 
•  herňa s  PC (za  poplatok) •  požičovňa áut 
a  bicyklov •  široká ponuka vodných špor-
tov na  pláži (za  poplatok) •  škola potápania 
• škola windsurfingu • vodné bicykle a kanoe 
(zdarma) • celodenné medzinárodné hotelo-
vé animácie • detský miniklub • večerné šou 
programy •  luxusné wellness a spa centrum 
s  atraktívnou ponukou komplexných well-
ness služieb (rôzne druhy masáží, sauna - ex-
tra platba)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou bohatých 

a kvalitných švédskych stolov vrátane ná-
pojov podávané v  hlavnej hotelovej 
reštaurácii • ľahšie občerstvenie podávané 
počas dňa - zmrzlina, ovocie, káva, čaj, zá-
kusky • plážový bar (10:00 - 18:00 hod. po-
dávané pivo, víno, nealkoholické nápoje, 
ouzo, raki) •  pool bar •  večera v  štýlovej 
gréckej, ázijskej a  v  talianskej reštaurácii 
(nutná rezervácia vopred) •  nealkoholické 
a  miestne alkoholické nápoje •  slnečníky, 
ležadlá a  plážové osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • celodenné medzinárod-
né hotelové animácie a  detský miniklub 
•  hotelový vodný park s  tobogánom 
a  šmykľavkami •  stolný tenis •  minigolf 
• boccia • aerobik • futbal • basketbal • luko-
streľba • šipky • tenisové kurty (osvetlenie 
za  poplatok) •  detské ihrisko •  herňa s  PC 
• požičovňa áut (extra platba) •  široká po-
nuka vodných športov na pláži (za popla-
tok) • škola potápania (extra platba)

Cenník: str. 380

Ammoudara

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: dlhú piesočnatú pláž premiešanú 
kamienkami s pozvoľným vstupom do mora, 
oddeľuje od hotelového komplexu len hote-
lová záhrada s  podchodom pod miestnou 
komunikáciou vedúcou do priameho  cen-
tra mesta Sitia s  množstvom obchodíkov, 
reštaurácií, taverien a barov • 120 km od letis-
ka a hlavného mesta Heraklionu

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek •  klimatizácia • telefón •  minichladnička 
(dopĺňanie extra platba) •  trezor (za  popla-
tok) • LCD SAT TV • internet (za  poplatok) • 
Wi-Fi vo všetkých spoločenských priesto-
roch zdarma • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-

ňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou a s 2 výťa-
hmi •  vonkajšia a vnútorná hotelová reštau-
rácia • vyhliadkový bar s panorámou na záliv 
strediska Sitia s  malebným prístavom a  po-
brežnou promenádou •  pool bar •  wellness 
centrum (masáže, sauna za poplatok) • 3 slad-
kovodné bazény (2 vonkajšie, 1 vnútorný) • 
detský bazén •  slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky pri bazéne i  na  pláži zdarma •  ob-
chod so suvenírmi •  internet (za poplatok) • 
Wi-Fi pripojenie vo všetkých spoločenských 
priestoroch zdarma • konferenčná miestnosť 

Sitia Beach  
Resort & Spa hotelový komplex

od 441 EUR/8 dní • od 546 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sitiabeach.com

Naša mienka: vynikajúci päťhviezdičkový hotelo-
vý komplex Sitia Beach Resort & Spa, nachádzajúci sa 
v  jednej z  najkrajších oblastí Kréty s  rozprávkovými 
plážami a  zálivmi patrí medzi najobľúbenejšie dovo-
lenkové rezorty na ostrove Kréta . Obľúbený komplex 
oddychujúci v príjemnej hotelovej záhrade vyúsťuje 
až k piesočnatej pláži premiešanej kamienkami, s kom-
pletným plážovým servisom v cene. Návštevníci hotela 
určite ocenia možnosť využívať kvalitné wellness služ-
by, ktoré tento rezort ponúka. O vašu zábavu sa posta-
rajú profesionálne pripravení animátori, ktorí zabavia 
malých i  veľkých dovolenkujúcich počas celého dňa. 
Hotelový komplex s mimoriadne kvalitnými all inclusive 
službami sa nachádza v tesnej blízkosti mestečka Sitia 
s  romantickou pobrežnou promenádou s množstvom 
obchodíkov, butikov, taverien, kaviarní a romantickým 
prístavom. Odporúčame pre všetky vekové kategórie. 

Sitia
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• detské ihrisko • amfiteáter • diskotéka • poži-
čovňa áut (extra platba)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá hotelová pláž s  po-
zvoľným vstupom do mora premiešaná ka-
mienkami (podchod na pláž cez hotelovú 
záhradu, ocenia najmä rodiny s deťmi) •  sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: futbal • tenis (večerné osvet-
lenie za poplatok) • amfiteáter • volejbal • stol-
ný tenis • posilňovňa (za poplatok) • aerobik 
• basketbal • wellness centrum (za poplatok) 
• detské ihrisko • medzinárodné hotelové ani-
mácie a detský miniklub • diskotéka

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov s ponu-
kou medzinárodnej i krétskej kuchyne • 
grécka zmrzlina podávaná v  hotelovom 
režime • ovocie, káva, čaj, koláče o piatej • 
nealkoholické a  miestne alkoholické ná-
poje podávané v  čase od 10:00 - 23:00 
hod. • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne a  na  pláži zdarma • medziná-
rodné hotelové animácie a detský minik-
lub od 4-12 rokov • Wi-Fi pripojenie vo 
všetkých spoločenských priestoroch zdar-
ma

Cenník: str. 379

Sitia

Viac fotografií nájdete na našich weboch
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Poloha: elegantný hotelový komplex sa 
nachádza priamo pri hotelovej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora (slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • cca 
10 min. pešo do centra strediska Malia s ná-
kupnými a zábavnými možnosťami • 35 km 
od letiska a hlavného mesta Heraklionu

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek •  klimatizácia • telefón •  minichladnička 
(denne dopĺňaná minerálna voda) •  trezor 
• SAT TV • Wi-Fi vo všetkých spoločenských 
priestoroch zdarma • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na  vlasy) 
• balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s recepciou • vonkajšia 
a  vnútorná hotelová reštaurácia •  taverna 
•  pool bar • plážový bar  • wellness centrum 
(masáže, sauna za  poplatok) •  hlavný hote-
lový bazén s morskou vodou s oddelenou 
časťou pre deti • relaxačný bazén so sladkou 
vodou • vonkajší bazén so sladkou vodou  a 
s terasou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne i  na  pláži zdarma (plážové osušky 
zdarma) • obchod so suvenírmi • Wi-Fi pripo-
jenie vo všetkých spoločenských priestoroch 
zdarma •  wellness centrum (sauna, jacuzzi, 
masáže za extra platbu) •  amfiteáter • poži-
čovňa áut (extra platba)

Dessole Malia Beach  
Resort & Spa hotelový komplex

od 469 EUR/8 dní • od 574 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: sme presvedčení o tom, že úžasný ho-
telový komplex Malia Beach Resort & Spa patriaci do 
renomovanej hotelovej siete Dessole Hotels, nachá-
dzajúci sa v jednej z najkrajších oblastí Kréty s krásny-
mi plážami a zálivmi patrí medzi najobľúbenejšie do-
volenkové rezorty na  ostrove Kréta. Krásny hotelový 
komplex oddychujúci v palmovej záhrade s atraktív-
nym bazénom, vyúsťuje až k piesočnatej pláži, s kom-
pletným plážovým servisom v cene. O vašu zábavu sa 
postarajú profesionálne pripravení animátori, ktorí 
vás budú zabávať počas celého dňa. Hotelový kom-
plex s  mimoriadne  kvalitnými all inclusive službami 
sa nachádza v tesnej blízkosti živého mestečka Malia 
s množstvom obchodíkov, butikov, taverien, kaviarní, 
diskoték a nočných klubov. Novinka v našej ponuke, 
elegantný hotelový komplex Malia Beach s nádychom 
luxusu je zárukou spokojnosti a prežitia vzácnych do-
volenkových chvíľ na bájnom ostrove Kréta. 

Malia
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá hotelová pláž s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá 
zdarma (plážové osušky zdarma) • k dispozícii 
plážový bar • vodné športy a atrakcie (vodný 
banán, parasailing, vodné bicykle za extra 
platbu)

Šport a zábava: minigolf • stolný tenis • te-
nis •  amfiteáter • volejbal • aerobik • vodná 
gymnastika • wellness centrum (za poplatok) 
• medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub • vodné športy (vodný banán, para-
sailing, vodné bicykle za extra platbu)

ultra all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov vrátane nápojov (voda, 
soft nápoje, čapované pivo a grécke víno 
podávané počas obedov a večerí) • téma-
tické večere v taverne (nutná rezervácia 
vopred, jedenkrát počas pobytu) • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje po-
dávané v čase od 10:00 - 24:00 hod. • ľah-
šie občerstvenie (káva, koláčiky, zmrzlina, 
snacky) podávané v hotelovom režime • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri ba-
zéne a na pláži zdarma • hotelové animá-
cie a detský miniklub • Wi-Fi zdarma 

Cenník: str. 380

Malia

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: príjemný hotelový komplex kon-
čiaci priamo na dlhej zlatistej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora • pria-
mo v  malom krétskom stredisku Kokkini 
Hani s nákupnými a zábavnými možnosťami 
• 12 km od hlavného mesta Heraklion (ľah-
ko dostupné miestnymi autobusmi alebo 
taxíkmi) • 15 km od Hersonissosu, známeho 
centra zábavy, diskoték a rušného nočného 
života • len 8 km od letiska v Heraklione

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek v hlavnej hotelovej budove, alebo v sa-
mostatne stojacich hotelových budovách • 
individuálne riadená klimatizácia • telefón 
• plazmový satelitný TV • DVD prehrávač • 
trezor (za poplatok) • minibar (dopĺňanie za 
poplatok) • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantná vstupná hala s  recepciou • hlavná 
hotelová klimatizovaná reštaurácia Ariadne • 
hlavný hotelový bar Deadalus • rozľahlý ba-
zénový komplex pre dospelých s terasou na 
slnenie • samostatný detský bazén • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne i na pláži zdarma (plá-
žové osušky za depozit) • slnečníky a ležadlá  
v blízkosti plážovej reštaurácie (tzv. VIP zóna, 
platba extra) • „White Sand“, originálna plážo-
vá reštaurácia v  karibskom štýle (extra plat-
ba) • pool bar a snack bar Minos s all inclusive 
• medzinárodné hotelové animácie • detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov aj so sloven-
ským animátorom • konferenčná miestnosť • 
detské ihrisko • herňa • Wi-Fi pripojenie zdar-
ma • internet (za poplatok) • minimarket • po-
silňovňa • masáže (extra platba)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá hotelová piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora • slnečníky a ležadlá na 

Aquis Arina Sand

Family Resort hotelový komplex

od 448 EUR/8 dní • od 553 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie:****
webstránka: www.aquisresorts.com

Naša mienka: teší nás, že vám môžeme ponúknuť 
krásny hotelový komplex Aquis Arina Sand patriaci do 
renomovanej hotelovej siete Aquis Hotels & Resorts, 
ktorý je ideálnym miestom pre strávenie mimoriadne 
kvalitnej rodinnej dovolenky. Celý areál hotela je zasa-
dený do peknej hotelovej záhrady s množstvom paliem 
a voňavých kvetov, končiacej na dlhej piesočnatej pláži 
posiatej lehátkami a slnečníkmi. Hotelový komplex bol 
navrhnutý s dôrazom na relaxáciu a zábavu. O tom vás 
presvedčí veľký bazénový komplex pre deti i dospelých 
a bohatý celodenný animačný program. Skúsení animá-
tori, dokonca i  slovensky hovoriaci, vás budú zabávať 
od rána do večera. Tento úžasný prázdninový rezort 
poskytujúci mimoriadne kvalitné ubytovanie v hotelo-
vej budove či dvojposchodových samostatne stojacich 
hotelových rezidenciách plynulo prechádza do nádher-
nej zlatistej piesočnatej pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora, ktorý ocenia hlavne rodiny s  malými deťmi. 
Pri pobyte v  tomto komplexe budete unesení krásou 
Krétskeho mora, okúzlení miestnou atmosférou blíz-
kej krétskej dedinky Kokkini Hani a  fascinovaní krásou 
celého prostredia. Pre gurmánov a milovníkov vynika-
júceho jedla bude dovolenka v Aquis Arina Sand neza-
budnuteľným gastronomickým zážitkom. Vôňa typicky 
gréckych či medzinárodných jedál vás doslova omámi 
a  nedovolí vám prestať ochutnávať všetky ponúkané 
jedlá a  miestne špeciality, v  rámci celodennej bohatej 
ponuky all inclusive služieb. Ak sa túžite na pár dní ocit-
núť v  prázdninovom raji a  rozmaznávať svoje zmysly, 
neváhajte a prijmite pozvanie práve do tohto hotelové-
ho rezortu a prežijete spolu s vašou rodinou mimoriad-
ne vydarenú klubovú dovolenku.

Kokkini Hani
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pláži zdarma • ponuka vodných športov na pláži 
(motorové športy za poplatok) 

Šport a  zábava: dva tenisové kurty (večer-
né osvetlenie za poplatok) • plážový volejbal 
• stolný tenis • herňa (elektronické hry za po-
poplatok) • biliard (za poplatok) • vodná gym-
nastika • aerobik • detské ihrisko • lukostreľba • 
šipky • záhradný obrí šach • široká ponuka vod-
ných športov na pláži (jet ski, vodný banán - za 
extra platbu) • celodenné hotelové animácie 
aj so slovenským animátorom • detský minik-
lub pre deti od 4 - 12 rokov aj so slovenským 
animátorom • Wi-Fi pripojenie zdarma • masá-
že (extra platba)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov (víno, pivo, 
voda a čapované soft nápoje) so širokou po-
nukou vynikajúcich jedál medzinárodnej 
i  tradičnej krétskej kuchyne (vyžaduje sa 
dress code) • tématické večere (talianska, 

grécka, galavečer, barbecue – jedenkrát po-
čas pobytu) • tradičné lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané v čase od 
10:00 do 23:00 hod. (voda, soft nápoje, čaj, 
káva, pivo, biele a červené víno, miestne li-
kéry, brandy a  pod.) • ľahšie občerstvenie 
(čaj, káva, koláčiky, keksíky, zmrzlina) podá-
vané v čase od 16:00 – 18:00 hod. • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • celo-
denné hotelové animácie a detský miniklub 
aj v slovenskom jazyku

 SUN & FUN klub slovensky hovoriaci 
animátori v spolupráci 

s hotelovými animátormi pripravili pre vás 
hlavne v čase letných prázdnin denné i ve-
černé aktivity, pri ktorých sa zabavia do-
spelí i deti. Rôzne súťaže, pohybové aktivi-
ty či aerobik vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu. Prežijete klubovú dovo-
lenku plnú zábavy a detského smiechu.

Cenník: str. 380

Kokkini Hani

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: obľúbený hotelový komplex kon-
čiaci priamo na krásnej a dlhej  hotelovej 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma) •  v srdci strediska Ammoudara s 
nákupnými a zábavnými možnosťami • 6 km 
západne od  hlavného mesta Heraklionu 
• len 8 km od letiska v Heraklione • 10 km od 
mínojského paláca v Knossose 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôž-
kové izby s  možnosťou prístelky v  hlavnej 
hotelovej budove, alebo v  záhradných, tzv. 
rodinných bungalovoch s možnosťou až 
dvoch prísteliek (dve prepojené miestnosti) 
• individuálna klimatizácia v hotelovom reži-
me •  minichladnička (denne dopĺňaná fľaša 
minerálky) • SAT TV • telefón • trezor • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová klimati-

zovaná reštaurácia • taverna priamo na pláži 
• lobby bar • pool bar • plážový bar • nápojo-
vý  bar (soft nápoje, tradičné grécke víno a 
grécke čapované pivo) • bazénový komplex 
pre dospelých so sladkou vodou • detský ba-
zén so sladkou vodou •  sladkovodný bazén 
s toboganom •  TV miestnosť • obchod so 
suvenírmi • kaderníctvo • čistiareň • wellness 
centrum (masáže sauna, manikúra, pedikúra, 
kaderníctvo - za poplatok) • detské ihrisko • 
celodenné medzinárodné hotelové animá-
cie • detský miniklub pre deti od 4 do 12 ro-
kov • terasa na slnenie (slnečníky, ležadlá  a 
plážové osušky zdarma) • Wi-Fi pripojenie vo 
všetkých spoločenských priestoroch zdarma 
• konferenčná miestnosť 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: udržiavaná piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora (ocenia najmä rodi-
ny s  malými deťmi) vybavená hotelovými 
slnečníkmi, ležadlami a plážovými osuškami 

Dessole Dolphin Bay 
Family Resort hotelový komplex

od 420 EUR/8 dní • od 525 EUR /11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels. com

Naša mienka: dávame vám do pozornosti absolút-
ny bestseller tohtoročnej sezóny, ktorý na vás čaká na 
bájnom ostrove Kréta. S radosťou si vám dovoľujeme 
predstaviť ako tohtoročnú novinku, príjemný hotelový 
komplex Dophin Bay, patriaci do renomovanej hote-
lovej siete Dessole Hotels. Vďaka svojej jedinečnej po-
lohe a vynikajúcim all inclusive službám je vyhľadáva-
ným a mimoriadne obľúbeným dovolenkovým cieľom 
najmä pre rodiny s deťmi. Jeho obrovskou výhodou je 
priame susedstvo s dlhou piesočnatou plážou známe-
ho letoviska Ammoudara, ktoré ponúka aj výborné ná-
kupné a zábavné možnosti. Tento doslova prázdninový 
raj je ako stvorený pre všetkých tých, ktorí túžia prežiť 
svoje dovolenkové dni v spoločnosti profesionálnych 
animátorov, ktorí Vás budú zabávať od rána do večera. 
Ochotný a milý personál, pestrá medzinárodná kuchy-
ňa, kvalitný all inclusive a  blízkosť hlavného mesta 
ostrova Heraklionu, uspokoja všetky vekové kategórie.

Ammoudara



195KRÉTA

zdarma • plážový bar s all inclusive službami

Šport a zábava: stolný tenis •  dva tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok, možnosť pre-
najať si tenisové rakety) • basketbal • plážový 
volejbal • šipky • detské ihrisko • aerobik • vod-
ný aerobik • vodné pólo • biliard (za poplatok) 
• v Ammoudare na pláži široká ponuka vod-
ných športov (vodné lyžovanie, paragliding, 
vodný skúter,  škola potápania - za poplatok) 
• medzinárodné hotelové animácie a detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • TV miest-
nosť • Wi-Fi pripojenie vo všetkých spoločen-
ských priestoroch zdarma

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov (počas obedov a večerí sú ponú-
kané nápoje ako voda, soft nápoje, grécke 
biele a červené víno a grécke čapované 
pivo) s  ponukou jedál krétskej i  medziná-
rodnej kuchyne •  tématické večere podá-

vané priamo v taverne na pláži (nutná re-
zervácia vopred, jedenkrát počas pobytu) 
občerstvenie v  hotelových baroch počas 
dňa v čase od 10:00 - 24:00 hod. • v popo-
ludňajších hodinách podávanie ľahkého 
občerstvenia: zmrzlina (denne v čase od 
15:00 -17:00 hod.), káva, čaj, zákusky, koláče 
(denne v čase od 16:00 - 17:00 hod.) teplé 
a studené snacky (denne v čase od 11:00 - 
16:00 hod.) •  nealkoholické a  tradičné 
miestne alkoholické nápoje (ouzo, raki, 
whisky, gin, vodka, víno biele a  červené, 
čapované pivo, voda, cola, fanta, oranžá-
da) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri 
bazéne a  na  pláži zdarma • stolný tenis • 
vodné pólo • plážový volejbal • aerobik 
•  celodenný medzinárodný animačný 
program - súťaže na  pláži a  pri bazéne • 
detský hotelový miniklub pre deti od 4-12 
rokov • wellness centrum (masáže, sauna 
za poplatok)

Cenník: str. 379

Ammoudara

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo na  7 km dlhej, piesočnatej 
pláži strediska Ammoudara •  6 km od  He-
raklionu (zastávka pred hotelom) • nákupné 
možnosti priamo pred hotelom

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 
1 resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej budo-
ve, alebo v  záhradných bungalovoch • izby 
boli v roku 2011 zrekonštruované • klimatizá-
cia • minichladnička • rádio • SAT TV • telefón 
•  trezor (za  poplatok) •  balkón, resp. terasa 
s posedením • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s recepciou a s obchodíkmi • hlavná 
reštaurácia •  pool bar •  plážový bar •  snack 
bar • bazénový komplex pre deti a dospelých  
• medzinárodné hotelové animácie • detské 
ihrisko s preliezkami • terasa na slnenie • Wi-Fi 
pripojenie zdarma v konferečnej miestnosti 
na prízemí • internet (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: 7 km dlhá udržiavaná piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do  mora (slnečníky 

a  ležadlá zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit) • plážový bar s all inclusive

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • minigolf • plážový 
volejbal •  herňa •  detské ihrisko • aerobik  • 
vodné pólo • biliard (za poplatok) • medziná-
rodné hotelové animácie a detský miniklub 
od 4-12 rokov 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou bohatých 

švédskych stolov •  občerstvenie v  baroch 
počas dňa v  čase od 10:00 - 23:00 hod. 
• v popoludňajších hodinách ľahšie občer-
stvenie - zmrzlina, káva, čaj, zákusky, keksy, 
teplé a  studené snacky •  nealkoholické 
a  vybrané miestne alkoholické nápoje 
(ouzo, raki, brandy, rum, whisky, gin, vod-
ka, tequila, víno biele a červené, čapované 
pivo, voda, cola, fanta, oranžáda) • slneční-
ky a  ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 
(plážové osušky za vratný depozit) •  me-
dzinárodné hotelové animácie

Cenník: str. 379

Santa Marina 
Family Resort hotelový komplex

od 434 EUR/8 dní • od 539 EUR /11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.santamarinahotel.gr

Naša mienka: krásny prázdninový hotelový rezort 
Santa Marina, je vyhľadávaným a mimoriadne obľúbe-
ným dovolenkovým cieľom najmä pre rodiny s deťmi. 
Odpočíva v  objatí kráľovsky veľkej palmovej záhrady, 
ktorá končí priamo na širokej piesočnatej pláži. Záro-
veň sa nachádza v srdci samotného obľúbeného stre-
diska Ammoudara, s nákupnými a zábavnými možnos-
ťami. Ochotný a  milý personál, pestrá medzinárodná 
kuchyňa, kvalitný all inclusive a blízkosť hlavného mes-
ta ostrova, uspokoja všetky vekové kategórie.

Ammoudara
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Poloha: hotel sa nachádza priamo pri nád-
hernej širokej piesočnatej pláže s  pozvoľ-
ným vstupom do mora • v centre menšieho 
strediska Kavros s  nákupnými a  zábavnými 
možnosťami • len 3  km od mestečka Geor-
gioupolis • len 25 km od turistami vyhľadá-
vaného mesta Rethymna (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi, zastávka pred hote-
lom) • 45 km od Chanie • 90 km od letiska 
v Heraklione 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 resp. 2 prísteliek • klima-
tizácia • SAT TV • trezor (extra platba) • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón resp. terasa s posedením • Wi-
-Fi pripojenie (extra platba)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• hotelová reštaurácia •  bazén pre dospelých 
so sladkou vodou • detský bazén so sladkou 
vodou • slnečníky a ležadlá pri bazéne zdar-
ma • plážový bar • internet a Wi-Fi pripojenie 
v spoločných priestoroch (extra platba) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej hote-
lovej pláži s  pozvoľným vstupom do mora 
• plážový bar s posedením • slnečníky a  le-
žadlá na pláži (za poplatok) • ponuka vod-
ných športov na pláži (motorové športy za 
poplatok) 

Šport a  zábava: ponuka vodných športov 
na pláži (extra platba) • v  centre strediska 
Kavros diskotéky, bary, taverny, obchody, bu-
tiky • diskotéka na pláži

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov • nápoje podávané počas obedov 
a večerí (grécke víno, čapované pivo, voda 
a  čapované soft nápoje) • filtrovaná káva 
podávaná v čase od 10:00 – 18:00 hod. • v 
bare v čase od 14:00 do 22:00 hod. sú po-
dávané: čapované pivo, grécke vína, čapo-
vané soft nealkoholické nápoje, raki (im-
portované značkové nápoje, kokteily za 
extra platbu) • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok)

Cenník: str. 378

Sandy Beach hotel

od 273 EUR/8 dní • od 399 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.sandybeach.gr 

Naša mienka: opätovne sme zaradili do našej ponuky 
hotel Sandy Beach, ktorí si obľúbili klienti preferujúci 
menšie hotely rodinného typu. Ubytovanie vám po-
skytne v útulných jednoposchodových vilkách v srdci 
malebnej krétskej dedinky Kavros, v blízkosti veľmi ob-
ľúbeného krétskeho mesta Rethymna, nazývaného aj 
perlou západnej Kréty. Vynikajúcu  polohu starostlivo 
udržiavaného hotelového  areálu, ktorý sa nachádza 
priamo na krásnej 15 km dlhej a  širokej  piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora ocenia všetci mi-
lovníci aktívnej dovolenky ako aj rodiny s deťmi.  Chut-
ná kuchyňa s dostatočným výberom vkusne pripra-
vených gréckych a  medzinárodných jedál, pohodlné 
ubytovanie vo vilkách obklopených bohatou  zeleňou, 
kvetmi a  subtropickou vegetáciou, večerné diskotéky 
priamo v  bare pri pláži, bazén pre malých aj veľkých, 
predurčujú tento hotel na strávenie príjemnej letnej 
dovolenky za mimoriadne priaznivú cenu. Hotel Sandy 
Beach odporúčame stredne náročným klientom túžia-
cim po bezproblémovej all inclusive dovolenke stráve-
nej v tesnej blízkosti mora a piesočnatej pláže. 

Kavros
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Poloha: príjemný hotelový komplex kon-
čiaci priamo na krásnej zlatistej piesočnatej 
pláži s  pozvoľným vstupom do mora (sl-
nečníky a ležadlá za extra platbu) • priamo 
v malebnom typicky krétskom stredisku Bali 
s nákupnými a zábavnými možnosťami  • ty-
pickú grécku atmosféru si budete môcť vy-
chutnať sediac na niektorej z množstva terás 
lemujúcich pobrežie • kríštáľovo čistá voda 
v kombinácii s kamennými útesmi dozaista 
priláka aj milovníkov potápania • cca 30 km 
od Rethymna, perly západnej Kréty s jach-
tovým 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 do-
stupné miestnymi autobusmi) 

Ubytovanie: v 2-lôžkových izbách s  mož-
nosťou 1, resp. 2  prísteliek v  hlavnej hote-
lovej budove, alebo v samostatne stojacich 
hotelových budovách • klimatizácia ovláda-
ná v hotelovom režime • telefón • SAT TV • 

trezor (na recepcii hotela, za poplatok) • mi-
nichladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC) • balkón resp. tera-
sa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou a posedením (trezory 
za extra platbu) • hotelová klimatizovaná 
reštaurácia s hlavným hotelovým barom a 
terasou s posedením • sladkovodný hotelo-
vý bazén pre dospelých s terasou na slnenie 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • samostatný 
detský bazén so šmykľavkami • detské ihrisko 
• pool bar v záhrade hotela s kaviarňou a po-
sedením (extra platba) • hotelové animácie a 
detský miniklub pre deti od 4-12 rokov aj so 
slovenskými animátormi • Wi-Fi pripojenie 
zdarma v priestoroch recepcie 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorú od hotela oddeľuje 

Talea Beach

Family Resort hotelový komplex

od 301 EUR/8 dní • od 420 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie:***
webstránka: www.taleabeach.gr

Naša mienka: teší nás, že vám môžeme ponúknuť 
ako horúcu tohtoročnú novinku dovolenku „na Bali“, 
resp. v obľúbenom  a známom gréckom stredisku Bali, 
na ostrove Kréta, kde na vás čaká príjemný hotel Ta-
lea Beach, ktorý je ideálnym miestom pre strávenie all 
inclusive dovolenky pre stredne náročných klientov. 
Celý areál hotela je zasadený do peknej hotelovej záhra-
dy s množstvom zelene a voňavých kvetov, končiacej na 
krásnej a dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora. Hotelovú záhradu od pláže delí len pobrežná 
promenáda s množstvom obchodíkov, taverien a disko-
ték. Areál hotela bol navrhnutý s dôrazom na relaxáciu 
a zábavu. O tom vás presvedčí bazén pre deti a dospe-
lých, all inclusive služby a tiež animačný program orga-
nizovaný slovenskými animátormi. Hotelový komplex 
Talea Beach sa skladá z niekoľkých menších budov, kto-
ré sú rozmiestnené okolo bazéna, priamo v hotelovej 
záhrade, v prítomnosti exotických paliem a voňavých 
ibištekov. Pri pobyte v  tomto hoteli budete unesení 
krásou Krétskeho mora, okúzlení miestnou atmosférou 
blízkej krétskej dedinky a  fascinovaní krásou celého 
prostredia. Pre gurmánov a  milovníkov vynikajúceho 
jedla bude návšteva blízkych pubov a taverien neza-
budnuteľným gastronomickým zážitkom. Vôňa typicky 
gréckych či medzinárodných jedál vás doslova omámi 
a  nedovolí vám neochutnať. Počas dovolenky určite 
odporúčame navštíviť malebné mestečko Rethymno s 
krásnym benátskym prístavom a romantickými ulička-
mi s množstvom obchodov, kaviarní a taverien. Hotel 
strednej kategórie odporúčame všetkým, ktorí chcú byť 
v blízkosti centra zábavy a chvíle oddychu tráviť na jed-
nej z najkrajších pláží ostrova. 

Bali
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len pobrežná promenáda s obchodíkmi, ka-
viarňami a tavernami • slnečníky a ležadlá na 
pláži za poplatok • ponuka vodných športov 
na pláži (motorové športy za poplatok) 

Šport a zábava: tenis • minigolf • plážový vo-
lejbal • stolný tenis • vodná gymnastika • ae-
robik • detské ihrisko • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za extra platbu) • animácie 
a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov so 
slovenskými animátormi • Wi-Fi pripojenie v 
priestoroch recepcie zdarma • prázdninový 
vláčik premávajúci po celom letovisku (extra 
platba)

all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane lokálnych nápojov (víno, 
pivo, voda a  čapované soft nápoje) s po-
nukou  chutných jedál medzinárodnej 
i  tradičnej krétskej kuchyne • barbecue - 
grilované špeciality  z mäsa alebo rýb (je-
denkrát počas pobytu) • tradičné lokálne 

alkoholické a nealkoholické čapované ná-
poje podávané v  hlavnom hotelovom 
bare (sóda, cola, sprite, fanta, tonic, čapo-
vané pivo, biele víno, červené víno, tsikou-
dia, ouzo) v čase od 10:30 - 22:00 hod. • 
ľahšie občerstvenie (káva, koláčiky a zmrz-
lina pre deti) podávané v čase od 16:00 – 
18:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma (na pláži za poplatok)  • animácie 
pre deti a dospelých so slovenskými ani-
mátormi

 SUN & FUN klub slovensky hovoriaci 
animátori pripravili 

pre vás hlavne počas letných prázdnin 
denné i večerné aktivity, pri ktorých sa za-
bavia dospelí i deti. Rôzne súťaže, pohybo-
vé aktivity či aerobik vám určite spríjemnia 
chvíle vášho oddychu. Prežijete klubovú 
dovolenku plnú zábavy a detského smie-
chu.

Cenník: str. 379

Bali

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: mimoriadne obľúbený hotel Europa 
Rezort sa nachádza v pokojnejšej časti malé-
ho gréckeho strediska Panormo (cca 15 min. 
pešej chôdze od  centra strediska s  obcho-
díkmi a tavernami • priamo pri mori s menší-
mi romantickými prírodnými kamienkovými 
plážami • cca 800 m  od  krásnej piesočnatej 
pláže s ponukou vodných športov (slnečníky 
a  ležadlá za  poplatok) • pravidelný zvoz na 
piesočnatú pláž do strediska Panormo nie-
koľkokrát počas dňa (zdarma) • 19 km od Re-
thymna, perly západnej Kréty s nákupnými 
a zábavnými možnosťami (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi) • cca 55 km od hlav-
ného mesta ostrova Heraklion

Ubytovanie: účelne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou prístelky • klimatizácia 
• telefón • minichladnička • TV • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou (trezory za  poplatok) • lobby bar so 
SAT TV • hotelová reštaurácia s  terasou s 
panoramatickým výhľadom na more • pool 
bar s  ponukou miestnych nealkoholických 
a  alkoholických nápojov • bazénový kom-
plex so sladkou vodou • detský bazén so 
šmykľavkou • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma •  internetový kútik (za poplatok) • 
W-Fi pripojenie v areáli (za poplatok) 

Europa Resort hotel

od 294 EUR/8 dní • od 413 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.europahotel.gr 

Naša mienka: mimoriadne obľúbený hotel Europa 
Resort svojim návštevníkom ponúka prežitie príjem-
ných dovolenkových chvíľ vo svojom hotelovom areáli, 
v ktorom sa nachádza pekná hotelová záhrada s tráv-
natými plochami na  slnenie a  veľký bazén pre deti i 
dospelých. Panoramatický výhľad na morskú hladinu 
vám priam vyrazí dych. Tento veľmi pohostinný hotel, 
určený pre stredne náročných klientov, nájdete v ma-
lom gréckom stredisku Panormo, ktoré je známe svo-
jou pokojnou prázdninovou atmosférou. Hotel ponúka 
obľúbené all inclusive služby s  lákavým celodenným 
občerstvením v podobe osviežujúcich letných kok-
teilov od výmyslu sveta. A pokiaľ zatúžite po rôznych 
možnostiach zábavy a iných aktivitách pre príjemné 
prežitie voľného času, ako aj po návšteve miestnych 
obchodíkov, taverien či kaviarní, máte možnosť navští-
viť malé prázdninové stredisko Panormo, alebo roman-
tické Rethymno s malebným prístavom a kľukatými sta-
robylými uličkami plnými obchodíkov a taverien.

Panormo



201KRÉTA

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hotel postavený priamo pri mori 
s  menšími romantickými prírodnými ka-
mienkovými plážami (mimoriadne vhod-
né pre potápanie) •  cca 800m  od  krásnej 
piesočnatej pláže v  Panorme s  pozvoľným 
vstupom do  mora (slnečníky a  ležadlá 
za poplatok) • pravidelný zvoz na piesočna-
tú pláž v  Panorme hotelovým minibusom 
(zdarma) 

Šport a zábava: stolný tenis v hoteli • po-
nuka vodných športov na piesočnatej pláži 
v Panorme (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy, večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov s ponukou 
krétskej i medzinárodnej kuchyne • počas 
obedov podávaná originálna grécka zmzli-
na • široký výber nealkoholických a miest-
nych alkoholických nápojov podávaných 
v bare pri bazéne (grécke biele a červené 
víno, raki, ouzo, čapované pivo, ľahké kok-
teily) • káva a čaj o piatej • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne zdarma • zvoz na piesoč-
natú pláž v  Panorme hotelovým 
minibusom niekoľkokrát počas dňa (zdar-
ma)

Cenník: str. 378

Panormo

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Ixia

RHODOS 

Na počesť boha Hélia stál kedysi v Mandraki, 
dnešnom prístave luxusných jácht, jeden zo 
siedmich divov sveta, Rhodský kolos, 32 m vy-
soká bronzová socha Hélia. Ostrov v tvare 
delfína je presýtený mnohými pamiatkami 
z rôznych historických období, vystriedali sa 
tu Rimania, Peržania, Turci, Arabi, Byzantínci, 
Janovčania, najväčšiu stopu tu však bezpo-
chyby zanechal rytiersky rád Johanitov. 

Ak vaše tohtoročné kroky povedú na „ostrov 
blaženosti“, čakajú tu na vás viaceré divy sú-
časnosti: jedinečná zmes starobylých kultúr, 
antické a stredoveké pamiatky, vychýrené 
pláže, grécka pohostinnosť a pestrá zábava. 
Aj v tejto sezóne vám prinášame viaceré 
variácie dĺžky dovolenkových pobytov, ako aj 
širokú paletu ponúkaných služieb v starostli-
vo vybraných all inclusive, či ultra all inclusive 

hoteloch. V širokej sieti našich pobočiek 
na vás čaká bohatý výber kvalitných a aj ce-
novo výhodných, rokmi osvedčených kapacít 
i novinka - hotel Ilyssion v letovisku Pefki. 
Staroveký grécky cestovateľ Strabón povedal: 
„Rhodos je jedným z najkrajších miest, aké 
som kedy poznal.“ Oplatí sa preto vykročiť 
po jeho stopách a dopriať si tak dovolenku 
v jednej z najkrajších častí sveta.

Najväčší zo súostrovia Dodekanese a štvrtý najväčší spomedzi gréckych ostrovov, ostrov 
Rhodos, je opradený desiatkami starých mýtov. Jeden z nich vás bude lákať neopako-
vateľnou nádherou prírody a tvrdiť vám, že ostrov je pomenovaný podľa oslnivej ruže 
– ródos. Ďalší je opradený tajomstvom nymfy Rhodos – dcéry boha Poseidona. Alebo 
uverte spolu s nami legende, podľa ktorej je Rhodos ostrovom boha slnka Hélia, ktorý 
ho pomenoval po svojej manželke Rhode. Ktorý z mýtov o Rhodose láka vás? 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 29° 33° 33° 30° 25°
Teplota vody 22° 24° 25° 26° 25° 23°

Rozloha: 1.398 km2 Počet obyvateľov: 110.000
Hlavné mesto: Rhodos Mena: euro

Ixia
Na západnom pobreží, cca 4 km, južne od hlavné-
ho mesta Rhodos, sa tiahne atraktívne dovolenko-
vé letovisko Ixia. Je ideálnou kombináciou oddy-
chovej dovolenky strávenej v kvalitných hoteloch 
priamo pri plážach, slnenia a  športového vyžitia 
na plážach a večernej zábavy priamo v stredisku 
alebo v susednom hlavnom meste, dostupnom aj 
prechádzkou po pešej promenáde vedúcej popri 
mori až do centra hlavného mesta Rhodos Town.

Faliraki
Atraktívne, moderné dovolenkové stredisko je 
vzdialené cca 15 km od mesta Rhodos. Množstvo 
kvalitných hotelov, reštaurácie, kaviarne, bary, dis-
kotéky, obchody a butiky, široké piesočnaté pláže, 
bohatý výber vodných športov, lunapark, bun-
gee-jumping, ako aj rozsiahly Waterpark s množ-
stvom bazénových komplexov robia z  Faliraki 
najväčšie a najobľúbenejšie stredisko na Rhodose. 

Rhodos Town
Figuruje na zozname kultúrneho svetového de-
dičstva UNESCO a  i  preto láka cestovateľov zo 
všetkých kútov sveta. Už z  diaľky vás očarí krása 
kamenných hradieb majestátne obopínajúcich 

Staré mesto. Za impozantnou Bránou Slobody va-
nie svieži dych mora a v starom prístave Mandraki 
nadúva plachty plachetníc. Možno práve tu kedysi 
stál bájny Rhodský kolos, kedysi slúžiaci ako maják. 
Dnes v týchto miestach stoja jeleň a laň, dve bron-
zové sochy, symboly mesta. Nové mesto, ležiace 
v najsevernejšom cípe ostrova, je olemované plá-
žou a je  známe ako mesto bánk. Zároveň je však 
plné barov, reštaurácií, diskoték a hotelov. 

Kolymbia
Leží na východnom pobreží približne na polceste 
medzi hlavným mestom Rhodos a  historickým 
Lindosom. Známe je jedinečnou 3 km dlhou eu-
kalyptovou alejou. Nájdete tu niekoľko rôznych 
pláží, jednu tichšiu, inú živšiu a väčšiu, ktoré od-
deľuje skalný výbežok so svojou dominantou, 
miestnou rybárskou tavernou. Letovisko chráni 
bralo s kláštorom Tsambik, opradeným mnohými 
legendami. Bralo zároveň oddeľuje Kolymbiu od 
najkrajšej pláže ostrova pomenovanej Tsambika.

Lindos
Lindos je cez deň pokojné letovisko s  bielymi 
domčekmi a  s  cestičkami vydláždenými plo-
chými kamienkami. Večer sa úzke uličky naplnia 
množstvom návštevníkov, ktorých lákajú miestne 

taverny, bary a  reštaurácie umiestnené prevaž-
ne na  strechách snehobielych budov. K  tomu 
čisté pláže, priezračné more, obchodíky, či jazda 
na  chrbte somárika úzkymi kamenným uličkami 
až k vchodu do antickej Akropoly na vrchole brala 
patriaca k  jedinečným zážitkom. Miestni zvyknú 
vravieť: „Kto nenavštívil Lindos, akoby ani nebol 
na Rhodose.“  A ten, kto ho navštívil, neľutuje... 

Pefki
Príjemné dovolenkové stredisko je usadené v pre-
krásnej prírodnej scenérii a  len na skok od zná-
meho Lindosu. Olivovníky a borovicové háje tu 
lemujú prevažne piesočnaté pláže s  pozvoľným 
vstupom do mora a v centre tohoto typicky gréc-
keho letoviska nájdete i množstvo obchodíkov, 
kaviarní a reštaurácií. Pefki je zároveň i dobrý vý-
chodiskový bod k rôznym fakultatívnym výletom.

Kiotari
Bývalá rybárska dedinka na juhovýchode ostrova 
je dnes stredisko s množstvom moderných a kva-
litných hotelov ponúkajúcich atraktívnu oddy-
chovú dovolenku pri priezračných vodách mora. 
Obchodíky, taverny a reštaurácie vytvárajú v tejto 
oblasti typický grécky kolorit. Mestečko Lindos je 
vzdialené cca 17 km.
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Poloha: v pokojnom prostredí, v tzv. hotelo-
vej zóne letoviska Faliraki • priamo pri širokej 
piesočnatej pláži s  pozvoľným vstupom do 
mora • cca 2 km od centra Faliraki • hl. mesto 
Rhodos cca 13 km a  historický Lindos cca 
35 km • 5 min peši od Waterparku • cca 10 km 
od 18 jamkového golfového ihriska v Afandou

Ubytovanie: moderné, zrekonštruované 2 - 
lôžkové superior izby s  možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek • chladnička • klimatizácia (v ho-
telovom režime) •  telefón • SAT TV •  rádio 
• kúpeľňa so sprchovým kútom alebo vaňou 
a  WC • sušič na vlasy • trezor (za poplatok) 
• balkón s posedením • internet (za poplatok) 
• izby s výhľadom na more (za príplatok) • lu-
xusne zariadené izby Deluxe (za príplatok)

Vybavenie hotela: očarujúca vstupná hala 
s recepciou a lobby barom • trezory na recep-
cii (za poplatok) • hlavná reštaurácia • a´ la car-
te reštaurácia • hotelový bar a kaviareň • snack 
bar • pool bar • rozľahlá exotická záhrada s veľ-
kým bazénom, detským bazénom a  terasou 
na slnenie •  ležadlá a  slnečníky pri bazéne a 
v areáli hotela (zdarma) • areál pre deti: detské 
ihrisko a bazén so šmykľavkou • nákupná zóna 
• internet (za poplatok) • sauna (za poplatok) • 
kaderníctvo (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k  prechádzkam lákajúca široká a  dlhá 
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • sprchy

Pegasos Beach hotelový komplex

od 511 EUR/8 dní • od 728 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.pegasoshotel.gr

Naša mienka: exkluzívne len v našej ponuke už 
overený kvalitný all inclusive hotelový komplex pre-
šiel za posledné roky kompletnou rekonštrukciou 
izieb. Ideálna poloha priamo pri jednej z  najkrajších 
pláži ostrova Rhodos, navyše v  blízkosti najvyhľadá-
vanejšieho letoviska na ostrove - Faliraki, vám dáva 
možnosť užiť si denné atrakcie, či vzrušujúci večerný 
a nočný život v jeho centre bez stresu a hluku nedolie-
hajúceho k hotelovému areálu. Komfort, luxus a pre-
dovšetkým dôraz na spokojnosť návštevníka, či jeho 
detí, predurčujú hotel k  prežitiu príjemnej oddycho-
vej dovolenky avšak s možnosťou spestrenia letných 
dní aktivitami podľa vášho želania. Tak ako dospelých 
uspokojí Faliraki vzrušujúcou zábavou, barmi, diskoté-
kami, či reštauráciami pri pláži, nielen na deti tu čaká 
Waterpark - jeden z najväčších v Európe a lunapark aj 
s  extrémnymi atrakciami. Náročnejší klienti, rovnako 
aj rodiny s deťmi nájdu v hoteli všetko, čo potrebujú 
k prežitiu dovolenky podľa svojich predstáv.

Faliraki
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Šport a  zábava: tenisové kurty a  stolný te-
nis (za poplatok) • vodné pólo • šípky • biliard 
(za poplatok) • volejbal • animácie • detské ih-
risko • bazén so šmykľavkou • miniklub • vodné 
športy na pláži (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané v hlavnej 

reštaurácii formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • show cooking po-
čas raňajok a večerí •  občerstvenie v snack 
bare počas dňa (šaláty, špagety, pizza, ovo-
cie) •  káva a čaj vo vyhradenom čase 
v snack bare • miestne alkoholické, nealko-
holické nápoje a miešané nápoje v baroch 
počas dňa a  koktejly v  hlavnom bare (od 
11:00 hod do 23:00 hod) • zmrzlina pre deti 

• denný a večerný animačný program aj za 
účasti slovensky alebo česky hovoriacich 
animátorov • detský miniklub • minidisko 
•  ležadlá a  slnečníky pri bazéne a v areáli 
hotela • plážové osušky

SUN & FUN klub pre deti aj dospelých 
sme v  rámci klubovej 

dovolenky (v  mesiacoch júl a  august), 
za asistencie našich animátorov, ktorí sú sú-
časťou hotelového animačného tímu, pri-
pravili bohaté športové aj zábavné aktivity. 
Deti si nájdu nových kamarátov v mini klu-
be, kde zažijú neopakovateľné chvíle rados-
ti a zábavy.

Cenník: str. 384

Faliraki

izba Deluxe

izba Superior

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri obľúbenej pláži Kallithea 
beach ocenenej Modrou vlajkou za  čistotu 
mora a pláže • hotelový komplex sa nachá-
dza v  tzv. hotelovej zóne letoviska Faliraki 
•  cca 2,5 km od  hlavného zábavného cen-
tra a  pešej promenády Faliraki s  bohatými 
možnosťami dennej i večernej dovolenkovej 
zábavy: bary, obchody, reštaurácie, taverny 
a  kaviarne, a  tiež diskotéky až do  skorých 
ranných hodín a množstvo obľúbených do-
volenkových atrakcií - detský lunapark, mo-
tokáry, aquapark, bungee-jumping a mnohé 
iné • cca 12 km od hlavného mesta Rhodos 
•  autobusová zastávka miestnej dopravy 
pred hotelom • cca 36 km od vyhľadávaného 
Lindosu, známeho bielymi domčekmi s úz-
kymi uličkami, nad ktorými sa čnie pomerne 
zachovalá antická Akropola • tak ako je Falira-
ki najnavštevovanejším letoviskom na ostro-
ve Rhodos, tak je Lindos najvyhľadávanejšou 
turistickou atrakciou, obe samozrejme až po 
hlavnom meste Rhodos

Ubytovanie: moderne a  komfortne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • telefón • SAT TV • chladnička • kli-
matizácia (v hlavnej sezóne centrálne regu-
lovaná) •  vaňa alebo sprchový kút a WC • 
sušič na vlasy •  trezor na  izbe (za poplatok) 
• balkón alebo terasa s posedením • výhľad 
na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hala s  recepciou a  lobby •  zmenáreň 
•  požičovňa áut, motoriek a  bicyklov (za 
poplatok) • konferenčná miestnosť • 5 samo-
statných výťahov • hlavná reštaurácia • čínsky 
kiosk • grill reštaurácia priamo na pláži • kok-
tail bar • kaviareň • 2 hotelové bary • plážový 
bar • pool bar a snack bar • veľká terasa • TV 
miestnosť • internet • mini market • kaderníc-
tvo • 2 bazény v  rozľahlej tropickej záhrade 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • oddelený 
detský bazén • sauna • parný kúpeľ • masáže 
• jacuzzi • mini klub • detské ihrisko

Faliraki

Louis Colossos Beach hot. komplex

od 462 EUR/8 dní • od 658 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.louishotels.com

Naša mienka: hotelový komplex situovaný priamo 
pri pláži je dovolenkovým rajom vsadeným do  nád-
herných, starostlivo udržiavaných záhrad, rozprestie-
rajúcich sa na  ploche 60.000 m². Okrem budov, ktoré 
ponúkajú služby vysokého štandardu, tu nájdete aj 
udržiavané športoviská, spoločenské priestory určené 
na  zábavu, 2 veľké bazény, reštaurácie a  bary. Veľmi 
pekná a udržiavaná piesočnatá pláž s  jemnými ka-
mienkami, posiata slnečníkmi a  ležadlami, je ďaľším 
z  nespočetných kladov tejto lokality. Louis Colossos 
Beach sa nachádza priamo pri nádhernej pláži Kallithea 
Beach len približne 2,5 km od  rušného centra Faliraki. 
Od roku 2005 patrí do prestížnej hotelovej siete Louis 
hotels, ktorá je zárukou vysokej kvality poskytovaných 
služieb a garanciou vytvorenia podmienok k maximál-
nej spokojnosti svojich klientov so zmyslom pre ich 
individuálne požiadavky a  jednotlivé detaily tvoriace 
dovolenkovú mozaiku. Hotel poskytuje ubytovanie 
v  izbách s  výhľadom na prírodu rhodoských vrchov 
alebo s výhľadom na more. Louis Colossos Beach sme 
opakovane zaradili do našej ponuky, pretože overená 
vysoká kvalita poskytovaných služieb, jedinečná polo-
ha priamo pri pláži spojená s blízkosťou strediska Fali-
raki, najnavštevovanejšieho dovolenkového letoviska 
na  ostrove Rhodos, a  v  neposlednom rade i  blízkosť 
jedného z najväčších aquaparkov v Európe, prirodze-
ne radia tento hotel k najobľúbenejším medzi našimi 
klientami. Navyše, vďaka našej niekoľkoročnej spolu-
práci, vám tento kvalitný hotel ponúkame za viac ako 
priaznivé ceny a  ešte so špeciálne zníženými cenami 
pre dospelých či deti na prístelkách. Atraktívny dovo-
lenkový areál, bohatý celodenný i  večerný animačný 
program určený všetkým návštevníkom, krásna pláž 
a milý personál nás i vás utvrdzujú v tom, že svojím vy-
bavením a službami uspokojí tento hotel aj náročnej-
ších klientov všetkých vekových kategórií vrátane ro-
dín s deťmi. Všetci môžu prežiť čarovné okamihy svojej 
letnej dovolenky práve v tomto prázdninovom raji. 



207RHODOS 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s  jemnými ka-
mienkami s ležadlami a slnečníkmi (za popla-
tok) • pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre 
najmenších dovolenkárov

Šport a zábava: fitnes centrum • 4 tenisové 
kurty • mini golf • stolný tenis • biliard • na plá-
ži vodné lyžovanie, potápačská škola, vodný 
bicykel, windsurfing, kanoe (za  poplatok) 
•  celodenné animácie, počas prázdnin aj 
v  slovenčine •  video hry (za poplatok) •  cca 
500 m od hotela sa nachádza Waterpark

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov •  tématické 
večere • možnosť výberu z viacerých reštau-
rácii •  detské menu počas večerí •  neskoré 
raňajky • nealkoholické a miestne alkoholic-
ké nápoje, miešané nápoje a koktejly počas 
dňa vo všetkých baroch a v nočnom klube 

(závisí od otváracích hodín) • občerstvenie, 
ľahké jedlá, viacero druhov sendvičov počas 
dňa • káva, čaj, sladké koláčiky, drobné slad-
ké a slané pečivo • zmrzlina • fitnes centrum 
•  celodenný bohatý program animácií pre 
deti i dospelých • detský miniklub • príleži-
tostne koncerty živej hudby alebo zábavné 
programy

SUN & FUN klub pre deti aj dospelých 
sme v  rámci klubovej 

dovolenky (v  mesiacoch júl a  august), 
za  asistencie našich animátorov, ktorí sú 
súčasťou hotelového animačného tímu, 
pripravili bohaté športové aj zábavné akti-
vity (plážový volejbal, vodné pólo, stolný 
tenis, tenis, vodný aerobic, mini golf, šípky, 
hry a súťaže pre deti a pod.). Deti si ľahko 
nájdu nových kamarátov, s ktorými zažijú 
neopakovateľné chvíle radosti a zábavy.

Cenník: str. 384

Faliraki

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: rozsiahly prázdninový rezort kopí-
rujúci architektúru gréckeho štýlu s nízkou 
zástavbou ubytovacích častí sa nachádza na 
juhovýchodnom pobreží ostrova Rhodos, v 
tesnej blízkosti vlastnej piesočnato-kamien-
kovej pláže s pozvoľným vstupom do mora • 
v pokojnom prostredí neďaleko malebných 
dediniek Kiotari a Lardos • len 15 km od uni-
kátneho historického mestečka Lindos s an-
tickou Akropolou • približne 65 km od hlav-
ného mesta Rhodos • cca 60 km od letiska 

Ubytovanie: priestranný hotelový kom-
plex pozostáva z viacerých jedno a dvoj-
podlažných ubytovacích častí • v nich 
nájdete moderne zariadené, elegantné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • klimatizácia • telefón • mini chlad-
nička • TV so satelitným pripojením • trezor 
(za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. so 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: mo-
derná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • hlavná reštaurácia Artemis s vonkajšou 
terasou • Snack Bar • bar Zeus a plážový bar 
(za poplatok) • bar pri bazéne • 2 bazény 
•  terasa na slnenie s ležadlami a slnečník-
mi (zdarma, hotelové plážové osušky za 
poplatok) • rozľahlý bazén pre deti s vod-
ným detským klubom a pirátskym loďou 
so šmykľavkami • detské ihrisko • wi-fi pri-
pojenie na internet na recepcii hotela (za 
poplatok) • internetový kútik (za poplatok) 
• lekár na vyžiadanie • obchodíky so suve-
nírmi • hotelový minimarket • kaderníctvo • 
požičovňa áut, motoriek a bicyklov (za po-
platok) • Spa centrum v susednej hotelovej 
časti “Village“ (k dispozícii za poplatok) zahŕ-
ňa vnútorný bazén, saunu, jacuzzi, masáže, 
fitnes • udržiavaná zelená záhrada • amfiteá-
ter • plne vybavená konferenčná miestnosť • 
tématické večery so živou hudbou

Kiotari

PrimaSol Miraluna Seaside

Beach Resort   hotelový komplex

od 427 EUR/8 dní • od 609 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.primasol.com

Naša mienka: prázdninový komplex PrimaSol Miralu-
na Seaside je ideálnou voľbou pre klientov všetkých 
vekových kategórií, túžiacich po zaslúženom oddychu 
v dobre vybavenom dovolenkom rezorte zasadenom 
priamo pri mori v pokojnom prostredí gréckeho vidie-
ka. Očakáva vás areál plný nádhernej zelene a exotic-
kých kvetov, jedinečný pohľad na trblietavú morskú 
hladinu a sladké leňošenie nielen na blízkej širokej plá-
ži, ale i pri bazénoch s tyrkysovou vodou obkolesených 
slnečnou terasou a upravenými trávnatými plochami. 
Spokojnosť letných hostí zaručujú i kvalitné doplnko-
vé služby, hotelové animácie a v neposlednom rade 
i výborná strava a osviežujúce nápoje. O celodennú 
zábavu a smiech sa postará aj profesionálny tím hote-
lových animátorov, ktorí majú pre mladých i starších 
návštevníkov pripravené množstvo športových a zá-
bavných aktivít. Po dni plnom aktivít čakajú na klien-
tov elegantne zariadené izby, ktoré nájdete v bielych 
domčekoch učupených v objatí udržiavanej hotelovej 
záhrady. Pre milovníkov wellness pobytov je v sused-
nom hoteli Village & Spa pripravené i útulné Spa cen-
trum s vnútorným bazénom, fitnes, jacuzzi a rôznymi 
druhmi masáží. Svoj voľný čas však môžete stráviť i 
poznávaním prírodných krás, či historických pamiatok 
ostrova Rhodos prostredníctvom niektorého z ponú-
kaných fakultatívnych výletov, veď samotný hotelový 
komplex má skvelú východziu polohu pre jednodenné 
výlety po okolí. Je len na vás, akým spôsobom sa roz-
hodnete stráviť svoje chvíle voľna pod horúcim gréc-
kym slnkom. All inclusive prázdninový areál PrimaSol 
Miraluna Seaside je pripravený postarať sa o svojich 
hostí tak, aby im počas pobytu nič nechýbalo.
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž pri vstupe do 
mora premiešaná s kamienkami priamo pri 
areáli hotelového rezortu • pozvoľný vstup 
do vody vhodný i pre menej zdatných plav-
cov • ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za 
poplatok) • výber pestrých vodných športov 
na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: TV miestnosť • aerobik 
• šípky • petang • tenis • plážový volejbal a 
futbal • vodné pólo •  basketbal • mini golf 
• stolný tenis • hotelové Spa centrum v čas-
ti “Village“ (vnútorný bazén, sauna, jacuzzi, 
masáže, fitnes za poplatok) • biliard (za po-
platok) • hotelové animácie pre deti i dospe-
lých pod vedením profesionálneho tímu 
hotelových animátorov • amfiteáter určený 
na večerné predstavenia a show programy • 
tématické večery so živou hudbou • 1x týž-
denne poriada hotel i tradičný grécky večer 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

švédskych stolov v hlavnej reštaurácii ho-
telového rezortu vrátane miestnych alko-
holických a nealkoholických nápojov, kto-
ré zahŕňajú: pivo, víno, ouzo, gin, vodku, 
rum, rozlievané džúsy, sódu, colu, tonic, 
kávu a čaj • ľahké občerstvenie (koláčiky, 
pizza, hamburgery, hot dogy alebo san-
dviče) podávané v Snack Restaurant v čase 
od 10:00 do 21:30 hod. (okrem času podá-
vania hlavných jedál) • nápoje sú k dispozí-
cii v pool bare a Snack Restaurant v čase 
od 10:00 do 23:30 hod. • zmrzlina vo vyhra-
denom čase (od 10:00 do 18:00 hod.) • le-
žadlá a slnečníky pri bazénoch • celoden-
né hotelové animácie pre deti aj dospelých 
• vybrané športové aktivity

Cenník: str. 383

Kiotari

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Avra Beach hotel

od 448 EUR/8 dní • od 623 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.avrabeach.gr 

Naša mienka: starostlivo udržiavaný areál so záplavou 
exotických paliem, architektonicky zaujímavo riešený ba-
zén, ústretovosť hotelového personálu s ponukou rôzno-
rodých služieb v snahe splniť želanie návštevníka akejkoľ-
vek vekovej kategórie a v neposlednom rade i špeciality 
miestnej a medzinárodnej kuchyne lahodiace chuťovým 
bunkám každého gurmána robia z  tohto hotela skvelé 
dovolenkové miesto. K maximálnej spokojnosti a obľúbe-
nosti u našich klientov prispieva aj blízkosť centra stredis-
ka Ixia, ľahká dostupnosť hlavného mesta Rhodos a obraz 
ideálnej letnej dovolenky dotvára výhodné situovanie 
hotela bezprostredne pri pláži.

Poloha: ideálne situovaný areál obľúbeného 
hotela priamo pri pláži • v blízkosti obchodné-
ho a zábavného centra strediska Ixia s reštau-
ráciami, barmi,  obchodmi a  tavernami •  cca 
6 km od hlavného mesta Rhodos (autobusom 
alebo pešou promenádou popri mori) 

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné izby s 2 oddelený-
mi spálňami pre 4 osoby (za príplatok) • klima-
tizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma) • chladnička 
• SAT TV s hudobným kanálom • telefón • kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič 
na  vlasy •  balkón alebo terasa s  posedením 
• trezor (za poplatok)

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s recepciou a posedením • vonkajšia terasa 
• snack bar • hlavná reštaurácia • plážový bar 
• mini-market • rozľahlá udržiavaná palmová 
záhrada • pool bar • atypický bazén s fontá-
nou • terasa na slnenie • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na terase (zdarma) • detský ba-
zén • detské ihrisko

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: príjemná piesočnatá pláž s okruhliak-
mi •  slnečníky a  ležadlá na  hotelovej pláži 
(zdarma)

Šport a zábava: plážový volejbal •  tenisové 
kurty •  stolný tenis •  šípky •  elektronické hry 
(za poplatok) • vo vymedzenom čase hotelo-
vé animácie pre deti i  dospelých zamerané 
na športové a kultúrne vyžitie • plážové aktivi-
ty (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švéd-

skych stolov vrátane nápojov • v snack bare 
podávané alkoholické nápoje miestnej aj 
zahraničnej produkcie, teplé a studené ne-
alkoholické nápoje, káva, čaj a ľahké občer-
stvenie vo forme zmrzliny, koláčikov, pizze 
a sendvičov • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na hotelovej pláži • hotelové animácie 
vo vymedzenom čase

Cenník: str. 384

Ixia
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Poloha: v  pokojnom letovisku Kolymbia • 
v  blízkosti pláže • centrum strediska s  mož-
nosťami nákupov a  zábavy cca 500 m od 
hotela • vynikajúca poloha na návštevu blíz-
keho okolia – možnosť výletov do hlavného 
mesta Rhodos (vzdialenosť cca 25 km) alebo 
do Lindosu (autobusová zastávka priamo 
pred hotelom) • transfer z letiska cca 45 minút 

Ubytovanie: nedávno zrekonštruované, 
vkusne zariadené 2-lôžkové izby s  1 alebo 
2 prístelkami • klimatizácia (1.7.-31.8.) • trezor 
(za poplatok) • telefón • chladnička • SAT TV 
• kúpeľňa so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a s posedením • bar • internet (v časti Alfa Be-
ach za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia • 
bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a  slnečníky zdarma) • bar pri bazéne s  po-
sedením • priestranná a upravená hotelová 
záhrada

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž premiešaná s kamien-
kami cca 150 m od hotela (prechod na pláž 
cez sesterský hotel Alfa Beach) • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • možnosť zapo-
jiť sa do hotelového animačného programu 
v sesterskom hoteli Alfa Beach

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • obedy so širokým 
výberom šalátov a teplých jedál servírované 
v  priestoroch hotelovej záhrady • all 
inclusive nápoje podávané v čase od 11:00 
hod. do 24:00 hod. • alkoholické nápoje za-
hŕňajú: pivo, tvrdý alkohol, miešané nápoje 
• zmrzlina pre deti v poludňajších hodinách 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne 

Cenník: str. 383

Alfa hotel

od 371 EUR/8 dní • od 504 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ***+
webstránka: www.tiptravel.sk 

Naša mienka: k bohatej ponuke letných dovoleniek 
na gréckom ostrove Rhodos patrí aj menší príjemný ho-
tel s rodinnou atmosférou, ktorý nájdete v obľúbenom 
letovisku Kolymbia. Je zasadený do krásnej záhrady 
s  priestranným bazénom, upraveným trávnikom, zele-
nými palmami a  rozkvitnutými exotickými kvetmi. Ho-
tel Alfa doporučujeme všetkým klientom, ktorí túžia po 
vychutnávaní si horúcich letných slnečných dní mimo 
ruchu veľkých hotelových komplexov, či už v  blízkosti 
bazéna s  pool barom alebo na neďalekej pláži s  prie-
zračne čistou vodou, ktorá vám počas vašej dovolenky 
poskytne to pravé osvieženie, relax aj zábavu. 

Kolymbia
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Kolymbia Sky hotelový komplex

od 378 EUR/8 dní • od 525 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.kolymbiasky.gr

Naša mienka: moderný a atraktívny hotel, ktorý prešiel 
celkovou rekonštrukciou, nájdete neďaleko dlhej pláže s 
pozvoľným vstupom do mora. Blízkosť  pláže, pár minút 
chôdze vzdialené centrum – Eukalyptová alej s reštau-
ráciami, tavernami, barmi a kaviarňami a profesionálne 
hotelové služby - to všetko sú výhody zaručujúce kvalitný, 
plnohodnotný a zaslúžený oddych, po akom dozaista tú-
žite po celý rok. Rodiny s deťmi určite ocenia detský bazén 
a priestranné ihrisko. Hotel dávame do pozornosti aj ná-
ročnejším klientom, ktorí vyhľadávajú kombináciu bezsta-
rostnej all inclusive dovolenky a blízkosť centra strediska 
lákajúceho k podvečerným prechádzkam.

Poloha: v pokojnom prostredí známeho a 
vyhľadávaného strediska Kolymbia • cca 800 
m od centra letoviska • najbližšie nákupné 
možnosti asi 150 m od hotela • hlavné mesto 
ostrova Rhodos aj historický Lindos s antic-
kou Akropolou cca 25 km (autobusová za-
stávka pred hotelom) 

Ubytovanie: moderne a štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • in-
dividuálne nastaviteľná klimatizácia (od 15.6. 
do 15.9., mimo obdobia za poplatok) • tele-
fón • trezor (za poplatok) • mini chladnička • 
SAT TV • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením • izby pre 4 osoby, resp. 
izby s privátnym bazénom (za príplatok) 

Vybavenie hotela: útulná vstupná hala s re-
cepciou • TV kútik • wi-fi na recepcii (zdarma) • 
snack bar a bar pri bazéne • minimarket so su-
venírmi • reštaurácia • Terrace bar • priestranný 
bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • udr-
žiavaná záhrada • detský bazén a detské ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 100 m od dlhej piesočnato – ka-
mienkovej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
možnosť výberu 3 ďalších pláží • bohatá po-
nuka vodných športov (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis (za po-
platok) • hotelové animácie (počas hlavnej 
sezóny) • vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • neskoré kontinen-
tálne raňajky • 2x týždenne tématické 
večere (grécka, talianska a pod.) • ľahké 
občerstvenie, káva a čaj, zmrzlina počas 
dňa • ležadlá a slnečníky pri bazéne • vy-
brané športové aktivity • wi-fi v priestoroch 
recepcie • hotelový animačný program

Cenník: str. 383

Kolymbia
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Poloha: nachádza sa v stredisku Kolymbia 
na východnej strane ostrova Rhodos, v po-
kojnom prostredí zelene • neďaleko známej 
3 km  dlhej Eukalyptovej aleje • cca 25 km od 
hlavného mesta ostrova • v blízkosti známej 
pláže Tsambika, ktorá je považovaná za naj-
krajšiu na ostrove Rhodos

Ubytovanie: moderne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
s 2 samostatnými spálňami pre 4 osoby (za 
príplatok) • individuálne nastaviteľná klimati-
zácia (od 15.6.-15.9., mimo obdobia za popla-
tok) • telefón • chladnička • SAT TV • kúpeľňa 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • priestranný 
balkón s posedením

Vybavenie hotela: útulné priestory lobby s 
recepciou a s posedením • trezor (na recep-
cii za poplatok) • hlavný bar • wi-fi v hotelo-
vom areáli (zdarma) • reštaurácia s medzi-
národnou aj domácou gréckou kuchyňou • 
internetový kútik (za poplatok) • snack /pool 
bar pri priestrannom bazéne (ležadlá a slneč-

níky zdarma) • detská dráha s elektrickými au-
tíčkami • detský bazén a detské ihrisko 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: cca 5 minút pešej chôdze od hlavnej 
pláže letoviska Kolymbia • pláž je piesočnatá, 
s pozvoľným vstupom do mora vhodným 
pre deti • možnosť výberu z 2 ďalších pláží • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok) • pestrý vý-
ber vodných športov (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • biliard (za po-
platok) • tenis (za poplatok) • plážový volejbal 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané v reštaurácii 

formou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje počas dňa • v popoludňajších hodi-
nách: káva, čaj, koláčiky • ležadlá a slneční-
ky pri bazéne • vybrané športové aktivity 

Cenník: str. 383

Niriides hotel

od 371 EUR/8 dní • od 504 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.niriidesbeach-hotel.com 

Naša mienka: hotel Niriides s kvalitnými službami a 
pohostinnou rodinnou atmoaférou, situovaný neďaleko 
centra letoviska Kolymbia, vytvára predpoklady na strá-
venie vysnívanej dovolenky nielen vo dvojici, ale i pre ro-
diny s deťmi. Hotelový areál s priestrannými a vzdušnými 
izbami s výhľadom do krásne udržiavanej záhrady, det-
ské ihrisko s preliezkami, vonkajší bazén so slnečníkmi a 
ležadlami, a v neposlednom rade aj usmiaty a ústretový 
personál sú zárukou nezabudnuteľných chvíľ a príjem-
nej priateľskej atmosféry hotela. Ak zatúžite po zmene, 
stačí len pár minút chôdze a ocitnete sa na Eukalyptovej 
aleji vedúcej priamo za zábavou či nákupmi. 

Kolymbia
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Poloha: hotelový areál je situovaný priamo 
pri mori a hotelovej pláži • v tichej lokalite,  
len 5 minút chôdze od najbližších nákup-
ných možností, barov a reštaurácií • vzdiale-
nosť od letoviska Pefki približne 800 m • cca 
4 km od obľúbeného strediska Lardos • 7 km 
od historicky známeho mestečka Lindos s 
antickou Akropolou • cca 55 km od hlavné-
ho mesta Rhodos • autobusová zastávka s 
pravidelnými spojmi priamo pred hotelom • 
vzdialenosť od letiska cca 50 km

Ubytovanie: štandardne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• klimatizácia (v hotelovom režime počas 
mesiacov júl a august) • SAT TV s rádiovým 
kanálom • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 

sprchový kút a WC • sušič na vlasy (na vyžia-
danie na recepcii, za vratný depozit) • balkón 
alebo terasa s posedením • izby s výhľadom 
na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: hotel 
pozostáva z  2-poschodovej hlavnej budovy 
a vedľajších jednopodlažných blokov • vstup-
ná hala s recepciou • reštaurácia s vonkajšou 
terasou • lobby bar • salónik s veľkoplošnou 
TV • internetový kútik (za poplatok) • wi-fi 
pripojenie na internet (za poplatok) • trezor 
(za poplatok) • minimarket • bazén so slanou 
vodou • sladkovodný bazén • oddelený det-
ský bazén so sladkou vodou • hlavný bar • bar 
pri bazéne • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
(zdarma) • detské ihrisko • mini klub • amfiteá-

Ilyssion Beach Resort hotel. komplex

od 336 EUR/8 dní • od 427 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.hotelilyssion.gr

Naša mienka: našou tohtoročnou novinkou na Rho-
dose je zrekonštruovaný hotel Ilyssion Beach Resort 
nachádzajúci sa v pokojnom prostredí východného 
pobrežia ostrova, medzi letoviskami Lardos a Pefki. 
Jeho unikátna poloha priamo pri mori zaručuje krás-
ne výhľady na tyrkysovo modré vody Stredozemného 
mora, ktoré si môžete vychutnať z udržiavanej zelenej 
hotelovej  záhrady, reštaurácie, alebo baru. Pokojnú at-
mosféru tohto miesta iste ocenia nielen rodiny s deťmi, 
pre ktoré je určené detské ihrisko, vlastný bazén i mini 
klub, ale aj starší návštevníci vyhľadávajúci oddych od 
stresu a rutiny každodenného života. Práve susedná 
piesková pláž je skvelou voľbou pre relax a leňošenie 
pod horúcim gréckym slnkom. Hotel má výhodnú po-
lohu i pre spoznávanie historických a prírodných krás 
Rhodosu, veď len pár kilometrov vzdialený Lindos s 
antickou akropolou, bielymi domčekmi a s panorama-
tickými výhľadmi je najnavštevovanejšou turistickou 
atrakciou ostrova.

Pefki
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ter • udržiavaná terasovitá záhrada 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pred hotelovým rezortom sú 
prírodné pláže • len 50 m od areálu hotela 
je pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do vody so slnečníkmi a ležadlami (za 
poplatok)  

Šport a zábava: 2 bazény (so sladkou a sla-
nou vodou) • detský bazén • detské ihrisko 
•  mini klub • biliard (za poplatok) • tenis (za 
poplatok) •  volejbal •  jacuzzi (za poplatok) •  
hotelové animácie • vodné športy na pláži v 
najbližšom stredisku Pefki (za poplatok) • am-
fiteáter • 1x týždenne tématické večery

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • miestne alkoholické 
nápoje (pivo, biele a červené víno) a neal-
koholické nápoje sú podávané od 12:00 
hod. do 17:00 hod. v snack bare • popolud-
ňajší čaj a káva so sušienkami alebo kolá-
čikmi podávaná v snack bare • zmrzlina pre 
deti vo vyhradenom čase (od 15:00 hod. do 
17:00 hod.) •  pivo, víno, koktejly, lokálne 
destiláty a rozlievané nealkoholické nápo-
je sú podávané v čase od 17:00 hod. do 
23:00 hod. v hlavnom bare • ležadlá a  sl-
nečníky pri bazénoch    

Cenník: str. 382

Pefki

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: v  pokojnom prostredí najrušnej-
šieho letoviska Faliraki •  10 minút chôdze 
od  širokej piesočnatej pláže a  5 minút 
od centra strediska s obchodnou zónou, ta-
vernami a barmi • dobré autobusové spoje-
nie s mestom Rhodos (14 km) a historickým 
Lindosom (35 km) s antickou Akropolou a je-
dinečnou atmosférou bielych úzkych uličiek 
• cca 10 minút jazdy od jedného z najväčších 
vodných svetov v Európe - Waterpark

Ubytovanie: štandardne zariadené 2 lôžko-
vé izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • chlad-
nička • individuálne nastaviteľná klimatizácia 
• telefón • rádio • kúpeľňa so sprchoovým kú-
tom alebo vaňou a WC • balkón alebo terasa 
s posedením

Vybavenie hotela: vynovená klimatizovaná 
vstupná hala s  recepciou •  trezor na  recep-
cii (za  poplatok) •  klimatizovaná reštaurácia 
Evita s terasou • koktejl bar • snack bar • pool 
bar •  záhrada s  veľkým bazénom •  ležadlá 
a  slnečníky v  areáli hotela (zdarma) •  samo-
statný detský bazén • spoločenská miestnosť 
s  TV •  detské ihrisko •  hotelový mini market 
• internetový kútik (za poplatok) • zlatníctvo

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: k  prechádzkam lákajúca široká a  dlhá 
piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom 
do  mora, miestami kamienkovým •  ležadlá 
a  slnečníky (za  poplatok) •  sprchy na  plá-
ži  • priamo pri pláži reštaurácie, bary a snack 

Evi hotel

od 308 EUR/8 dní • od 392 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.evihotel.gr

Naša mienka: tento obľúbený hotel pozostáva 
z  viacerých budov obklopujúcich udržiavanú pal-
movú záhradu s  veľkým bazénom a  priestrannou 
trávnatou plochou ako stvorenou na oddych. Bohaté 
občerstvenie ponúka prostredníctvom cenovo priaz-
nivej all inclusive ponuky počas celého dňa. Dopraj-
te vášmu telu i duši aktívny oddych, ktorý zabezpečí 
široká paleta športových aktivít priamo v  hoteli, ako 
aj vodných športov na neďalekej nádhernej piesočna-
tej pláži. Na  svoje si prídu milovníci nočného života, 
ktorí sa môžu plne vyžiť v  centre letoviska Faliraki, 
jednom z  najpopulárnejších stredísk ostrova, kde 
nájdete stovky barov, nočných klubov, diskoték, rých-
leho občerstvenia, reštaurácií a  útulných taverien. 
Najmenších dovolenkárov bez pochýb uspokojí det-
ský bazén, detské ihrisko, najväčší aquapark v Európe 
či neďaleký lunapark. Kombinácia kvalitných služieb, 
výbornej polohy a zaujímavej ceny zaraďuje tento ho-
tel k našim tohtoročným horúcim ponukám.

Faliraki
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AKTÍVNA
DOVOLENKA

RHODOS 

bary • cca 15 minút chôdze od hotela je na kra-
ji letoviska v oddelenom zálive nudapláž 

Šport a  zábava: stolný tenis •  vodné pólo 
• biliard (za poplatok) • volejbal • široká paleta 
vodných a športových aktivít na pláži (za po-
platok) • v pešej vzdialenosti od hotela bun-
gee jumping, motokárový areál, lunapark 
• cca 4 km od golfového ihriska v Afandou

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov •  občerstvenie počas 
dňa v snack bare a pool bare • zmrzlina vo 
vyhradenom čase počas dňa • miestne alko-
holické nápoje: gin, vodka, rum, brandy, 
ouzo sú podávané od 14:00 do 23:00 • pivo, 

biele a  červené víno,  a tiež nealkoholické 
nápoje, káva a čaj od 10:00 do 23:00 •  le-
žadlá a  slnečníky pri bazéne •  basketbal 
• stolný tenis • vodné pólo • v prázdninových 
mesiacoch športové a zábavné aktivity v 
rámci klubovej dovolenky • detský miniklub 

SUN & FUN klub na spestrenie pobytu 
vám ponúkame hote-

lové animácie aj pod vedením našich ani-
mátorov počas prázdninových mesiacov 
(júl, august). Denné i večerné športové, zá-
bavné a súťažné aktivity pre deti i dospe-
lých vám určite obohatia vaše zaslúžené 
chvíle oddychu. 

Cenník: str. 382

Faliraki

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Lambi
Tigaki

Marmari

Mastichari

Kos Psalidi

KOS

Ich úcta k nim siaha až do dnešných čias, veď 
okrem božských mien tu nájdeme i množstvo 
hotelov nesúcich mená slávnych a bájami 
opradených hrdinov. Ale najviac je s ostrovom 
späté meno jeho najslávnejšieho rodáka – 
zakladateľa medicíny Hippokrata. Vstúpil 
do dejín ako prvý lekár, ktorý oddeľoval 
liečenie od mágie a kúziel. Počas svojho života 
založil aj prvú nemocnicu – Asklépion, kde boli 

okrem kúpeľov a lôžkovej časti pre pacientov 
aj dva chrámy zasvätené bohu Asklépiovi. 
Dnes je jedinečnou historickou pamiatkou, 
ktorú by si žiaden cestovateľ nemal nechať 
ujsť. Ostrov Kos je ideálny pre tých, ktorí 
okrem slnečných dovolenkových chvíľ pri mori 
preferujú aj letoviská nezasiahnuté masovou 
turistikou posledných desaťročí. Okrem histó-
rie a jedinečných pamiatok nájdete na ostrove 

čarokrásne čisté piesočnaté alebo kamienkové 
pláže, bujnú zeleň vo vnútrozemí a božský 
pokoj. Ak však predsa len zatúžite spestriť si 
chvíle oddychu, skúste si vychutnať niektorý 
z vodných športov, na Kose tak obľúbených, 
alebo môžete tento ostrov spoznať na bicykli, 
či prenajať si auto. Pridajte sa teda aj vy k mi-
lovníkom „Malého Rhodosu“, ako ostrov Kos 
familiárne nazývajú dovolenkári.

Kos leží na rozhraní medzi tajomným Orientom a európskou civilizáciou, veď do staro-
vekého Halikarnassu (dnešný turecký Bodrum) sú to len 3 námorné míle. Takmer všetky 
epochy, ktoré hýbali jeho dejinami, tu zanechali nemých kamenných svedkov: ruiny 
helénskej a rímskej doby, mohutnú stredovekú pevnosť v prístave symbolizujúcu moc 
johanitov, či veže minaretov, ktoré svedčia o dlhej tureckej nadvláde. Hrdinovia starého 
Grécka však dodávali ľuďom odvahu a nádej i na Kose.

Kos - Lambi
Centrum hlavného mesta Kos sa radilo k  jed-
ným z  najkrajších prístavných miest staroveku. 
Po veľkom zemetrasení v roku 1933 bolo vážne 
poškodené, avšak táto katastrofa zároveň odkry-
la množsvo antických pamiatok. Dnes je mesto 
Kos i so svojimi predmestiami vyhľadávanou 
destináciou, kde sa história prepletá s dnešnou 
dobou a návštevníci majú možnosť nasať zvlášt-
nu atmosféru tohto kúska sveta. Hippokratov 
platan, pevnosť z čias johanitov, antická agora či 
Asklépion, to je len niekoľko z množstva pamäti-
hodností, ktoré vám odporúčame si pozrieť. Le-
tovisko Lambi je dnes už považované za takmer 
súčasť mesta Kos, od ktorého centra je vzdialené 
necelé 2 km. Lambi patrí medzi vyhľadávané do-
volenkové ciele práve pre svoje moderné a kva-
litné hotely vybudované v blízkosti udržiavaných 
pláží, ktoré bezprostredne nadväzujú na  mest-
ské pláže hlavného mesta ostrova. Popri pobreží 
sa tiahne ulica lemovaná kaviarňami, barmi, ob-
chodmi s turistickým tovarom, suvenírmi, disko-
tékami, požičovňami motoriek, áut a  bicyklov. 
Najväčšou výhodou letoviska je dostupnosť koz-
mopolitnej a rušnej nočnej zábavy, či množstva 
historických pamiatok. Každou letnou sezónou 
zvyšujúca sa úroveň poskytovaných služieb vy-
tvára v  letovisku Lambi tie správne podmienky 

na  komfortné prežitie letného oddychu. Máme 
tu pre vás v  ponuke obľúbený a množstvom 
našich klientov z predchádzajúcich sezón ove-
rený hotel Apollon, ktorého veľkou výhodou, 
okrem polohy v letovisku Lambi, je stravovanie v 
rámci stále čoraz viac vyhľadávaných služieb all 
inclusive.

Mastichari
Bývalá rybárska dedinka rozprestierajúca sa pri-
bližne 25 km od  hlavného mesta Kos, s  ktorým 
má zabezpečené pravidelné autobusové spo-
jenie, vás očarí svojou typickou gréckou atmo-
sférou. Nachádza sa len 3 km severozápadne 
od  tradičnej malebnej dedinky Antimachia so 
starým benátskym hradom, ktorej obyvatelia 
začali novodobo osídľovať toto stredisko v  20. 
rokoch minulého storočia. V  Mastichari na  vás 
túžobne čakajú jedny z  najkrajších prírodných 
piesočnatých pláží  celého ostrova. V  stredisku 
nájdete grécke reštaurácie s  miestnymi špe-
cialitami, kaviarne ponúkajúce nielen ľadovú 
kávu frappé, ale aj bary a  obchodíky s  rôznymi 
suvenírmi. Pre zábavychtivých dovolenkárov 
je k  dispozícii len nedávno vybudovaný vodný 
park Lido Waterpark. Letovisko Mastichari je vý-
borným východiskovým miestom pre spozná-
vanie krás celého ostrova a  ideálnym miestom 

na návštevu susedného ostrova Kalymnos, kam 
sa denne organizujú plavby z blízkeho prístavu. 
Približne dva kilometre východne od  strediska 
Mastichari sa nachádza svetoznáma pláž - Trou-
los Beach. 

Tigaki
Pokojné a rozvláčne stredisko Tigaki vám ponú-
ka skvelú plážovú dovolenku. Obľúbené letovis-
ko je vzdialené cca 11 km od hlavného mesta 
Kos a  má s  ním zabezpečené aj pravidelné au-
tobusové spojenie. Tigaki nájdete pri jednej 
z  najkrajších piesočnatých pláží, ktorá meria 
takmer 10 km. Na čarokrásnej pláži známej 
najmä vďaka svojmu unikátnemu, miestami až 
bielemu piesku a pozvoľnému vstupu do mora, 
ktorý ocenia najmä rodiny s  deťmi môžete od-
dychovať i v príjemnom tieni pod zelenými stro-
mami. V malebnom prostredí tohoto letoviska sú 
postavené hotely a  apartmánové domy posky-
tujúce svojim dočasným obyvateľom pohodlie 
pre strávenie pokojnej letnej dovolenky. V cen-
tre mestečka sa nachádza množstvo tradičných 
gréckych reštaurácií, kaviarní a barov, nájdete tu 
aj supermarkety a obchodíky so suvenírmi, turis-
tickým tovarom a požičovne áut a bicyklov. Stre-
disko má taktiež ideálne podmienky pre vodné 
športy a cykloturistiku. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 24° 28° 32° 34° 29° 25°
Teplota vody 21° 24° 25° 25° 24° 21°

Rozloha: 295 km2 • Počet obyvateľov: 22.000
Hlavné mesto: Kos • Mena: euro
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Poloha: v pokojnej časti letoviska Lambi • cca 
200 m od mora a peknej piesočnatej pláže s ka-
mienkovým vstupom vybavenej slnečníkmi 
a  ležadlami (za poplatok) •  v  blízkosti hotela 
obchody so suvenírmi, taverny, bary • cca 2 km 
od historického a zábavného centra mesta Kos 
s množstvom obchodíkov, barov a reštaurácií

Ubytovanie: hotelový areál pozostáva z nie-
koľkých samostatne stojacich ubytovacích 
častí rozmiestnených v upravovanej hotelo-
vej záhrade • príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • in-
dividuálne ovládateľná klimatizácia • SAT TV 
• telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchou a WC) • sušič na vlasy • bal-
kón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: hlavná budova so vstup-
nou halou a recepciou • trezory (za poplatok) • 
reštaurácia • hlavný bar • snack bar pri bazéne 
• bazén s  bezbariérovým vstupom, slnečníky 

a ležadlá pri bazéne (zdarma) • detský bazén • 
jacuzzi (za poplatok) • TV miestnosť • internet (za 
poplatok) •  požičovňa áut a bicyklov • doktor

Pláže: široká piesočnatá pláž s prímesou drob-
ných kamienkov pri susednom hoteli Atlantis • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky a  ležadlá 
(za poplatok) • prezliekárne a sprchy na pláži

Šport a zábava: tenisový kurt (za poplatok) • 
stolný tenis • basketbal • TV hry •  biliard (za po-
platok) • vodné športy na pláži (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

all inclusive raňajky, obedy, večere 
podávané formou pes-

trých a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov •  miestne alkoholické, nealkoho-
lické a miešané nápoje • ľahké občerstve-
nie vo vybraných hodinách počas dňa • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne • animácie

Cenník: str. 381

Apollon hotel

od 413 EUR/8 dní • od 497 EUR /11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.apollonhotels.gr

Naša mienka: hotel postavený podľa vzoru paláca 
v  Knossose, obklopený starostlivo udržiavenou exo-
tickou záhradou, očarí každého milovníka Grécka. Od-
porúčame ho rodinám s deťmi, ale aj dvojiciam, ktoré 
chcú prežiť krásnu a pohodovú dovolenku v príjemnej 
atmosfére menšieho hotela. Do historického a  zábav-
ného centra mesta Kos sa môžete dostať miestnym au-
tobusom, pešou prechádzkou alebo bežným doprav-
ným prostriedkom používaným na Kose - bicyklom. 
Hotel je obľúbený aj vďaka bezbariérovému prístupu 
do izieb, ako i bazénu s bezpečnou hĺbkou. V neposled-
nej miere má na opätovných návratoch klientov záslu-
hu aj ústretový hotelový personál a chutná kuchyňa. 
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Poloha: priamo pri pláži • 3,5 km od centra le-
toviska Mastichari • 3 km od najväčšieho aqua-
parku ostrova • len 18 km od hlavného mesta 
ostrova Kos • 8 km od letiska 

Ubytovanie: hlavná budova a  niekoľko 1- 
a 2-podlažných viliek a samostatných pavilónov 
• 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
• individuálna klimatizácia • telefón • minichlad-
nička •  SAT TV • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a  WC) •  sušič 
na vlasy • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • reštaurácia • lobby bar • 2 pool 
bary • minimarket • diskotéka • amfiteáter • 2 ba-
zény • 2 detské bazény • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch (zdarma) • TV miestnosť • fitness • wifi 
- v lobby bare (zdarma) • trezor (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: prekrásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre deti • ležadlá a sl-

nečníky na pláži (za poplatok) • sprchy na pláži

Šport a zábava: tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) •  stolný tenis •  vodné pólo • vodná 
gymnastika • fitness • biliárd (za poplatok) • plá-
žový volejbal • detské ihrisko • miniklub • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov •  možnosť obedu v 
hotelovej taverne • miestne alkoholické ná-
poje a nealkoholické nápoje • ľahké občer-
stvenie vo vybraných hodinách  počas dňa 
(koláčiky, káva, zmrzlina, sendviče) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne • hotelové animá-
cie pre deti aj dospelých 

SUN & FUN klub animačný program 
počas prázdnin pre 

deti i dospelých aj za účasti slovensky ho-
voriacich animátorov 

Cenník: str. 381

Princess of Kos hotelový komplex

od 462 EUR/8 dní • od 602 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.princessofkos.com 

Naša mienka: tohtoročná novinka rozľahlý hotelový 
komplex Princess of Kos je vybudovaný v typickom štý-
le antickej architektúry. V prekrásne upravenej záhrade 
plnej palmových stromov a pestrofarebných kvetov sú 
rozmiestnené príjemne pôsobiace vilky a samostatné 
pavilóny pospájané chodníčkami vedúcimi k hlavnej 
budove s recepciou, k reštaurácii, či k bazénom.  Predo-
všetkým vás však dovedú priamo k jednej z najkrajších 
pláží ostrova pokrytej nádherným zlatistým pieskom. 
Dovolenková zábava a detské dobrodružstvá dokresľu-
jú jedinečnú atmosféru tohoto prázdninového miesta, 
kde aj vďaka typickej gréckej pohostinnosti prežijete 
krásne dovolenkové chvíle, plné pohody a oddychu. 

Mastichari
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Larnaka

Nikózia Ercan

Kyrenia

Famagusta

CYPRUS

Cyprus je od roku 1974 rozdelený na severný 
Cyprus - turecká časť a južný Cyprus - grécka 
časť. Ostrov sa nachádza na križovatke námor-
ných ciest medzi Áziou, Afrikou a Európou. 
Jeho bohatá história siaha 9000 rokov do mi-
nulosti. Gréci, Rimania, Byzantínci, Benátčania 
či Turci vtlačili ostrovu svoju pečať a zanechali 
za sebou všadeprítomné symboly dokazujúce 
jedinečnosť ich architektúry. Práve preto tu 

môžete obdivovať antické paláce a divadlá, 
koloseum, románske baziliky, byzantské 
kláštory, benátske pevnosti či turecké mešity s  
minaretmi.
V súčasnosti žijú na ostrove dva hlavné národy: 
cyperskí Gréci obývajúci juhozápadnú časť 
ostrova a cyperskí Turci, žijúci na severovýcho-
de. Väčšina pláží s jemným svetlým pieskom 
a krištáľovo čistou vodou má pozvoľný vstup 

do mora, preto je kúpanie vhodné aj pre deti 
a neplavcov. V sezóne 2015 vám CK TIP travel 
a CK TATRATOUR ponúkajú naozaj kvalitné 
hotely situované v obľúbených letoviskách 
v severnej časti Cypru - Kyrenia a Famagusta. 
Nádherná prírodná scenéria a bohatosť kultúr-
nych pamiatok určite zaujme a očarí každého 
z návštevníkov a predurčuje tento ostrov k strá-
veniu nezabudnuteľných dovolenkových chvíľ.

Cyprus je tou pravou destináciou pre každého, kto miluje nádherné pláže, čisté a príjem-
ne teplé more a kvalitné hotely s výbornými službami. „Ostrov lásky“ alebo „Afroditin 
ostrov“, aj to sú prezývky, s ktorými sa pri popise tohto ostrova stretnete. Práve tu sa 
totiž podľa gréckej mytológie z morskej peny zrodila grécka bohyňa lásky a krásy Afrodi-
ta. Miesto jej narodenia nemohlo byť vybraté lepšie, členité pobrežie obmýva nádherné 
more, ktorého vlny rozprávajú príbehy viažuce sa k histórii tohto miesta.

Kyrenia
Toto malebné mestečko, v  turečtine Girne, 
je centrom väčšiny turistických aktivít na 
severnom pobreží. Okúzľujúci Kyrenijský prí-
stav plný farebných lodí a  jácht, obklopený 
miestnymi reštauráciami, barmi a  kaviar-
ničkami v kombinácii s ohromným hradom 
pieskovej farby patrí k jednému z najkrajších 
cyperských miest. Od hlavného mesta Se-
verného Cypru, Nikózie, je Kyrenia vzdialená 
necelých 30 minút a dnes je rušným a živým 
centrom zábavy, ktoré je vyhľadávané ako 
miestnymi, tak aj turistami z celého sveta. Ak 
sem počas vašej dovolenky zavítate, určite 
nesmiete vynechať zachovalú pevnosť Ky-
renijského hradu, kde v múzeu lodných vra-
kov objavíte jednu z najstarších potopených 
lodí, ktoré kedy boli pri cyperskom pobreží 
nájdené. Oblasť Kyrenia má ideálnu polohu 
a okrem trávenia dňa na niektorej z krásnych 
pieskových pláží na slniečku, máte mož-
nosť podniknúť výlety aj do ďalších oblastí 
ostrova. Na svoje si prídu milovníci histórie 
a hradov, ktoré nájdete na vrcholkoch Kyre-
nijského pohoria v  objatí  zachovalej príro-
dy. Priamo nad mestom Kyrenia, uprostred 
hôr sa týčia dve hradné zrúcaniny, zrúcanina 

hradu Sv. Hillariona z 10. storočia a zrúcanina 
hradu Buffavento. K turisticky najzaujímavej-
ším miestam patrí bývalé gotické opátstvo 
Bellapais, postavené na vrchole skalnatého 
výbežku. Výhľad z týchto miest vo vás zane-
chá pocit úžasu ešte dlho po návrate z vašej 
vysnívanej dovolenky. 

Famagusta
V minulosti sa jednalo o jeden z najdôležitej-
ších historických prístavov v  Stredomorskej 
oblasti, ktorý patril k  najbohatším miestam 
na celom svete. Ku koncu 13. storočia sa Fa-
magusta stala hlavným lodným prekladiskom 
a získala tak nesmierne bohatstvo a význam.  
Dokonca aj významný britský dramatik Wil-
liam Shakespeare si vybral Famagustu za 
miesto, kde sa odohráva dej jednej z jeho 
drám Othello. Sídlo viacerých kresťanských 
chrámov a mešít, ktorého zaujímavosťou je 
katedrála Sv. Mikuláša, najväčšia stredoveká 
stavba v meste, ktorá konvertovala na mešitu 
Lala Mustafa Pasha (Lala Mustafa Pasha bol 
turecký vezír, ktorý dobýjal Cyprus). V polovici 
20. storočia sa táto oblasť otvorila turistom 
a stala sa centrom cestovného ruchu na ce-
lom ostrove. Dnes je najdôležitejším historic-
kým, kultúrnym a turistickým centrom Sever-

ného Cypru. V okolí hradbami obohnaného mesta 
Famagusta, v  nádhernom oblúku Famagustského 
zálivu pýšiaceho sa prvotriednymi plážami a  prie-
zračne čistým morom, vyrástli nádherné hotelové 
rezorty, ktoré sú pripravené uspokojiť všetky pred-
stavy dovolenkárov po dokonalom oddychu. Fa-
magusta 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 Sa-
lamis s ruinami rímskeho divadla, mestských kúpe-
ľov či množstva mramorových sôch. Najzaujímavej-
šou časťou Famagusty je štvrť Varosha, v minulosti 
vychytená turistická oblasť s luxusnými hotelmi a 
reštauráciami, kde dovolenku trávili známe filmové 
osobnosti. V roku 1974, keď mesto ovládla turecká 
armáda, ušli miestni grécki Cyperčania na juh v do-
mnení, že sa po čase vrátia späť do svojich domo-
vov. Dodnes sa tak vzhľadom na nevyjasnené ma-
jetkové pomery nestalo a dnes nesie Varosha názov 
„Mesto duchov“. Prázdne ulice, obchody s tovarom, 
opustené autá pred domami, hotely, školy, všetko 
zakonzervované časom.   

Najúchvatnejšou časťou Severného Cypru je 
polostrov Karpas, dlhý prst, ktorý sa tiahne nad 
Famagustou a  ukazuje k  ázijskej pevnine. Na-
chádzajú sa tu tie najúžasnejšie pláže na ostrove 
a nádherná divoká príroda. 

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 29° 32° 33° 35° 32° 30°
Teplota vody 21° 23° 26° 26° 25° 23°

Rozloha: 9.251 km2 Počet obyvateľov: 885.800
Hlavné mesto: Nikózia Mena: euro/ turecká líra
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Poloha: 8 km od mesta Kyrenia (autobus od 
hotela za poplatok) • priamo na nádhernej širo-
kej hotelovej pieskovej pláži • v blízkosti golfové-
ho klubu • 28 km od letiska v Nikózii (Ercan) 

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 2 prísteliek v  hlavnej budove alebo 
v  časti Pine Court I  a  II • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou, WC a sušič vlasov) • klimatizácia • trezor 
(za poplatok) • satelitná TV • telefón • minibar 
( za poplatok) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: komplex 
pozostáva z  hlavnej budovy, novovybudova-
nej časti Pine Court I a II a viliek vsadených do 

udržiavanej záhrady • vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s terasou • lobby bar (za po-
platok) • Sandy bar pri pláži (počas dňa zdarma) 
• plážový bar (vo večerných hodinách zdarma) 
• pool bar (za poplatok) • Aphrodite bar (za 
poplatok) • diskobar (za poplatok) • 2 à la carte 
reštaurácie (za poplatok) • vonkajší bazénový 
komplex s  aquaparkom (slnečníky, ležadlá, 
matrace a osušky zadarmo) • vnútorný bazén • 
detský bazén • detské ihrisko • lunapark (za po-
platok) • wellness (za poplatok) • fitnes • internet 
(za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) • mini market • 
kaderník • požičovňa áut • hotelový fotograf 

Stravovanie: formou all inclusive

Acapulco Beach hot. komplex

Family Resort & Waterpark
od 532 EUR/8 dní • od 700 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.acapulco.com.tr

Naša mienka: overený a našimi klientami mimoriadne 
obľúbený hotelový komplex vám s  radosťou prInášame 
aj v našej tohtoročnej ponuke. Rozsiahla hotelová záhrada 
so svojimi zákutiami ponúka jedinečnú uvoľnenú atmo-
sféru, ktorá pozýva na snívanie. Na aktívnych dovolenká-
rov sa teší profesionálny animačný tím, s ktorým zažijete 
neopakovateľné chvíle plné aktívneho oddychu a zábavy. 
Malých dovolenkárov si zaručene získa rozsiahly bazéno-
vý komplex, hotelový aquapark či hotelový lunapark. Na 
vášnivých hráčov pokru či rulety čaká vysvietené hotelové 
kasíno. Pomyselná čerešnička na torte je zaručene nádher-
ná hotelová pláž. Sladké leňošenie na jednej z najkrajších 
pláží v oblasti s úžasne belasým morom umocní fantastic-
ký pocit z tohoto hotela. Zlatistá piesková pláž je situovaná 
v pokojnom zálive predurčenom spĺňať všetky predpokla-
dy kľudnej a pohodovej dovolenky. 

KyreniaCYPRUS
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Pláže: priamo na širokej a dlhej pláži s  jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• Sandy bar pri pláži (počas dňa zdarma) • plá-
žový bar (vo večerných hodinách zdarma) • 
slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové osušky 
zdarma • kanoe (za poplatok)

Šport a zábava: aquapark • ihrisko a miniklub 
• herňa • lunapark (za poplatok) • amfiteáter • 
tenisové kurty (za poplatok) • plážový volejbal • 
stolný tenis • šipky • biliard (za poplatok) • kasíno 

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov •  miestne alkoholické 

a nealkoholické nápoje, voda, káva a čaj (po-
čas dňa v Sandy bare, vo večerných hodinách 
v plážovom bare) • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky pri bazénoch a na pláži • animácie 

SUN & FUN klub pripravili sme pre vás 
bohaté športové a  zá-

bavné aktivity. Zapojiť sa do  nich môžete 
za asistencie slovensky hovoriacich animá-
torov, ktorí sú počas mesiacov júl a august 
súčasťou hotelového animačného tímu. 
Najmenší návštevníci si nájdu nových ka-
marátov v detskom klube. 

Cenník: str. 387

Kyrenia CYPRUS

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: 8 km od mesta Famagusta •  priamo 
pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora • 50 km od letiska v Nikózii (letisko Ercan)

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 - 2 prísteliek v hlavnej budo-
ve alebo v novovybudovanej luxusnej časti  
Salamis Park (za príplatok) • priestranné 2- 3 
lôžkové vilky  s  možnosťou 1 - 2 prísteliek • 
klimatizácia • telefón • minibar (voda dopĺňa-
ná denne - zdarma) • trezor (zdarma) • SAT TV 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp.sprchou, WC a sušič na vlasy) • Wi-Fi 
• balkón s posedením, resp. terasa 

Vybavenie hotelového komplexu: areál po-

zostáva z hlavnej budovy, novovybudovanej lu-
xusnej časti Salamis Park a viliek umiestnených v 
okolí bazéna • štýlová vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi v priestoroch hotela (zdarma) • interneto-
vá kaviareň • hlavná reštaurácia s terasou • lobby 
bar • pool bar • plážový bar • vonkajší bazén • 
detský bazén • novovybudovaný aquapark • 
vnútorný bazén •  ležadlá, matrace, slnečníky a 
osušky zdarma • fitnes • beauty centrum • turec-
ké kúpele • sauna • jacuzzi • kasíno 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna dlhá upravená piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, matra-
ce, slnečníky a plážové osušky zdarma

Salamis Bay Conti hot. komplex

Family Resort & Waterpark
od 518 EUR/8 dní • od 665 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.salamisbay-conti.com

Naša mienka: nádherný a sympaticky pôsobiaci ho-
telový komplex Salamis Bay Conti so svojim impozant-
ným areálom sa rozprestiera pri brehoch tyrkysového 
mora v spoločnosti kúzelnej piesočnatej pláže ponú-
kajúcej letnú pohodovú harmóniu oddychu i zábavy. 
Hotel ponúka vo svojom kráľovstve splnenie všetkych 
vašich dovolenkových túžob. Presvedčí vás o tom sta-
rostlivo udržiavaná záhrada, bazénový komplex, no-
vovybudovaný aquapark, originálne medzinárodné 
hotelové animácie organizované profesionálnymi ani-
mátormi aj v slovenskom sprievode, kvalitná kuchyňa 
s  cyperskými i  medzinárodnými špecialitami, ako aj 
jedinečný a srdečný prístup hotelového personálu ku 
svojim hosťom. Toto sú dôvody, prečo sme sa rozhodli 
zaradiť tento jedinečný hotel opäť do svojej ponuky. 
Pokiaľ od svojej dovolenky očakávate prežitie dní na-
plnených radosťou, smiechom a  nezabudnuteľnými 
spomienkami, nasmerujte svoje dovolenkové kroky 
do tohto hotelového komplexu ležiaceho priamo 
na piesočnatej hotelovej pláži. V prípade, že zatúžite 
precítiť rúškom tajomstva zahalenú severocyperskú 
históriu, návštevu „Mesta duchov“, Varoshy, si určite 
zahrňte do svojho dovolenkového diára. Fascinujúce 
staré mesto, kedysi malá rybárska osada, sa v priebe-
hu niekoľkých storočí stalo známou križovatkou ob-
chodných ciest a mix historických pamiatok tu zane-
chali obyvatelia Byzantskej ríše, Rimania, Arabi, Gréci, 
Turci a Briti. Doprajte si šálku tureckej kávy v maleb-
nom prístave, možnosť nákupov v  rušnejšom centre 
mesta alebo zábavu, ktorú ponúka nespočetné množ-
stvo barov. Odporúčame klientom všetkých vekových 
kategórií, ktorí sa radi oddajú oddychu pod horúcim 
cyperským slnkom.

FamagustaCYPRUS
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Šport a zábava: 3 tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • šachy • billiard (za po-
platok) • fitnescentrum • masáže (za poplatok) • 
detský miniklub • detské ihrisko • novovybudo-
vaný aquapark • amfiteáter • kino • diskotéka 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere 

(diétne menu v ponuke) formou bohatých 
švédskych stolov vrátane miestnych alkoho-
lických a nealkoholických nápojov • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje počas 
dňa v lobby bare a plážovom bare • podáva-
nie ľahšieho občerstvenia počas vybraných 
hodín v areáli hotela (pizza, hamburger, šalá-
ty) • čaj, káva a koláčiky o piatej • ľahšie noč-

né občerstvenie • slnečníky, ležadlá a matra-
ce pri bazéne a  na pláži zdarma • plážové 
osušky • miniklub • animačný program 

SUN & FUN klub pripravili sme pre vás 
bohaté športové a  zá-

bavné aktivity. Zapojiť sa do  nich môžete 
za asistencie slovensky hovoriacich animá-
torov, ktorí sú počas mesiacov júl a august 
súčasťou hotelového animačného tímu. 
Najmenší návštevníci si nájdu nových ka-
marátov v detskom klube, s ktorými zažijú 
neopakovateľné chvíle radosti, zábavy 
a nenapodobiteľného detského smiechu. 

Cenník: str. 386

Famagusta CYPRUS

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Turecko
strediská > Kemer | Lara | Belek
   Side | Alanya
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Ankara

Antalya
Kemer Side

BelekLara

Izmir

Konakli

Alanya

TURECKO

Kemer
Mondénne kúpeľné mestečko Kemer citlivo zasa-
dené do nádhernej scenérie pohoria Taurus, lemo-
vané širokými piesočnatými plážami premiešanými  
drobnými kamienkami s krištáľovo čistou vodou, 
vzdialené len 45 km od  letiska v  Antalyi, ponúka 
prežitie kvalitnej rodinnej dovolenky na tureckom 
pobreží. V  letovisku s  množstvom luxusných ho-
telových komplexov, vybavených atraktívnymi 
vodnými parkami v objatí tropických záhrad preži-
jete vskutku neopakovateľné dovolenkové chvíle. 

Antalya - Lara
Vďaka unikátnej kombinácii historických pamiatok 
a  príjemného stredomorského pobrežia je Anta-
lya ideálnym turistickým letoviskom a  je právom 
označovaná za  centrum tureckého turizmu. Veľ-
ký prístav a  medzinárodné letisko sú dôvodom 
pre neustály ruch v  meste s  nezameniteľnou 
atmosférou. Na  okraji Antalye sa nachádza no-
vovybudované luxusné letovisko Lara, ktoré vás 
zláka svojimi nádhernými, do diaľky sa tiahnucimi 
piesčitými plážami. Výhodou je i  krátky presun 
z  letiska k  cieľu vašej dovolenky alebo možnosť 
nakúpiť si v  luxusných nákupných centrách.

Belek
Exkluzívne letovisko na Tureckej riviére s nádher-
nými píniovými a eukalyptovými lesmi a s hotel-
mi prestížnych značiek sa najmä vďaka golfovým 
ihriskám stalo významným strediskom medziná-
rodného cestovného ruchu. Profesionáli, pokro-
čilí i začiatočníci sem prichádzajú, aby si na zele-
ných ihriskách svetových parametrov výborne 
zahrali a  oddýchli zároveň. Novšie modernejšie 
letovisko tvoria predovšetkým honosné luxus-
né hotelové komplexy umiestnené vo veľkých 
a  starostlivo udržiavaných exotických záhradách.

Side
Asi 50 km východne od mesta Antalya sa rozkla-
dá malebné romantické mestečko Side, kto-
ré bolo kedysi pirátskou osadou. Mesto 
dostalo svoj názov podľa granátového 
jablka pestovaného vo veľkom množstve. 
V bezprostrednej blízkosti mesta sa tiahnu 
pomarančovníkové, citrusové háje a  bavl-
níkové plantáže. Známym turistickým stre-
diskom sa stalo vďaka svojim jedinečným 
historickým pamiatkam,  rozľahlým piesoč-
natým plážam, štýlovým reštauráciám a ob-
chodíkom s  rôznym orientálnym tovarom. 

Alanya
Rozprestiera sa na pobreží Stredozemného mora, 
na  východe Tureckej riviéry, 120 km od  Antalye. 
Dynamicky sa rozvíjajúce prázdninové letovisko 
sa v  minulosti preslávilo ako pirátska pevnosť. 
Najväčší rozkvet mesto zažilo v seldžuckom obdo-
bí, z ktorého sa zachovala väčšina najznámejších 
pamiatok – seldžucké opevnenie, hrad, Červená 
veža, Sulejmanova mešita a  Osmanská lodenica. 
Seldžucké opevnenie z 13. storočia oddeľuje vý-
chodnú Keykubátovu pláž od Kleopatrinej pláže so 
zlatožltým jemným pieskom, dovezeným údajne 
až z delty Nílu. Alanya je rajom pre všetkých, ktorí 
radi nakupujú - obchody s najrozmanitejším tova-
rom (kožené výrobky, oblečenie, suveníry, zlato) 
nájdete prakticky všade.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 25° 30° 34° 35° 31° 27°
Teplota vody 20° 24° 25° 27° 25° 21°

Rozloha: 779.452 km2 • Počet obyvateľov: 75.000.000
Hlavné mesto: Ankara • Mena: turecká líra

Do  tejto nádhernej krajiny, v  ktorej sa spája 
európska kultúra s  vôňou Orientu, každo-
ročne smeruje čoraz väčší počet turistov zo 
všetkých  kútov sveta. Svojimi nádhernými, 
prevažne piesočnatými plážami pozdĺž viac 
ako 8.000 km dlhého pobrežia, obkolesený-
mi citrusovými, banánovými, bavlníkovými 
ako i  avokádovými plantážami, ku ktorým 
romanticky ladí tyrkysovo sfarbené, po  okra-

joch priezračné more, poskytuje skvelé pod-
mienky na  bezstarostné kúpanie, opaľovanie 
a  vodné športy – teda presne to, čo väčšina 
z  vás od  letnej dovolenky čaká. Fascinujúce 
hotelové komplexy s  kvalitnými all inclusive 
službami, končiace takmer až na brehu krištá-
ľovo čistého mora čakajú na vás v 6 známych 
tureckých letoviskách: Kemer, Antalya - Lara, 
Belek, Side, Konakli a  Alanya. Pre tých, ktorí 

chcú podniknúť cestu za  poznaním a  zaují-
majú sa o  kultúru, ponúkame mimoriadne 
obľúbený letecký pobytovo-poznávací zájazd 
„Okruh západnou Anatóliou“. Čaká na  vás 
bájna Trója, historický Efez, Pergamon, Kap-
padokia a  mnohé ďalšie, ktoré si zachovali 
svoje čaro tisíc rokov staré. Turci, veľmi po-
hostinný a  otvorený národ, turistov vo svojej 
zemi vidia s  radosťou a  srdečne ich vítajú.

Turecké pobrežie Stredozemného mora je synonymom priezračnej tyrkysovej vody, hre-
jivých slnečných lúčov, blankytne modrej oblohy, členitých zálivov, majestátnych a pyš-
ných pohorí a zároveň vyniká bohatstvom starovekých pamiatok. Oblasť, ktorú pôvodne 
obsadili Gréci a neskôr ovládali Rimania, je posiata zachovalými antickými pamiatkami. 
Stredomorskému pobrežiu Turecka, oddelenému od suchej Anatolskej plošiny horským 
pásmom Taurus, dominujú strmé útesy a  mysy, striedajúce sa s  úrodnými územiami.

novinka
Pohodlný privátny 

transfer z letiska priamo 

až k Vášmu hotelu.

Více info na straně  277
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Poloha: na súkromnej hotelovej pláži • v po-
kojnejšej časti letoviska Beldibi • 30 km od le-
tiska v Antalyi • 15 km od centra mesta Kemer

Ubytovanie: 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • SAT TV • trezor (za poplatok) 
•  klimatizácia •  minibar (dopĺňaný denne vo-
dou) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s  vaňou, resp. sprchovým kútom, WC a  sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: hotelová hala s recepciou 
• možnosť wi-fi pripojenia (za poplatok) • hlav-
ná reštaurácia s terasou • 4 bary • dve á la carte 
reštaurácie (turecká a  rybia - odporúčame re-
zerváciu vopred) • dva tobogány • detský ba-
zén • vonkajší bazén • relaxačný bazén • masáže 

a beauty centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna 
(za  poplatok) •  turecké kúpele •  živá hudba • 
zmenáreň • nákupná zóna • amfiteáter • fitness

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: udržiavaná hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe do mora premiešaná okružliakmi • 
hotelové mólo • slnečníky, ležadlá a matrace 
zdarma, plážové osušky (za vratný depozit) 

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub 
•  celodenné animácie pre deti i  dospelých •   
• tenisové kurty • vodné pólo • fitness • aerobic  
• šipky • plážový volejbal •  basketbal • stolný te-
nis • TV miestnosť • biliard (za poplatok) • poži-
čovňa vodných športov na pláži (za poplatok)

Champion Holiday Village 
Resort & Spa hotelový komplex

od 476 EUR/8 dní • od 644 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.championholiday.com.tr 

Naša mienka: prázdninový rezort plný zelene, ukrytý 
v  prekrásnej hotelovej záhrade,  je pripravený okúzliť 
všetkých tých, ktorí uprednostňujú pokoj a  pohodu 
prázdninových viliek, ale nevzdávajú sa pritom výhod 
a kvalitných služieb luxusného hotela. Moderný hote-
lový komplex situovaný v príjemnom a vyhľadávanom 
letovisku Kemer, vám ponúka kvalitnú dovolenku v po-
kojnom prostredí s  príležitosťou zájsť si za zábavou 
a nákupmi do blízkeho centra tohto letoviska. Obrov-
ská  udržiavaná záhrada plná voňavých eukalyptov, 
ibištekov a  kvetov jazmínu vám spríjemní vaše chvíle 
nerušeného oddychu a poskytne tieň pred horúcim tu-
reckým slnkom. Nechajte sa rozmaznávať delikatesami 
miestneho šéfkuchára a užite si pobyt v  tomto luxus-
nom prázdninovom komplexe s  očarujúcou panorá-
mou pohoria Taurus, ktorý môžeme vďaka jeho  exce-
lentným službám doporučiť i najnáročnejším z vás.

Kemer
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ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a  miestnych alkoholických nápojov 
podávaných v  hotelovom areáli i  na  pláži 
počas celého dňa • detské a  vegetariánske 
menu v  hlavnej reštaurácii • ľahšie občer-
stvenie počas vybraných hodín v  areáli 
hotela i na pláži (turecké placky, hamburge-
ry, pizza, cestoviny, hranolky) • čaj, káva, ko-
láčiky a sladké pečivo o piatej • ľahšie nočné 
občerstvenie a snacky • minibar (v hotelovej 
izbe) • stolný tenis • basketbal • plážový volej-
bal •  medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých počas celého dňa • detský 
miniklub • večerný medzinárodný animačný 

program pre deti i dospelých • slnečníky, le-
žadlá, matrace a osušky pri bazéne a na pláži 

SUN & FUN klub V  letnej sezóne 2015 si 
vám na spestrenie vášho 

aktívneho dovolenkového pobytu dovoľuje-
me ponúknuť osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. 
Slovensky hovoriaci animátor v  spolupráci 
s  hotelovými animátormi pre vás pripravili 
denné i večerné aktivity, pri ktorých sa zaba-
via dospelí i  deti. Rôzne súťaže, pohybové 
hry, či spoločenský program, vám určite sprí-
jemnia chvíle vášho oddychu.

Cenník: str. 393

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový areál plný zelene, roz-
prestierajúci sa priamo na  súkromnej ho-
telovej pláži  v  prestížnom letovisku Lara 
- Kundu  s  možnosťou nákupov, zábavy, 
prechádzok, či posedení v  kaviarničkách • 
15  km od letiska v Antalyi • 25 km od cen-
tra Antalye (ľahko dostupné miestnou ky-
vadlovou dopravou - dolmušmi)  

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• SAT TV • trezor (zdarma) • centrálna klima-
tizácia •  minibar (denne dopĺňaný, zdar-
ma) • telefón • WiFi internetové pripojenie 
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa s  vaňou, WC a  sušič na  vlasy) •  balkón, 
resp. terasa s posedením

Vybavenie hotela: priestranná hotelová 
hala s  recepciou a  lobby barom s  24 ho-
dinovým all inclusive servisom •  možnosť 
WiFi pripojenia v  lobby zdarma •  Interne-
tová kaviareň (30 min. zdarma) •  hlavná 

reštaurácia s  terasou a  výhľadom na  ho-
telovú záhradu • 6 a´la carte reštaurácií 
(talianska, japonská, čínska - za poplatok, 
mexická, turecká a rybia - zdarma, odporú-
čame rezerváciu vopred prostredníctvom 
hotelovej recepcie) • 7 barov (Lobby bar, 
Vitamin bar, Disco bar, Aloha Beach bar, 
Sunset snack bar, Pool bar 1, Pool bar 2) • 
IC Cafe - ponúkajúce široký výber kvalitnej 
kávy  • bazénový komplex pozostávajúci z 5 
vonkajších bazénov (z toho 1 bazén s tobo-
gánmi a 1 relaxačný bazén) • detský bazén 
• vnútorný bazén •  masáže a  beauty cen-
trum (za  poplatok) •  kaderníctvo •  sauna 
•  turecké kúpele • živá hudba • zmenáreň 
•  amfiteáter • fitness centrum •  stráženie 
detí (za poplatok) • miniklub Kids World (ih-
risko, vzdelávacie centrum a  detské kino) 
•  konferenčná miestnosť •  obchodíky so 
suvenírmi, kožou a  plážovým oblečením • 
mini market • prenájom áut (za poplatok) • 
fotograf (za poplatok)

IC Green Palace  
Resort & Spa hotelový komplex

od 602 EUR/8 dní • od 833 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka: po  minuloročnom úspechu vám opäť pri-
nášame neodolateľný, luxusný “high end“ all inclusive ho-
tel  patriaci do prestížnej siete IC HOTELS. Dominantou are-
álu je nádherná tropická záhrada, kde sa vytvára ideálna 
rovnováha medzi leňošením na zlatistej piesočnatej pláži, 
oddychom v  komfortných izbách a  veľkým množstvom  
aktivít. Tento jedinečný hotel s bezchybným servisom a vy-
nikajúcou kuchyňou dávame do pozornosti predovšet-
kým náročným klientom vyhľadávajúcim vysoko kvalitné  
hotelové komplexy s pestrým večerným programom. 

Antalya - Lara
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: starostlivo udržiavaná hotelová 
piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora (vhodné pre rodiny s deťmi) • hotelo-
vé plážové mólo • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a plážové osušky zdarma • možnosť vyu-
žívať bohaté služby hotelového all inclusive 
baru priamo pri hotelovej pláži

Šport a  zábava: bohaté celodenné a  ve-
černé medzinárodné animácie pre deti 
i  dospelých •  miniklub •  minidisco •  teni-
sový kurt (osvetlenie za  poplatok) •  squ-
ash • stolný tenis • mini golf • vodné pólo 
•  fitness centrum • aerobic •  step aerobic 
•  pilates •  brušné tance •  boccia •  šipky 
•  plážový volejbal •  vodná gymnastika 
•  jacuzzi •  billiard (za poplatok) •  bowling 
(za poplatok) • stolný tenis • TV miestnosť 
• požičovňa vodných športov na pláži (mo-
torové vodné športy za  poplatok) • kara-
oke • živá hudba 

“high end” all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a  ve-

čere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané importované alkoho-
lické nápoje • detské a vegetariánske menu 
• 3 a´la carte reštaurácie - mexická, turecká 
a rybia (1 x za pobyt, nutná rezervácia vo-
pred) • 24 hodinový all inclusive servis v lob-
by bare •  čerstvé ovocné šťavy vo Vitamín 
bare • pestré občerstvenie počas celého 
dňa v areáli hotela i na pláži • čaj, kvalitná 
káva, koláčiky a  sladké pečivo podávané 
v  hotelovej cukrárni • ľahšie nočné občer-
stvenie a snacky • minibar (v hotelovej izbe, 
dopĺňaný denne nealkoholickými nápojmi) 
• medzinárodné hotelové animácie pre deti 
i dospelých počas celého dňa • detský mi-
niklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie cen-
trum, detské kino) • slnečníky, ležadlá, mat-
race a osušky pri bazéne a na pláži

Cenník: str. 396

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: exkluzívny, novozrekonštruovaný 
hotelový komplex nachádzajúci sa v prekrás-
nej záhrade  priamo na súkromnej piesočna-
tej pláži •  vo svetoznámom letovisku Belek • 
30 km od letiska v Antalyi • 40 km od centra 
kozmopolitného mesta Antalya s  množ-
stvom nákupných a  zábavných možností   
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou do-
pravou - dolmušmi)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV 
• trezor (zdarma) • centrálna klimatizácia • mi-
nibar (zdarma) • telefón •  vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s  vaňou, resp.sprchou a  WC, 
sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vkusne zariadená hotelová 
hala s recepciou • internet café • WiFi pripojenie 
(30 minút denne zdarma)  • hlavná reštaurácia 
s terasou • Lobby bar (24 hodín zdarma) • Swim 
up 1 bar • Swim up 2 bar • Sunset snack bar • 
Vitamin bar • Pocoloco Disco bar • 5 á la carte 
reštaurácií (turecká, rybia, talianska, ázijská, me-
xická - extra platba) • 3 bazény (z toho 1 bazén 
s tobogánmi) • 2 detské bazény (z toho 1 bazén 
s tobogánmi) • masáže a Lilium beauty centrum 
(za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpele • 
tenisový kurt (osvetlenie za poplatok) • nákupná 
zóna • amfiteáter • fitness centrum • kaderníctvo 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť

Stravovanie: formou all inclusive

IC Santai 
 Resort & Spa hot. komplex

od 567 EUR/8 dní • od 784 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ichotels.com.tr

Naša mienka:  aj v tejto sezóne vám ponúkame ele-
ganciou a tureckou pohostinnosťou dýchajúci hotelo-
vý rezort, v ktorom sa snúbi pohodlie s kvalitou a pro-
fesionálny servis s  priateľskou atmosférou. Priamo pri 
piesočnatej pláži, v nádhernej záhrade sa tento rezort 
stáva ideálnym dovolenkovým cieľom všetkých veko-
vých kategórií. Spoľahlivé služby, ochotný personál, 
profesionálny servis a  predovšetkým atraktívne oko-
lie sú hlavnými bonusmi tohto hotela. Aj jeho poloha  
v prestížnom letovisku Belek, známom nielen milovní-
kom golfu, veľa napovedá, pretože práve toto letovisko 
v sebe spája mimoriadne kvalitné 18-jamkové golfové 
ihriská s medzinárodnou reputáciou a luxusnými hote-
lovými rezortmi. Tento vynikajúci hotel odporúčame 
tým z vás, ktorí si chcú užiť kvalitnú dovolenku s množ-
stvom športových aktivít, animačných programov a ši-
rokým výberom gastronomických zážitkov.

Belek
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Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do mora ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu (vhodné pre ro-
diny s deťmi) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma • možnosť využí-
vať služby all inclusive baru pri pláži

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub 
(deti vo veku 4 - 7 rokov) •  midiklub (deti 
vo veku 8 - 12 rokov) • diskotéka • medzi-
národné hotelové animácie • tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok) • fitness • aerobic 
• minigolf • minifutbal • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • basketbal •  stolný te-
nis • biliard (za poplatok) • požičovňa vod-
ných športov (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nealko-
holických a miestnych alkoholických nápojov 
• detské menu • nealkoholické a miestne alko-
holické nápoje počas celého dňa • 24 hodín 
all inclusive v Lobby bare • ľahšie občerstve-
nie počas dňa • ľahšie nočné občerstvenie • 
medzinárodné hotelové animácie pre deti aj 
dospelých organizované profesionálnymi 
animátormi • Nico miniklub (deti vo veku 4 - 7 
rokov) • midiklub (deti vo veku 8 - 12 rokov) • 
slnečníky, ležadlá, matrace a osušky pri bazé-
ne a na hotelovej pláži 

Cenník: str. 395

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: nádherný hotelový areál sa rozpre-
stiera priamo pri súkromnej okúzľujúcej pie-
sočnatej pláži v letovisku Lara • cca 11 km od 
letiska v Antalyi a 15 km od centra tohto sve-
toznámeho mesta s množstvom nákupných 
a zábavných možností

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor • 
klimatizácia • minibar • telefón • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: okázalá vstupná hala 
s  recepciou a  posedením • Wi-Fi v  lobby 
zdarma • hlavná reštaurácia • 7 a`la carte 
reštaurácií • 9 barov • nočný klub • vnútorný 
bazén • 2 veľké vonkajšie bazény • tobogá-
ny • detský bazén • turecké kúpele • sauna 
a jacuzzi • masáže, kaderníctvo a beauty cen-
trum (za poplatok) • škola tenisu a potápania 
(za poplatok) • obchodíky • konferenčná 
miestnosť • lunapark

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna široká piesočnatá hotelová 
pláž s pozvoľným vstupom do mora • plážo-
vé mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky zdarma • vodné športy (bezmoto-
rové zdarma, motorové za poplatok)

Šport a zábava: tenisové kurty • fitness cen-
trum • vodné pólo • basketbal • plážový volej-
bal • stolný tenis • diskotéka • celodenné hote-
lové animácie • detský miniklub

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje • snacky počas dňa • 
polnočné občerstvenie • zmrzlina • minibar 
v  izbe • medzinárodné animácie pre deti 
a  dospelých • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 397

Delphin Diva Premier  
De Luxe Resort hot. komplex

od 994 EUR/8 dní • od 1393 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.delphinhotel.com

Naša mienka: s  hrdosťou vám opäť ponúkame 
klenot medzi luxusnými hotelmi patriaci do prestíž-
nej siete DELPHIN Hotels & Resorts. Tento hotelový 
skvost vám svojou jedinečnou architektúrou a  pr-
votriednymi službami dopraje ten najdokonalejší 
komfort. Práve tu dochádza k  bezchybnej harmónii 
medzi luxusom a prírodou. Na tomto rozprávkovom 
mieste sa stane z každého vášho dňa jedinečný záži-
tok a po návrate z dovolenky si budete priať jediné, 
aby ste sa sem mohli ešte raz vrátiť.

Antalya - Lara
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Poloha: nádherný hotelový areál sa rozprestie-
ra priamo pri súkromnej pláži v letovisku Lara • 
cca 10 km od letiska v Antalyi a 15 km od centra 
tohto svetoznámeho mesta s  bohatou ponu-
kou nákupných a zábavných možností

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • klima-
tizácia • telefón • trezor (zdarma) • minibar (zdar-
ma) • SAT TV • balkón s posedením

Vybavenie hotela: honosná vstupná hala 
s  recepciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia 
s  terasou • 8 a´la carte reštaurácií • 15 barov • 
nočný klub • 2 vonkajšie bazény • detský bazén 
• vyhrievaný vnútorný bazén • aquapark s tobo-
gánmi a šmykľavkami • turecké kúpele • sauna 
• wellness a beauty centrum (za poplatok) • fit-
ness centrum • tenisové kurty • biliard • bowling • 
obchodná pasáž • lunapark • miniklub • kino 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri nádhernej a širokej súkromnej 
piesočnatej pláži s prímesou kamienkov • le-
žadlá, slnečníky, a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: tenisový kurt (zdarma) • stolný 
tenis • herňa • biliard • bowling • fitness centrum 
• aerobic • šipky • boccia • lunapark • aquapark • 
kino • motorové a nemotorové vodné športy na 
pláži • windsurfing • živá hudba • medzinárodné 
hotelové animácie • miniklub

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje • pestré 
občerstvenie počas dňa • polnočné občer-
stvenie • detské a  vegetariánske menu • 
minibar v  izbe • medzinárodné animácie 
pre deti a  dospelých • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 397

Delphin Imperial  
De Luxe Resort & Spa hotel. komplex

od 1106 EUR/8 dní • od 1575 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.delphinhotel.com

Naša mienka: Delphin Diva je najnovším výstavným 
dielom a pýchou hotelovej siete Deplhin hotels. Tento 
fantastický hotel otvoril svoje dvere hosťom po prvý 
krát v roku 2012 a svojou impozantnou krásou zatienil 
všetko navôkol. Areál tohto architektonického skvostu 
lemujú priezračné vlny tyrkysového mora končiace pri 
nádhernej hotelovej pláži ponúkajúcej letnú pohodo-
vú harmóniu oddychu i zábavy. Snívate o kvalitnom 
servise, detailne prepracovanom luxuse a komforte? 
Už nemusíte, práve ste to našli. 

Antalya - Lara
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Poloha: v prestížnom a veľmi elegantnom 
letovisku  Lara nazývanom aj „turecké Las 
Vegas“  vďaka svojim exkluzívnym a luxus-
ným hotelovým komplexom priťahujúcim 
každý rok tú najnáročnejšiu klientelu • mo-
derný hotelový areál nachádzajúci sa pria-
mo na súkromnej piesočnatej pláži • 17 km 
od letiska a mesta Antalya

Ubytovanie: elegantne a príjemne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 až 2 
prísteliek • satelitný TV • trezor • klimatizácia 
• minibar (zdarma denne dopĺňaný nealko 
nápojmi) • telefón • internet (za poplatok) 
•  vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa 
a WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hotelová hala 
s  recepciou a posedením • zmenárenské 
služby na recepcii • hlavná hotelová reštau-
rácia s terasou • 4 bary (Piano bar otvorený 
24 hodín - nonstop all inclusive servis, Pool 
bar, Beach bar a Havana bar)  • 3 a´la carte 
reštaurácie (turecká, rybia, talianska - nut-
ná rezervácia vopred) • fantastický a veľmi 
atraktívny 400 m dlhý bazénový komplex, 
pozostávajúci z  5 bazénov - plavecký ba-
zén, bazén s umelým vlnobitím - otvorené 
v hotelom vyhradenom čase počas dňa, 
bazén pre animácie, Jacuzzi bazén, detský 
bazén • veľký aquapark s  5 tobogánmi • 
vnútorný bazén • internet café (za popla-
tok, otvorené 24 hodín) • masáže a beauty 

Kervansaray Beach 
Spa & Waterpark hot. komplex

od 560 EUR/8 dní • od 770 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.kervansarayhotels.com

Naša mienka: tento obľúbený hotel, ktorý vám na 
základe veľmi pozitívnych ohlasov ponúkame aj tento 
rok, je miestom pre skutočný oddych a relax aj nároč-
nejších klientov. Nachádza sa v mimoriadne luxusnom 
a prestížnom stredisku Lara, ktoré svojimi hotelmi vy-
sokej kvality vybudovanými na čarokrásnom pobreží, 
s komplexnou ponukou služieb, rušným nočným živo-
tom, gurmánskymi reštauráciami a  jednou z  najdlh-
ších a najkrajších pláží v Turecku láka k pobytu turistov 
bez rozdielu veku. Kulisou hotelového komplexu  sa 
stali vlny Stredozemného mora, ku ktorým vyúsťuje 
prekrásny hotelový areál plný rôznorodých voľno-
časových aktivít spríjemňujúcich  aktívne prežívanie 
dovolenkového pobytu. Samotný hotelový areál vás 
uchváti svojou kolosálnou architektúrou a  výnimoč-
nými doplnkovými možnosťami pre strávenie  naozaj  
príjemnej a úžasnej dovolenky. 

Antalya - Lara
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centrum (za poplatok) • sauna • turecké kú-
pele • nákupná zóna  • kaderníctvo • mini-
market • čistiareň • doktor

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: prekrásna široká piesočnatá pláž 
s  pozvoľným vstupom do mora (vhodné 
aj pre rodiny s deťmi a pre menej zdatných 
plavcov) • plážové mólo • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma 

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub 
(pre deti od 4 do 12 rokov) •  diskotéka • 
medzinárodné animácie • tenisové kurty  
(osvetlenie za poplatok) • fitness •  aerobic 
• badminton • minigolf • plážový volejbal •  

basketbal •  stolný tenis •  biliard (za  popla-
tok) • na pláži široká ponuka vodných špor-
tov a atrakcií (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a  miestne alko-
holické nápoje • občerstvenie počas dňa 
- káva, čaj, koláčiky • ľahšie nočné občer-
stvenie • minibar (denne dopĺňaný neal-
ko nápojmi) • miniklub •  hotelové animá-
cie • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
pri bazéne a na hotelovej pláži 

Cenník: str. 395

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: 5 km od centra historického mesta 
Side, v časti Colakli • priamo pri vlastnej okúz-
ľujúcej piesočnatej pláži • 10 km od turistic-
kého strediska Manavgat • 40 km od medzi-
národného letiska v Antalyio

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) 
• klimatizácia • telefón • minibar • Wi-Fi pripo-
jenie (zdarma) • SAT TV • balkón s posedením

Vybavenie hotela: honosná vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi v lobby zdarma • interneto-
vá kaviareň (za poplatok) • hlavná reštaurácia 
s  terasou • 5 a´la carte reštaurácií • 6 barov • 
diskotéka • vyhrievaný vnútorný bazén • 2 
vonkajšie bazény • detský bazén • aquapark 
s tobogánmi a šmykľavkami • turecké kúpele 
• sauna • wellness a beauty centrum (za po-
platok) • fitness centrum • tenisové kurty • ob-
chodná pasáž • lunapark • miniklub • bowling 
(za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri nádhernej a  širokej súk-
romnej piesočnatej pláži • ležadlá, slnečníky, 
a plážové osušky zdarma 

Šport a  zábava: plážový volejbal • tenis • 
vodné pólo • stolný tenis • šipky • gymnastika • 
hodiny tanca • živá hudba • tematické diskotéky 
• medzinárodné hotelové animácie • miniklub

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje • pestré 
občerstvenie počas celého dňa • polnočné 
občerstvenie • detské a  vegetariánske 
menu • zmrzlina • sladkosti • minibar v izbe 
• medzinárodné animácie pre deti a dospe-
lých • slnečníky, ležadlá a  plážové osušky 
pri bazéne aj na pláži 

Cenník: str. 397

Royal Alhambra Palace  
De Luxe Resort & Spa hotel. komplex

od 861 EUR/8 dní • od 1183 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.royalalhambrapalace.com

Naša mienka: honosný päťhviezdičkový rezort, zara-
dený do elitnej triedy vysokokvalitných hotelov je zná-
my ako briliant svetoznámeho dovolenkového strediska 
Side. Budete očarení jeho kolosálnosťou a prirodzenou 
kombináciou histórie s modernou architektúrou, pričom 
tie najlepšie služby svetovej úrovne sú neodškriepiteľ-
nou samozrejmosťou. Vyberte si tento prázdninový raj 
za miesto svojej dovolenky a my vám sľubujeme, že mo-
menty, ktoré tu prežijete, budú patriť k  tým najkrajším 
nezabudnuteľným chvíľam vo vašom živote.

Side
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Poloha: prekrásny hotelový komplex, ktorého 
rozľahlý areál končí priamo na nádhernej pláži 
• iba 1 km od historického mesta Side s nákup-
nými a zábavnými možnosťami a antickými pa-
miatkami • asi 5 km od mesta Manavgat • cca 
60 km od medzinárodného letiska v Antalyio

Ubytovanie: exkluzívne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky v hlavnej budove 
alebo záhrandých vilkách  • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • 
klimatizácia • telefón • minibar • trezor • Wi-Fi 
pripojenie • SAT TV • balkón s posedením

Vybavenie hotela: okázalá vstupná hala 
s  recepciou • hlavná reštaurácia s  terasou • 
6 a´la carte reštaurácií • 12 barov • 2 beach 
cluby • coffee a beer house • plážové mólo • 
vyhrievaný vnútorný bazén • 6 vonkajších ba-
zénov • detský bazén • aquapark s tobogánmi 
a šmykľavkami • lunapark (za poplatok) • kino 
(za poplatok) • amfiteáter • diskotéka • turecké 
kúpele • sauna • wellness a beauty centrum (za 
poplatok) • fitness centrum • obchodná pasáž 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: krásna široká hotelová piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom • ležadlá, slnečníky, a plá-
žové osušky zdarma • vodné špoty (za poplatok)

Šport a  zábava: minifutbal • minigolf • plá-
žový volejbal • tenis • bazénové hry • stolný 
tenis • šipky • basketbal • lukostreľba • aerobik • 
bowling a biliard (za poplatok) • medzinárodné 
animácie • miniklub • večerné programy • dis-
kotéka

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• lokálne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje • občerstvenie rôzne-
ho druhu počas celého dňa • nočné občer-
stvenie • detské menu • zmrzlina • minibar 
v  izbe • medzinárodné animácie pre deti 
a  dospelých • slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • WiFi pripojenie

Cenník: str. 396

Sueno Beach 
De Luxe Resort & Spa hotel. komplex

od 693 EUR/8 dní • od 924 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sueno.com.tr

Naša mienka: prvotriedny z radu päťhviezdičkových 
hotelových rezortov s fantastickou polohou, na dosah 
od slnkom zaliatej hotelovej pláže, ponúkame v tomto 
roku ako úplnú novinku. Štandard služieb na tej najvyš-
šej úrovni, nespočetné množstvo aktivít či vynikajúca 
medzinárodná aj turecká kuchyňa predurčujú dovolen-
kový komplex Sueno Beach na strávenie bezchybných 
a nezabudnuteľných chvíľ. Hotel odporúčame všetkým, 
ktorí snívajú o luxusnej dovolenke s nadštandardnými 
službami ultra all inclusive.

Side
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Bel Conti hotelový komplex

od 553 EUR/8 dní • od 756 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.belconti.com

Naša mienka: v  oáze večne zelených píniových 
lesov a omamnej vône eukalyptov vás privíta hote-
lový komplex Bel Conti, ktorý vďaka vysokej kvalite 
poskytovaných služieb naplní sen každého, kto túži 
nielen po dovolenke plnej sladkého ničnerobenia, 
ale aj  po dovolenke bohatej na  športové a  spolo-
čenské vyžitie. Tento luxusný dovolenkový raj obklo-
pený nádhernou exotickou záhradou sa nachádza 
v  prestížnom a klientami vyhľadávanom letovisku 
Belek, preslávenom najmä vďaka golfovým ihriskám 
svetového mena, na ktorých majú príležitosť odskú-
šať si svoje zručnosti nielen profesionáli a  pokroči-
lí, ale i  športuchtiví začiatočníci.  Štýlový hotelový 
komplex, zaujímavá architektúra, s  eleganciou za-
riadené hotelové interiéry, ako i  samotné novozre-
konštruované izby poskytnú aj náročnejším z  radu 
našich klientov dostatok súkromia a  relaxu, a  to 
v tesnej blízkosti do široka sa tiahnúcej piesočnatej 
pláže v letovisku s nádychom luxusu. 

Belek

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • v pokoj-
nej časti letoviska Belek, cca 800 m od centra 
Beleku (dostupnosť miestnymi autobusmi)  
• 30  km od letiska a mesta Antalya

Ubytovanie: novozrekonštruované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
(hl.budova) •rodinné izby (na vyžiadanie) • 
klimatizácia • telefón • minibar • satelitný TV 
•  trezor •  vlastné hygienické príslušenstvo 
(sprcha, WC a  sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: areál 
pozostáva z hlavnej budovy a z priľahlých viliek  
• vstupná hala s recepciou • lobby bar • hlavná 
reštaurácia s terasou • dve á la carte reštaurácie 

(talianska a  turecká - za  poplatok) • nákupné 
centrum •  internetová kaviareň (za  poplatok) 
•  kaderníctvo (za  poplatok) • bazénový kom-
plex  s  tobogánmi a  šmykľavkami • vnútorný 
bazén •  detský bazén •  detské ihrisko • pool 
bar • snack bar • beach bar • diskotéka a mini-
diskotéka pre deti • minibufet pre deti • jacuzzi 
• turecké kúpele • parný kúpeľ • sauna • masá-
že (za poplatok) • wellness centrum • miniklub 
(pre deti od 4 do 11 rokov) • klub pre teenage-
rov (vo veku od 12 do 16 rokov) počas hlavných 
letných prázdnin • konferenčná miestnosť 
• amfiteáter • obchod so suvenírmi • baby-sit-
ting (za poplatok) • čistiareň (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

AKTÍVNA
DOVOLENKA
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Pláže: dlhá a  široká hotelová piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora (vhodné 
pre rodiny s deťmi) • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a plážové osušky zdarma

Šport a  zábava: tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • fitness centrum • šipky • basket-
bal • vodné pólo • aqua gymnastika • aerobik • 
stolný tenis • minigolf • plážový volejbal • vod-
né športy na pláži (za poplatok) • biliard (za po-
platok) • futbal • stolný futbal (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere a neskoré 

večere formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov  •  lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje • popoludňajšie snacky, zmrzlina, ko-

láčiky, čaj, káva • ľahšie nočné občerstvenie • 
slnečníky, ležadlá, matrace a osušky pri bazé-
ne a na pláži • animačný program pre deti

SUN & FUN klub V  letnej sezóne 2015 si 
vám na spestrenie vášho 

aktívneho dovolenkového pobytu dovoľuje-
me ponúknuť osvedčené hotelové animácie 
organizované najmä počas letných prázdnin. 
Slovensky hovoriaci animátor v  spolupráci 
s  hotelovými animátormi pre vás pripravili 
denné i večerné aktivity. Rôzne súťaže, pohy-
bové hry a spoločenský program spríjemnia 
chvíle vášho oddychu a  sú príležitosťou na 
spoznanie nových dovolenkových priateľov.

Cenník: str. 395

Belek

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: luxusný hotelový komplex v objatí 
prekrásnej záhrady s  palmovou promená-
dou ústiacou priamo na krásnu pláž s prie-
zračnou vodou Stredozemného mora • ho-
tel zaradený do  prestížnej medzinárodnej 
hotelovej siete Iberotel • v stredisku Kizilagac 
s  nákupnými možnosťami • 10 km od  mes-
ta Manavgat s  neopakovateľnou prírodnou 
scenériou • 15 km od historického mestečka 
Side ľahko dostupného dolmušmi •  60 km 
od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantne a komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • 
priestranné rodinné izby (na vyžiadanie) • indi-
viduálna klimatizácia • telefón • minibar • SAT TV 

• trezor • vlastné príslušenstvo (sprcha, WC a su-
šič na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: krásny 
hotelový komplex pozostávajúci z  luxus-
ných  prázdninových viliek roztrúsených 
v rozsiahlej hotelovej záhrade • komfortná 
hotelová hala s  recepciou a  posedením 
• hotelová reštaurácia s  terasou • dve a´la 
carte reštaurácie • snack bar • plážový bar 
•  bar pri bazéne •  lobby bar •  obchodíky 
priamo v  hotelovom areáli •  bazénový 
komplex s  oddelenou časťou pre deti 
• vodný svet s 5 tobogánmi • vnútorný ba-
zén s jacuzzi • turecké kúpele • masáže (za 
poplatok) • WiFi pripojenie

Iberotel Palm Garden hot. komplex

od 602 EUR/8 dní • od 833 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.iberotelpalmgarden.com

Naša mienka: vybrať si tento hotelový komplex 
za  miesto dovolenky znamená po  pár hodinách 
letu ocitnúť sa v  raji na zemi. Fascinujúci vodný svet 
s  tobogánmi a  šmykľavkami, palmová záhrada, bez-
prostredná blízkosť krásnej hotelovej pláže, množ-
stvo reštaurácií s  ponukou špecialít od  výmyslu sve-
ta a  k  tomu bohaté animačné aktivity so športovým 
a  spoločenským vyžitím nasvedčujú tomu, že tento 
luxusný vysokokvalitný hotelový komplex je skutoč-
ným prázdninovým rajom. Hotel svojimi službami, 
vybavením, kuchyňou a areálom uspokojí aj tých naj-
náročnejších hostí. V  dizajne hotelového komplexu 
sa citlivo dopĺňajú luxusné moderné prvky s  typic-
kým tureckým nádychom a  spolu s  pohostinnosťou 
personálu je tak u klientov od prvej chvíle navodený 
príjemný, priam rozprávkový pocit. Komplex dávame 
do pozornosti náročnejším klientom a rodinám s deť-
mi. Vyznávači aktívneho i pasívneho letného oddychu 
tu objavia prázdninový raj dokonale pripravený na na-
plnenie ich túžob.
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá hotelová pláž pri 
vstupe do mora premiešaná drobnými 
kamienkami •  slnečníky, ležadlá, matra-
ce a  plážové osušky zdarma •  bohaté all 
inclusive služby v plážovom bare

Šport a zábava: fitness centrum • požičov-
ňa vodných športov ako parasailing, vod-
né lyže, vodný skúter, adrenalínové vod-
né atrakcie (za  poplatok) •  tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • mi-
nigolf •  plážový volejbal •  plážový futbal 
•  šipky •  biliard •  aerobik • vodný aerobik 
• vodné pólo • boccia

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov, podávané sú jedlá medzinárodnej 
i  tureckej kuchyne •  lokálne alkoholické 
a  nealkoholické nápoje podávané v  celom 
hotelovom areáli i na pláži • ľahšie popolud-
ňajšie občerstvenie vo vyhradených hodi-
nách • čaj, káva a koláčiky o piatej • zmrzlina 
• ľahšie nočné občerstvenie • minibar v izbe 
(voda, nealkoholické nápoje - pri príchode) 
•  slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • medzinárodné 
animácie pre deti i dospelých • miniklub

Cenník: str. 396

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: palácový hotelový komplex pozostá-
vajúci z hlavnej budovy, z luxusnej novoposta-
venej budovy LTI Serra Resort a elegantných 
viliek roztrúsených v  krásnom hotelovom 
areáli •  priamo na  brehu tyrkysového mora 
s  vlastnou plážou • v  pokojnejšom letovisku 
Kizilot • 19 km od  historického mesta Side 
s nákupnými a zábavnými možnosťami, ľahko 
dostupnými miestnymi autobusmi, tzv. dol-
mušmi • 60 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortné dvojlôžkové izby 
s  možnosťou 1 až 2 prísteliek • rodinné izby 
(na  vyžiadanie) •  veľmi moderne a s neoby-
čajným vkusom zariadené dvojlôžkové izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek v LTI Serra Resort 

• rodinné izby (na vyžiadanie) • individuálna kli-
matizácia • telefón • minibar • satelitný TV • tre-
zor • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu spoloč-
né pre klientov oboch hotelov: reštaurácia 
• a´la carte reštaurácia • 4 bary (snack, plážový, 
novozrekonštruovaný dvojpodlažný bar pri 
bazéne, lobby) • rozsiahly bazénový komplex 
tvorený viacerými bazénmi • plavecký bazén 
• bazén s tobogánmi a šmykľavkami • detský 
bazén • atraktívny bazén pre deti plný rôznych 
vodných atrakcií •  vnútorný bazén s  jacuzzi 
•  turecké kúpele •  Wi-Fi pripojenie (zdarma) 
• internet (za poplatok) • obchodná zóna

Club Calimera Serra Palace 
& LTI Serra Resort hotelový komplex

od 539 EUR/8 dní • od 742 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.serrapalace.com.tr, www.serraresort.com 

Naša mienka: jedinečný hotelový komplex s prvkami 
modernej architektúry predurčený na  strávenie sku-
točnej dovolenky snov prešiel v  roku 2013 rozsiahlou 
rekonštrukciou a okrem iného vás privíta novovybudo-
vaným atraktívnym aquaparkom a prekrásnym bazéno-
vým areálom. Zároveň v jeho areáli počas zimy vyrástol 
mimoriadne noblesný a luxusný hotel patriaci do siete 
LTI.  Tento novopostavený exluzívny hotel je predurče-
ný stať sa rozprávkovým miestom aj pre tých najnároč-
nejších klientov. A ak k tomu pripočítame prekrásnu 
exotickú záhradu s hojdacími sieťami, palmovú prome-
nádu končiacu priamo na širokej pláži, veľké množstvo 
atrakcií v areáli, ako aj vysokú úroveň poskytovaných 
služieb, ktoré sú pre oba hotely spoločné,  čaká na vás 
skutočný dovolenkový raj. V tomto prenádhernom pro-
stredí sa ruka v ruke snúbila kombinácia aktívneho re-
laxu s bezstarostným leňošením na pláži.

Side

izba Palace
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Vybavenie pre klientov hotela LTI Serra Re-
sort: luxusná reštaurácia s terasou • vynikajúca 
talianska a‘la carte reštaurácia (nutná rezervácia 
vopred) • lobby bar (otvorený 24 hod.) •  súkrom-
ná hotelová pláž s hotelovým beach barom

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  dlhá a široká hotelová piesočnatá pláž 
pri vstupe s prímesou drobných kamienkov 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • plážový volejbal • fut-
balové ihrisko • basketbal • stolný futbal • aerobik 
• fitness centrum • šipky • vodné športy (za po-
platok) • miniklub • detské ihrisko 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy, večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov 
• lokálne alkoholické a nealkoholické nápo-
je • zmrzlina • ľahšie popoludňajšie snacky 
(pizza, palacinky, gozleme) • čaj, káva a ko-
láčiky o piatej •  ľahšie nočné občerstvenie 
• minibar v izbe • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky pri bazéne aj na pláži 

SUN & FUN klub animačný program 
počas prázdnin pre 

deti i dospelých aj za účasti slovensky ho-
voriacich animátorov 

Cenník: str. 394

Side

izba Resort
Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk



248 TURECKO

Sultan of Dreams 
Relax & Spa hotel. komplex

od 490 EUR/8 dní • od 665 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sultanofdreams.com

Naša mienka: už pri vstupe do tohto novopostaveného 
hotelového rezortu návštevníka uchváti nielen orientom 
dýchajúca atmosféra, ale aj vzdušný veľkolepý priestor, 
ktorý je pre tento hotel charakteristický, tak v interiéri, ako 
aj exteriéri. Pocit pôvabu navodzuje i samotný plášť budo-
vy pripomínajúci jemnú čipku. Reprezentatívna vstupná 
hala a spoločenské priestory sú osviežené dizajnérskymi 
kúskami.  Jednoducho noblesný, elegantný a luxusný. Taký 
je hotelový komplex Sultan of Dreams, situovaný v krásnej 
záhrade končiacej až na brehu blankytného mora.

Side

Poloha: rozprávkový hotelový komplex, 
ktorého areál končí priamo na zlatistej ho-
telovej pláži • v turistami vyhľadávanom, 
pokojnejšom stredisku Kizilot •  iba 15 km 
od  historického mesta Side, ktoré uspo-
kojí vašu túžbu, tak po nákupoch, ako aj 
posedeniach v kaviarňach či reštauráciách 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi) • približne 15 km 
od mesta  Manavgat s nákupnými možnos-
ťami • asi 50 km od centra Tureckej rivéry, 
žiarivého a kozmopolitného mesta Alanya s 
typickou dovolenkovou a pravou tureckou 
atmosférou • cca 60 km od medzinárodné-
ho letiska v Antalyi

Ubytovanie: mimoriadne štýlové a vkus-
né 2-lôžkové izby s  1 alebo 2 prístelkami  
•  klimatizácia •  satelitný LCD TV •  minibar 
•  trezor (za  poplatok) •  telefón •  vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou 
respektíve sprchou, WC a  sušič na  vlasy) 
• balkón s posedením 

Vybavenie hotela: impozantná a s výni-
močným vkusom zariadená vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia s  terasou •  2 a´la carte reštau-
rácie (nutná rezervácia vopred) • lobby bar 
• pool-beach bar • disko bar • restaurant 
bar • vonkajší bazénový komplex s aqu-
aparkom   (slnečníky, ležadlá, matrace a 
plážové osušky zdarma) • relaxačný bazén 
•  vnútorný bazén • detský bazén • turec-
ké kúpele (masáže a peeling za poplatok) 
• sauna • salón krásy (za poplatok) • spa a 
wellness centrum (za poplatok) • minimar-
ket a obchodíky • miniklub • detské ihrisko • 
konferenčná miestnosť • knižnica • čistiareň 
(za poplatok) • WiFi internetové pripojenie 
v lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká a dlhá hotelová piesočnatá 
pláž pri vstupe do mora s prímesou drob-
ných kamienkov • slnečníky, ležadlá, matra-
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ce a plážové osušky zdarma • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku • detský 
miniklub • detské ihrisko • stolný tenis • plá-
žový volejbal • fitness centrum • aerobik  • 
boccia • šipky • vodné pólo • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a lokálne alkoho-
lické nápoje podávane v areáli hotela aj 
na pláži • podávanie ľahšieho poobedňaj-
šieho občerstvenia a snackov vo vyhra-
dených hodinách počas dňa • podávanie 
ľahšieho polnočného občerstvenia • čaj, 
káva a koláčiky • zmrzlina • turecké placky 
• minibar v izbe • medzinárodné hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku • detský 
miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace a 

plážové osušky pri bazéne aj na pláži • 
WiFi internetové pripojenie v lobby 

SUN & FUN klub V  letnej sezóne 2015 
si vám dovoľujeme 

ponúknuť na spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hote-
lové animácie organizované najmä počas 
letných prázdnin. Slovensky hovoriaci 
animátor v  spolupráci s  hotelovými ani-
mátormi pre vás pripravili denné i večer-
né aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí 
aj  deti. Rôzne súťaže, pohybové hry či 
aerobik vám určite spríjemnia chvíle váš-
ho oddychu. Spoločenský program je 
zase výbornou príležitosťou na  zábavu 
a  spoznanie nových priateľov. Klubová 
dovolenka je zárukou neopakovateľných 
dovolenkových chvíľ, radosti z  pohybu, 
zábavy a  nenapodobiteľného  detského 
smiechu.

Cenník: str. 393

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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PrimaSol Serra Garden 
Family Resort hotel. komplex

od 441 EUR/8 dní • od 546 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.primasolserragarden.com

Naša mienka: je pre nás veľkou cťou predstaviť vám 
jeden z najobľúbenejších hotelov našej CK - hotelový 
komplex Club Belinda Beach v úplne novom šate. O jeho 
kvalitách svedčí aj skutočnosť, že hotel patrí pod ten istý 
manažment ako aj špičkový hotel Club Calimera Serra 
Palace. Úplná rekonštrukcia ubytovacích častí, bazénové-
ho komplexu ako aj celého hotelového areálu je zárukou 
toho, že tento fascinujúci hotel obkolesený prekrásnou 
udržiavanou záhradou bude aj naďalej tým miestom, kto-
ré bude lákať každým rokom čoraz viac turistov.

Side

Poloha: novovybudovaný hotelový areál, 
ktorý je situovaný približne 200 m od nád-
hernej piesočnatej pláže pozvoľne sa zva-
žujúcej do mora • vo vyhľadávanej a pokoj-
nejšej časti strediska Evrenseki-Side •  iba 
7 km od  historického mesta Side s množ-
stvom nákupných a zábavných možností 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi)• 12 km od mesta  
Manavgat • cca 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s  1, 
resp. 2 prístelkami (v prípade obsadenia 
izby 4 osobami odporúčame rodinnú izbu 
- na vyžiadanie) • klimatizácia • satelitný TV 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
vaňou, resp. sprchou, WC a sušič na vlasy) 
•  telefón •  trezor (za  poplatok) •  balkón s 
posedením 

Vybavenie hotela: novopostavené prázd-
ninové vilky umiestnené uprostred pre-

krásnej hotelovej záhrady •  vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelo-
vá reštaurácia s terasou • a´la carte reštau-
rácia (nutná rezervácia vopred) • 3 bary 
(bar pri bazéne, plážový bar, Service bar) 
• 2 bazény  • jeden samostatný bazén s 3 
tobogánmi a šmykľavkami • 2 detské bazé-
ny, jeden so šmykľavkami • turecké kúpele 
(masáže a peeling za poplatok) • sauna • 
kaderníctvo (za poplatok) • obchodíky 
(klenotníctvo, obchodík s kožou a suvenír-
mi, minimarket) • konferenčná miestnosť 
• čistiareň (za poplatok) • wifi internetové 
pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž 
s veľmi jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do  mora vhodná pre rodiny s deťmi 
(zvoz na pláž zdarma) •  slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma (výmena 
osušiek za poplatok)

AKTÍVNA
DOVOLENKA
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Šport a  zábava: medzinárodné hotelové 
animácie aj v slovenskom jazyku • detský 
miniklub (pre deti od 4 do 14 rokov) • det-
ské ihrisko • 2 tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • volejbal • basket-
bal • fitness centrum • aerobik  • minigolf • 
široká ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré ra-
ňajky, obedy a večere 

formou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov •  nealkoholické a  lokálne 
alkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela aj na pláži •  ľahšie poobedňajšie 
občerstvenie a snacky vo vyhradených 
hodinách počas dňa • podávanie ľahšie-
ho polnočného občerstvenia • čaj, káva 
a koláčiky o piatej • minibar v izbe • me-
dzinárodné hotelové animácie aj v slo-
venskom jazyku •  detský miniklub (pre 
deti od 4 do 14 rokov) • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri bazé-

ne aj na pláži (výmena osušiek za popla-
tok) • WiFi internetové pripojenie v lobby 

SUN & FUN klub V letnej sezóne 2015 
si vám dovoľujeme 

ponúknuť na spestrenie vášho aktívneho 
dovolenkového pobytu osvedčené hote-
lové animácie organizované najmä po-
čas letných prázdnin. Slovensky hovoria-
ci animátor v  spolupráci s  hotelovými 
animátormi pre vás pripravili denné i ve-
černé aktivity, pri ktorých sa zabavia do-
spelí aj deti. Rôzne súťaže, pohybové hry, 
či aerobik vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu. Spoločenský program je 
zase výbornou príležitosťou na  zábavu 
a  spoznanie nových priateľov. Klubová 
dovolenka je zárukou neopakovateľných 
dovolenkových chvíľ, radosti z  pohybu, 
zábavy a  nenapodobiteľného  detského 
smiechu.

Cenník: str. 391

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Grand Prestige
Spa & Waterpark hot. komplex

od 476 EUR/8 dní • od 623 EUR/11 dní
oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.grandprestige.com

Naša mienka: zrekonštruovaný hotelový komplex so 
záhradou hýriacou voňavými kvetmi siahajúci až takmer 
na slnkom zaliatu pláž vás očarí svojou kolosálnou archi-
tektúrou. Atraktívnym vodným parkom, bohato prestretý-
mi bufetovými stolmi a profesionálnymi službami budete 
hýčkaní počas celého pobytu. O zábavu a dobrú náladu 
sa postarajú skúsení medzinárodní animátori. Na  svoje 
si prídu aj milovníci histórie návštevou 7 km vzdialeného 
mesta Side. Nádherné okolie spolu s miestnou pohostin-
nosťou vytvárajú miesto, kde sa sen o fantastickej rodin-
nej dovolenke stáva skutočnosťou.

Side

Poloha: veľmi obľúbený päťhviezdičkový 
hotelový komplex s  rozľahlou záhradou 
s exotickými palmami a voňavými kvetmi 
• približne 7 km od historického a turistami 
mimoriadne vyhľadávaného mesta Side s 
antickými pamiatkami a množstvom ná-
kupných a zábavných možností (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, 
tzv. dolmušmi) • cca 150 m od piesočnatej 
pláže •  atraktívny vodný park so šmykľav-
kami a toboganmi • menšia nákupná zóna 
s  obchodíkmi •  prírodné jazero s  prome-
nádou • cca 4 km od turistického strediska 
Manavgat s  prekrásnou prírodnou scené-
riou a fascinujúcimi vodopádmi (ľahko do-
stupné lacnými miestnymi autobusmi, tzv. 
dolmušmi) •  približne 65 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne a príjemne zariade-
né zrekonštruované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek •  komfortne 
zariadené väčšie prepojené rodinné izby 

určené pre 4 osoby na vyžiadanie (oddele-
ná miestnosť s 2 lôžkami a obývacia miest-
nosť s 2 prístelkami) • klimatizácia • telefón 
•  satelitný TV •  rádio •  minibar •  trezor 
(za  poplatok) •  vlastné hygienické príslu-
šenstvo ( kúpelňa so sprchou, respektíve 
vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo 
terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: vstup-
ná hotelová hala s panoramatickými výťa-
hmi • recepcia so zmenárňou a posedením 
v lobby •  WiFi internetové pripojenie •  4 
reštaurácie • 6 barov (lobby, pool, plážový, 
snack, Amphi bar, Bistro Taurus) • 2 vonkaj-
šie bazény so šmykľavkami a  toboganmi 
(jeden s oddelenou detskou časťou a mini 
toboganom) • sauna • turecké kúpele (ma-
sáže za  poplatok) •  jacuzzi (za  poplatok) 
•  konferenčná hala •  nákupné centrum 
(zlatníctvo, kaderníctvo, boutique, foto-
služba, obchodíky so suvenírmi) •  detské 
ihrisko • detský miniklub • hotelová záhra-
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da s  atraktívnymi jazierkami •  záhradná 
terasa s posedením • a´la carte reštaurácia 
na  streche hotela s  fantastickým výhľa-
dom (za poplatok a na základe rezervácie 
vopred)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná piesočnatá pláž pri vstupe 
do mora premiešaná kamienkami •  le-
žadlá, slnečníky, plážové osušky a matra-
ce zdarma •  all inclusive servis aj na  pláži 
v plážovom bare • ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok)

Šport a  zábava: aquapark s  toboganmi 
a šmykľavkami • detské ihrisko • stolný te-
nis • 4 tenisové kurty (osvetlenie za popla-
tok) • plážový volejbal • basketbal • biliard 
(za  poplatok) •  ponuka vodných športov 
na  pláži (za poplatok) •  fitness centrum 
• diskotéka Niagara • požičovňa áut • amfi-
teáter •  medzinárodné hotelové animácie 

pre deti aj dospelých • detský miniklub pre 
deti od 4 do 12 rokov

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v  hotelovom 
areáli i na pláži počas celého dňa • podá-
vanie ľahšieho občerstvenia a snackov vo 
vybraných hodinách v  hoteli i  na  pláži 
(turecké placky, hamburgery, pizza, hra-
nolky) • čaj, káva, koláče o piatej • podá-
vanie ľahšieho nočného občerstvenia 
• minibar v hotelovej izbe (voda, nealko-
holické nápoje - naplnený pri príchode) 
• stolný tenis • volejbal • basketbal • plážo-
vý volejbal • medzinárodné animácie pre 
deti a dospelých • miniklub pre deti od 4 
do 12 rokov • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne aj na pláži 

Cenník: str. 393

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Alba Royal

Relax & Spa hotelový komplex

od 602 EUR/8 dní • od 833 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: predstavte si vynikajúce služby, fan-
tastickú kuchyňu, luxusné ubytovanie a prostredie 
s kulisou Stredozemného mora šumiaceho na nád-
hernej piesočnatej pláži, ktorej zlatisté odlesky na-
bádajú k dlhým prechádzkam pri zapade slnka. Toto 
všetko je zázemím špičkového hotelového kom-
plexu Alba Royal, ktorý je určený pre náročnejšiu 
dospelú klientelu. Tento neobyčajný dovolenkový 
raj pre dospelých charakterizuje dokonalý komfort, 
služby na vysokej úrovni, profesionalita personálu 
a bohatosť ultra all inclusive programu. Pokoj, har-
mónia a relax vládnuce v nádhernom prostredí pod-
čiarkujú eleganciu a celkovú oddychovú atmosféru 
hotela. Mimoriadne obľúbený rezort - Alba Royal je 
zárukou spokojnosti a prežitia vzácnych dovolenko-
vých chvíľ v nádhernom Turecku.

Side

Poloha: exkluzívny areál päťhviezdičkové-
ho hotelového komplexu ústiaci priamo 
na širokej piesočnatej pláži • v centre vy-
hľadávanej turistickej oblasti Çolakli • histo-
rické mesto Side s nákupnými a zábavnými 
možnosťami je vzdialené iba 8 km (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, 
tzv. dolmušmi) • cca 50 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky • priestranné 
rodinné izby určené až pre 4 osoby • satelit-
ný LCD  TV •  trezor • klimatizácia •  minibar 
(denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) 
• rýchlovarná kanvica (čaj a káva k dispozícii) 

•  telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a su-
šič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: veľ-
kolepá a elegantne zariadená vstupná hala 
s  recepciou • 2 hlavné reštaurácie s terasa-
mi • 3 a´la carte reštaurácie • lobby bar s 24 
hodinovým all inclusive servisom • 5 barov 
• 2 kaviarne • vonkajší bazénový komplex 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) 
• vnútorný bazén • beauty centrum a kader-
níctvo (za poplatok) • sauna • turecké kúpele 
(masáže a  peeling za poplatok) • nákupná 
zóna • amfiteáter • diskotéka • fitness cen-
trum • wifi internetové pripojenie
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká a dlhá hotelová 
pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma • all inclusive služby aj na 
pláži • hotelová pláž je ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu pláže i mora 

Šport a zábava: fitness centrum • plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobik • vodná gym-
nastika • medzinárodné hotelové animácie 
• živá hudba • herňa • biliard (za poplatok) • 
bowling (za poplatok) • široká ponuka mo-
torových a bezmotorových vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a  miestnych alkoholic-
kých nápojov • nealkoholické, miestne al-
koholické a vybrané importované alkoho-
lické nápoje podávané v  areáli hotela 
i  na  pláži •  bohatá ponuka občerstvenia 
počas celého dňa • čaj, káva, koláče, pala-
cinky • zmrzlina • turecké placky • ľahšie 
polnočné občerstvenie • minibar (denne 
dopĺňaný)  • medzinárodné hotelové ani-
mácie • slnečníky, ležadlá a  plážové 
osušky pri bazéne aj na pláži

Cenník: str. 396

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: prekrásny hotelový areál priamo 
na  nádhernej piesočnatej pláži • v  letovisku 
Çolakli v zóne špičkových hotelov • cca 10 km 
od mesta Side • 50 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestranné rodinné izby pre 
4 osoby • SAT TV • trezor  (za poplatok) • klima-
tizácia •  internet •  minibar (dopĺňaný denne) • 
rýchlovarná kanvica • telefón •  vlastné príslu-
šenstvo (sprcha, resp. vaňa a WC, sušič na vlasy) 
• balkón 

Vybavenie hotela: priestranná hotelová hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • 6 barov • 2 á la 
carte reštaurácie • 2 veľké bazény, 1 z nich s aqua 
parkom • 2 detské bazény  • vnútorný bazén • tu-
recké kúpele • amfiteáter • kaderníctvo • detské 
ihrisko  • miniklub • minizoo • obchodíky 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: prekrásna široká piesočnatá pláž s  po-
zvoľným vstupom do mora vhodná pre rodiny 

s deťmi •  slnečníky, ležadlá a  plážové osušky 
zdarma • vodné športy (za poplatok) 

Šport a zábava: medzinárodné animácie • dis-
kotéka • tenisové kurty • fitness centrum • bad-
minton • minigolf • plážový volejbal • basketbal 
• minifutbal • biliard, stolný futbal (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • neskoré večere •  neal-
koholické a  miestne alkoholické nápoje 24 
hodín • snacky • zmrzlina • minibar • medziná-
rodné hotelové animácie a miniklub • slneční-
ky, ležadlá a osušky pri bazéne a na pláži 

SUN & FUN klub V  letnej sezóne 2015 si 
vám opäť dovoľujeme 

na spestrenie vašich dovolenkových dní naj-
mä počas letných prázdnin ponúknuť osved-
čené hotelové animácie aj v slovenskom jazy-
ku pre deti aj dospelých. 

Cenník: str. 394

Alba Resort 
Family Resort hot. komplex

od 539 EUR/8 dní • od 742 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: raj na zemi, tieto tri slová úplne vystihujú 
to, čo vám tento úžasný hotelový komplex môže ponúk-
nuť.  Prekrásnym areálom, vysokou kvalitou služieb, útul-
nými izbami, vynikajúcou stravou a nádhernými piesoč-
natými plážami je predurčený na to, aby  uspokojil nároky 
všetkých svojich návštevníkov.  Tento okúzľujúci hotelový 
komplex s nádhernou záhradou plnou prekvapení je ide-
álnym miestom na strávenie nezabudnuteľnej dovolenky 
predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré tu budú môcť zažiť 
neopakovateľné chvíle plné radosti, smiechu a zábavy. 

Side
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Poloha: kvalitný hotelový komplex priamo 
na piesočnatej pláži • v stredisku Çolakli • 
50 km od letiska v  Antalyi •  cca 8 km od 
mesta Side s antickými pamiatkami 

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou 1 prístelky • priestranné 
rodinné izby aj pre 4 osoby • satelitný TV 
•  trezor •  klimatizácia •  minibar (dopĺňa-
ný denne) • rýchlovarná kanvica • telefón 
•  vlastné hygienické príslušenstvo (sprcha, 
resp. vaňa a  WC, sušič na  vlasy) •  balkón 
s posedením

Vybavenie hotela: moderná hotelová hala 
s recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia • 5 barov • rozsiahly bazén s to-
boganmi • detský bazén • vnútorný bazén 
• masáže a  beauty centrum (za  poplatok) • 
turecké kúpele • nákupná zóna • amfiteáter • 
fitness centrum • wifi pripojenie 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká s jemným pieskom a 
s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre 
rodiny s deťmi • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma • vodné športy  a 
atrakcie (za poplatok)

Šport a  zábava: detské ihrisko • miniklub 
• diskotéka • živá hudba • tenisový kurt • stol-
ný tenis • fitness • minifutbal • plážový volej-
bal • vodná gymnastika  • biliard (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a  miestne alko-
holické nápoje počas celého dňa • pestré 
poobedňajšie snacky • nočné občerstve-
nie • 24 hodinový all inclusive v lobby bare 
• medzinárodné hotelové animácie a det-
ský miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 394

Alba Queen 

Resort & Spa hot. komplex

od 539 EUR/8 dní • od 742 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.albahotels.com.tr

Naša mienka: dokonalé trio hotelového komplexu 
Alba  Hotels dotvára Alba Queen.  Výborná voľba pre 
rodiny s deťmi, priaznivcov športu a milovníkov dl-
hých piesočnatých pláží. V hotelovom areáli plnom 
exotickej zelene sa nachádza impozantný bazén s 
toboganmi. O zábavu veľkých i malých sa postarajú 
hoteloví animátori, ktorí vám spríjemnia vaše dovo-
lenkové dni. V objatí kvality a komfortu, ktoré tento 
hotel nepochybne ponúka, sa budete cítiť ako v raji.

Side
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Sun Beach  hotel

od 392 EUR/8 dní • od 504 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.sunbeachside.com

Naša mienka: hotel Sun Beach dostal už pri svojom 
zrode do vienka základ úspechu, a to výnimočnú po-
lohu. Nachádza sa pri prímorskej promenáde, ktorá 
hotel oddeľuje od piesočnatej pláže a lákavých vôd 
Stredozemného mora. Pešia dostupnosť obľúbeného 
mesta Side a bezprostredná blízkosť obchodíkov s roz-
manitým tovarom ešte viac zintenzívňujú lukratívne 
umiestnenie hotela. Kompaktný areál je zárukou, že 
všetky služby máte stále po ruke a leňošenie na pláži 
môžete promtne vymeniť za osvieženie v hoteli. Od-
porúčame najmä klientom, ktorí túžia po aktívnej, zá-
žitkovej dovolenke v spojení s kvalitnými službami a 
oddychom na  zlatistej piesočnatej pláži.

Side

Poloha: príjemný hotel s rodinnou atmo-
sférou nachádzajúci sa priamo pri krásnej 
piesočnatej pláži • len 10 minút peši od  
historického mesta Side s množstvom ná-
kupných a zábavných možností a pravou 
tureckou atmosférou (dostupnosť pobrež-
nou promenádou) • asi 6 km od mesta Ma-
navgat s možnosťou nákupov • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi 

Ubytovanie: funkčne zariadené 2-lôžkové 
izby s 1 prístelkou • satelitný TV • trezor • kli-
matizácia • minibar • telefón • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (sprcha, respektíve vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela:  príjemná hotelová  re-
cepcia • reštaurácia s terasou • Garden bar • 
vonkajší bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• detský bazén • masáže a sauna k dispozícii 
v sesterskom hoteli Sun Beach Park (za po-
platok) • turecké kúpele k dispozícii v sester-
skom hoteli Sun Beach Park • wifi pripojenie 

v lobby zdarma • obchodíky  rôzneho druhu 
v blízkosti hotela

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná piesočnatá pláž s  jemným 
pieskom a  pozvoľným vstupom do  mora 
vhodná pre rodiny s deťmi • slnečníky a le-
žadlá zdarma (plážové osušky za poplatok) 
• vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: živá hudba • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje • čaj, káva a koláčiky v popo-
ludňajších hodinách • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži • wifi internetové pri-
pojenie v lobby

Cenník: str. 390
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Poloha: novozrekonštruovaný hotel nachá-
dzajúci sa len 150 metrov od nádhernej pie-
sočnatej pláže • iba 10 minút od  antického 
mesta Side s množstvom nákupných a zá-
bavných možností a pravou dovolenkovou 
atmosférou (pešia dostupnosť pobrežnou 
promenádou) • približne 6 km od mesta Ma-
navgat s možnosťou nákupov • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi 

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou 1 prístelky • satelitný 
TV •  trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar 
• telefón •  vlastné hygienické príslušenstvo 
(sprcha, respektíve vaňa, WC a sušič na vla-
sy) • balkón

Vybavenie hotela: elegantná vstupná hala 
s  recepciou a posedením v lobby •  hlavná 
reštaurácia s terasou • a´la carte reštaurácia 
• 3 bary • 2 vonkajšie bazény • detský bazén 
• vnútorný bazén • masáže a  spa centrum 
(za poplatok) • turecké kúpele • posilňovňa •  

wifi pripojenie v lobby zdarma • obchodíky  
rôzneho druhu v blízkosti hotela

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 150 metrov od krásnej piesočna-
tej pláže s  pozvoľným vstupom do mora • 
slnečníky a ležadlá zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • ponuka vodných športov na 
pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • fitness • šipky 
• vodné športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje • čaj, káva a koláčiky v popo-
ludňajších hodinách • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži • wifi internetové pri-
pojenie v lobby

Cenník: str. 390

Sun Beach Park hotel

od 392 EUR/8 dní • od 504 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.sunbeachside.com

Naša mienka: v stredisku Side, známom peknými pie-
sočnatými plážami a modernými hotelmi, vám pred-
stavujeme našu tohtoročnú novinku, štvorhviezdičko-
vý hotel Sun Beach Park vybudovaný len pár metrov 
od krásnej piesočnatej pláže, ku ktorej sa dostanete 
krátkou príjemnou prechádzkou. Elegantné priestory 
hotela, komfortne zariadené izby a príjemný bazénový 
areál spolu s kvalitnými službami a chutnou medziná-
rodnou kuchyňou tvoria malú oázu v blízkosti centra 
jedného z najznámejších a turistami najvyhľadávanej-
ších miest tureckej riviéry, antického Side, kam vás po-
hodlne dovedie plážová promenáda. 

Side
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Ganita Holiday Club   
Resort & Spa hotelový komplex

od 434 EUR/8 dní • od 532 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.ganitahotels.com 

Naša mienka: tento vynikajúci hotelový komplex 
je vhodný najmä pre milovníkov dovolenky v  štýle 
all inclusive, a to pre všetky vekové kategórie, ktoré 
hľadajú služby na vysokej úrovni a bohatý športový 
či  kultúrny program. Znamenitá poloha priamo pri 
nádhernej piesočnatej pláži je jedným z  atribútov, 
ktorý tomuto dovolenkovému raju môže závidieť ne-
jeden hotel svetoznámej Tureckej riviéry. Budete fas-
cinovaní kúpaním sa v nádhernom tyrkysovom mori 
a  oddychom v  tieni slnečníkov na  očarujúcej súk-
romnej hotelovej pláži. Chutná kuchyňa a prívetivosť 
hotelového personálu vás presvedčia o príjemnom 
prostredí a profesionálnom servise, ktorý tento sym-
patický hotel ponúka.  Tu máte možnosť zažiť pravú 
stredomorskú atmosféru a pohodový pohľad na svet  
okolo nás z tureckej perspektívy.

Alanya

Poloha: hotelový komplex s palmovou zá-
hradou končiaci až na krásnej hotelovej plá-
ži • v  stredisku Okurcalar • približne 32 km 
od žiarivého letoviska Alanya s množstvom 
nákupných a zábavných možností a pravou 
dovolenkovou atmosférou • cca 30 km od 
historického a turistami vyhľadávaného 
mesta Side s únikátnymi antickými pamiat-
kami • cca 90 km od medzinárodného letis-
ka v Antalyi

Ubytovanie: komfortne a príjemne zaria-
dené 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek v hlavnej budove • klimatizácia 
• telefón • trezor (za poplatok) • satelitný TV 
• minibar • vlastné hygienické zariadenie 

(kúpeľňa so sprchou, respektíve vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón

Vybavenie hotelového komplexu: vkus-
ne pôsobiaca vstupná hala s  recepciou a 
posedením • hlavná hotelová reštaurácia 
• a´la carte reštaurácia • vonkajšie bazény • 
tobogany • detský bazén • vnútorný bazén 
• pool bar • Nargila a Ganita cafe • čajovňa 
• snack bar • disko bar • turecké kúpele • 
sauna • wellness a beauty centrum (za po-
platok) • menšia nákupná zóna • amfiteáter 
• konferenčná miestnosť • fitness centrum • 
wifi pripojenie 

Stravovanie: formou all inclusive
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Pláže: priamo pri krásnej piesočnatej hote-
lovej pláži pri vstupe do mora premiešanej 
drobnými kamienkami • slnečníky, ležadlá 
a matrace zdarma (plážové osušky za depo-
zit) • ponuka vodných športov na pláži (za 
poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • fitness cen-
trum • detské ihrisko • detský miniklub (pre 
deti od 4 do 12 rokov) • diskotéka • amfite-
áter) • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • večerné programy • 
plážový volejbal • basketbal • futbal • gym-
nastika • aerobik • ponuka motorových a 
bezmotorových vodných športov na pláži 
(za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • detské menu • miestne alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela i na pláži • káva, čaj, koláčiky 
o piatej • podávanie ľahšieho občerstvenia 
vo vyhradených hodinách • ľahšie polnoč-
né občerstvenie • minibar v izbe • slneční-
ky, ležadlá a matrace pri bazéne aj na pláži 
•  medzinárodné hotelové animácie pre 
deti aj dospelých • detský miniklub res-
pektíve teenage klub určený pre deti od 4 
do 12 rokov • WiFi internetové pripojenie 

Cenník: str. 391

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Aska Washington

Resort & Spa hotelový komplex

od 455 EUR/8 dní • od 595 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.askahotels.com

Naša mienka: vďaka pozitívnym ohlasom vám s  ra-
dosťou opätovne ponúkame tento hotelový komplex 
patriaci do prestížnej siete Aska Hotels, ktorý vyrástol 
priamo na  brehu mora . Nádherný a sympaticky pô-
sobiaci hotel sa rozprestiera priamo na brehu Stredo-
zemného mora v spoločnosti kúzelnej hotelovej pláže. 
Hotel vás privíta fascinujúcou záhradou plnou voňa-
vých kvetov a  stromov, poskytujúcich príjemný tieň 
a vysnívaný oddych. Vynikajúce služby, bazénový areál,  
úslužný personál, či svetoznáma stredomorská kuchy-
ňa s množstvom kulinárskych špecialít zaručene zrege-
nerujú telo i dušu každého dovolenkára. Side je nielen 
populárnym letoviskom, ale i  pokladnicou antického 
umenia ako aj miestom stretnutia Antónia a Kleopatry. 
Milovníci histórie tu môžu obdivovať Apolónov chrám, 
bývalé rímske kúpele a ďalšie pamiatky.

Side

Poloha: päťhviezdičkový prázdninový 
komplex situovaný priamo pri širokej pie-
sočnatej pláži • v  známej časti Kizilagac • 
15 km od  mesta Manavgat s  nákupnými 
možnosťami • historické mesto Side s mož-
nosťou nákupov a zábavy vzdialené 13 km 
(ľahko dostupné miestnymi autobusmi, 
tzv. dolmušmi) • 70 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderne a elegantne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • SAT TV • trezor (za poplatok) • in-
dividuálna klimatizácia • minibar • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: fan-
tastický hotelový komplex s  exotickou 
záhradou • priestranná hotelová hala s re-
cepciou a  zmenárňou •  možnosť wifi pri-
pojenia v  lobby • internetová kaviareň (za 
poplatok) • hlavná reštaurácia s  botanic-
kým kútikom a terasou • lobby bar • bar pri 
bazéne • snack bar • plážový bar • dve a´la 
carte reštaurácie (turecká, talianska - rezer-
vácia vopred) • bazén s dvomi toboganmi 
• detský bazén • vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • jacuzzi •  beauty centrum • kader-
níctvo • sauna • turecké kúpele (masáže 
a peeling za poplatok) • amfiteáter • minik-
lub • lekár • nákupná zóna
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná hotelová piesočnatá pláž 
s prímesou drobných kamienkov pri vstupe 
do mora • kompletný plážový servis • hotelo-
vý all inclusive bar • hotelová pláž je ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu pláže i mora 

Šport a zábava: detský miniklub (pre deti vo 
veku od 4 - 16 rokov) • detské kino • detské ih-
risko • 4 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• fitness centrum • šipky • plážový volejbal • bas-
ketbal • stolný tenis • živá hudba • šach • aero-
bik • vodná gymnastika • joga • boccia • vodné 
pólo • biliard (za poplatok) • herňa • motorové 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou pestrých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a  miestnych alkoholic-
kých nápojov, podávané sú jedlá tureckej 
aj medzinárodnej kuchyne • detské menu • 
nealkoholické a miestne alkoholické nápo-
je podávané v areáli i na pláži počas celého 
dňa •  ľahšie občerstvenie počas dňa • čaj, 
káva, koláče o piatej • medzinárodné hote-
lové animácie pre deti a dospelých • detský 
miniklub počas celého dňa • slnečníky, le-
žadlá, matrace a  osušky pri bazéne 
a na pláži

Cenník: str. 392

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: dovolenkovou atmosférou dý-
chajúci päťhviezdičkový hotelový rezort 
priamo na  brehu Stredozemného mora 
s krásnou hotelovou plážou s kompletným 
plážovým servisom • areál hotela je situova-
ný v časti Okurcalar so širokou možnosťou 
nákupov či posedení v  tureckých kaviar-
ňach, reštauráciách či baroch •  cca 30 km 
vzdialené od  mesta Alanya, ktoré je zná-
me svojimi typicky tureckými obchodíkmi 
so suvenírmi, orientálnymi koreninami, či 
príjemnými reštauráciami, ktoré dokážu 
navodiť u  každého dovolenkára tú pravú 
tureckú atmosféru • 90 km vzdialené od le-
tiska v Antalyi 

Ubytovanie: vkusne a elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, alebo 2 príste-
liek • satelitný TV • hotelový trezor (za popla-
tok) • centrálne riadená klimatizácia • minibar 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s vaňou resp. sprchovým kútom, WC a sušič 
na vlasy) • balkón alebo terasa s posedením 

Vybavenie hotelového komplexu: ho-
telový komplex tvorený deviatimi prázdni-
novými vilkami, ktoré sú zasadené do nád-
herne voňajúcej exotickej záhrady plnej 
banánovníkov, paliem, ibištekov a  kvetov 
jazmínu • rozľahlá hotelová hala s  recep-
ciou a zmenárňou • možnosť wifi pripojenia 
v  priestoroch recepcie • exkluzívna hote-
lová reštaurácia s  výhľadom na  trblietajú-
cu sa morskú hladinu a  exotickú hotelovú 
záhradu • 6 tematických hotelových barov 
•  tri a´la carte reštaurácie (turecká, čínska, 
talianska - odporúčame rezerváciu vopred 
prostredníctvom recepcie) •  štýlový turec-
ký chill out bar s tradičnými vodnými fajka-
mi a typickým tureckým čajom • bazénový 
komplex s dvomi toboganmi • detský bazén 
• vnútorný bazén • jacuzzi • sauna • turecké 
kúpele • masáže a beauty centrum (za po-
platok) • solárium (za poplatok) • zmenáreň 
• kaderníctvo • nákupná zóna •  čistiareň 
(za poplatok ) • požičovňa áut

Aska Buket 
Resort & Spa hotelový komplex

od 462 EUR/8 dní • od 609 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.askahotels.com 

Naša mienka: prijmite naše pozvanie do letoviska Okur-
calar, kde obchodíky a  zábavné centrum svorne susedia 
s  mešitou a  minaretom. V  takejto typicky tureckej kulise 
vás víta tento luxusný hotelový komplex. Exkluzívny 5* 
hotelový areál pripomína botanickú záhradu a  ponúka 
prežitie vskutku luxusnej dovolenky. Deväť hotelových bu-
dov a rozprávkový bazénový komplex s toboganmi sa tu 
doslova strácajú v nádhernej zeleni a záplave kvetov. Do-
konalú mozaiku vašej nezabudnuteľnej dovolenky tak mô-
žete poskladať práve tu – v hoteli Aska Buket Resort & Spa.

Alanya
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná široká piesočnatá pláž 
s  prímesou drobných kamienkov pri vstu-
pe do mora • ležadlá, slnečníky, matrace 
a  osušky zdarma • nápoje a občerstvenie 
v hotelovom plážovom bare • krásna hote-
lová pláž je ocenená Modrou vlajkou za čis-
totu pláže i mora

Šport a  zábava: detský miniklub určený 
pre deti od 4 do 12 rokov • junior klub urče-
ný pre juniorov od 13 do 16 rokov • detské 
kino • celodenné medzinárodné animácie 
plné radosti a  zábavy pre deti i  dospelých 
• mini disko pre deti • tenisové kurty (osvet-
lenie za poplatok) • fitnes centrum • biliard 
(za poplatok) • bowling (za poplatok) • aero-
bik • vodná gymnastika • šipky • plážový vo-
lejbal • basketbal • stolný tenis • živá hudba 
•  šach •  motorové a  bezmotorové vodné 
športy na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nealkoho-
lických a  miestnych alkoholických 
nápojov, možnosť výberu z jedál medzi-
národnej ako aj typicky tureckej kuchyne 
• detské menu v hlavnej hotelovej reštau-
rácii počas raňajok, obeda a večere • po-
dávanie ľahšieho občerstvenia počas vy-
braných hodín v  celom areáli hotela 
i  na  pláži (turecké placky, hamburgery, 
pizza, cestoviny, hranolky) • čaj, káva, ko-
láčiky a sladké pečivo o piatej • polnočný 
snack • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i  dospelých počas celého dňa • 
večerné animácie pre deti i  dospelých • 
mini diskotéka •  detský miniklub určený 
pre deti od 4 do 12 rokov • junior klub ur-
čený pre juniorov od 13 do 16 rokov • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a  plážové 
osušky pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 392

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Justiniano Park Conti hot. komplex

od 448 EUR/8 dní • od 574 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.justinianohotels.com

Naša mienka: očarujúci päťhviezdičkový hotelový 
komplex s  vysokým štandardom poskytovaných slu-
žieb vám garantuje prežitie nezabudnuteľnej dovo-
lenky. V  objatí zelených paliem, exotických kvetov a 
rozsiahleho bazénového komplexu, v  bezprostrednej 
blízkosti tyrkysového mora a  krásnej hotelovej plá-
že, poskytne hotelový komplex Justiniano Park Conti 
patriaci do  prestížnej siete „Justiniano Hotels“ neuve-
riteľne veľký priestor pre oddych i  zábavu. Priateľská 
atmosféra, profesionálne služby či servis ubytovacích 
i  stravovacích služieb na  kvalitnej úrovni uspokoja 
i  náročnejších klientov. Príjemne sa tu budú cítiť tak 
rodiny s deťmi, ktorým areál ponúka voľnosť pohybu 
na bezstarostné šantenie v bazénoch s toboganmi a 
šmykľavkami, ako i dvojice, ktorým bude dopriate rela-
xovať či už pri bazénoch alebo priamo na pláži. Vychý-
rená kuchyňa, nespočetné množstvo zábavy, nádherný 
areál, pestrý zábavný program cez deň i večerné show 
prispievajú k perfektnej dovolenke.

Alanya

Poloha: veľmi obľúbený hotelový komplex 
vyrástol ako letná oáza pohody a  relaxu 
priamo pri širokej piesočnatej pláži • v   
stredisku Okurcalar •  35 km od  centra le-
toviska Alanya • 25 km od letoviska Mana-
vgat (ľahko dostupné miestnou kyvadlo-
vou dopravou) • 90 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • priestran-
né rodinné prepojené izby určené pre 4 
osoby (spálňa s 2 lôžkami a miestnosť s 2 
prístelkami, na vyžiadanie) •  klimatizácia 
• minibar • satelitný-TV • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, respek-
tíve vaňou, WC a  sušič na vlasy ) •  telefón 

•  trezor (za vratný depozit) •  balkón, resp. 
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: hlavná 
hotelová budova, hotelové vilky a novo-
postavená budova „Moonlight“ • vstupná 
hala s  recepciou a posedením •  hlavná 
hotelová reštaurácia aj s vonkajším pose-
dením na terase • 4  a´la carte reštaurácie 
(turecká, rybia, talianska, čínska) • 4 bary 
(Beach Waffle bar, Rose bar, Tulipe bar, 
Disco bar) •  dva vonkajšie bazény (jeden 
s  toboganmi) • relaxačný bazén •  detský 
bazén • vnútorný bazén •  turecké kúpele 
(masáže za poplatok) •  detský miniklub • 
detské ihrisko • obchodíky
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Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž pri vstupe do 
mora s  prímesou drobných kamienkov • 
hotelové  mólo •  pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky, ležadlá a matrace zdarma • plá-
žové osušky (za vratný depozit)

Šport a  zábava:  tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok) • stolný tenis • plážový volej-
bal • mini futbal • futbalové ihrisko • disko 
• fitness centrum • šipky • aerobik • biliard 
(za poplatok) • plážový futbal

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou chutných švédskych stolov vrátane 

nealkoholických a  miestnych alkoholic-
kých nápojov podávané v  celom hotelo-
vom areáli i  na  pláži počas celého dňa, 
servírované sú jedlá tureckej i medziná-
rodnej kuchyne  • podávanie ľahšieho ob-
čerstvenia počas vybraných hodín (turec-
ké placky, hamburgery, pizza, cestoviny, 
hranolky) • čaj, káva, koláčiky a sladké pe-
čivo o piatej • polnočný snack • medziná-
rodné hotelové animácie pre deti i dospe-
lých počas celého dňa • večerné animácie 
pre deti i  dospelých • minidisko •  detský 
miniklub •  slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži

Cenník: str. 391

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotelový areál rozprestierajúci sa 
priamo na  nádhernej piesočnatej pláži • 
v tesnej blízkosti letoviska Avsallar s možnos-
ťou nákupov • 23 km od centra Alanye pre-
slávenej nákupnými uličkami, vychýrenou 
zábavou v  tunajších baroch a diskotékach • 
95 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: komfortne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • klimatizácia • minibar • te-
lefón • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: hotel nachádzajúci sa pria-
mo na  brehu Stredozemného mora, ktorého 
pláž sa pýši tým najjemnejším pieskom •  prí-
jemná hotelová hala s recepciou • možnosť WiFi 
pripojenia • hlavná vonkajšia hotelová reštaurá-
cia • vnútorná hotelová reštaurácia • lobby bar 
• snack bar • disco bar • á la carte reštaurácie • 
vonkajší bazén • vnútorný bazén • detský bazén 
• masáže (za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké 

kúpele • kaderníctvo • obchodíky so suvenírmi, 
kožou a plážovým oblečením

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: nádherná hotelová pláž s jemným zlatis-
tým pieskom a pozvoľným vstupom do mora • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma 

Šport a zábava: detské ihrisko • miniklub • teni-
sový kurt • fitness centrum • diskotéka • plážový 
volejbal • stolný tenis • biliard 

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nealko-
holických a  miestnych alkoholických nápo-
jov • podávanie ľahšieho občerstvenia počas 
vybraných hodín (hranolky, pizza, turecké 
placky) • čaj a káva o piatej • ľahšie večerné 
občerstvenie • medzinárodné hotelové ani-
mácie • slnečníky, ležadlá a osušky na pláži 

Cenník: str. 392

Aska Just in Beach hotel

od 455 EUR/8 dní • od 595 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.askahotels.com 

Naša mienka: vynikajúce služby, bezprostredná blíz-
kosť nádhernej piesočnatej pláže, osviežujúci závan 
mora a  fantastické kulinárske zážitky - s  tým všetkým 
môžete počítať v  prípade, že strávite tohtoročné do-
volenkové chvíle v  hoteli Aska Just in Beach. Práve 
na  tomto mieste môžete spoznať a  zakúsiť jemnosť 
tunajšieho zlatistého piesku, za ktorý bola pláž právom 
ocenená Modrou vlajkou za  jej jedinečnosť a  čistotu. 
Hotel je predurčený poskytnúť svoje služby aj nároč-
nejším klientom, ktorí očakávajú od  svojej dovolenky 
nielen ideálnu polohu, ale aj nadštandardne poskyto-
vané služby, kvalitné ubytovanie a pokojnú atmosféru 
hotela obmývaného vlnami Stredozemného mora.

Alanya
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Galeri Resort hotel

od 441 EUR/8 dní • od 546 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.galerihotel.com 

Naša mienka: vďaka obrovskému záujmu sme opäť 
zaradili tento skutočne kvalitný boutique hotel na zo-
znam našich päťhviezdičkových hotelov. Galeri Resort 
vám ponúkne to pravé útočisko pre regeneráciu síl a vy 
sa tu budete môcť oddávať chvíľam zaslúženého relaxu 
a pohody. Disponuje mnohými benefitmi, ktoré z neho 
robia ideálny cieľ pre dovolenkárov. Jedinečná poloha 
v bezprostrednej blízkosti pláže, chutná medzinárodná 
i orientálna kuchyňa, široký rozsah prvotriednych slu-
žieb ultra all inclusive, rozmanitá ponuka športových 
a animačných aktivít pre deti a dospelých - to všetko sú 
predpoklady pre skvelú letnú dovolenku.

Poloha: pekný a  kvalitný hotel s  priateľskou 
atmosférou nachádzajúci sa priamo na krás-
nej hotelovej pláži • cca 30 km od rušného 
centra Alanye s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami • 90 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: elegantne a  vkusne zariadené 
novozrekonštruované 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1 prístelky • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlastné 
hygienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: moder-
ná hotelová hala s  recepciou a  posedením 
• hlavná hotelová reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie • lobby bar • snack bar • americ-
ký bar • disco bar • vnútorný bazén • vonkajší 
bazén • detský bazén s  tobogánmi • WiFi in-
ternetové pripojenie v lobby zdarma • turecké 
kúpele • sauna • masáže (za poplatok) • kader-
níctvo (za poplatok) • obchodíky • požičovňa 
áut • fitness centrum • diskotéka 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do mora 
s  prímesou drobných kamienkov • plážové 
mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a  plážové 
osušky zdarma (výmena osušiek za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • tenisové kurty • 
fitness centrum• plážový volejbal • šípky • vod-
né pólo a  gymnastika • hotelové animácie • 
miniklub • vodné športy na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
detský bufet • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v  areáli hotela • 
káva, čaj a koláče o piatej • ľahšie popolud-
ňajšie občerstvenie • zmrzlina • polnočný 
snack • minibar na izbe • medzinárodné ho-
telové animácie • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a plážové osušky pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 391

Alanya
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Akin Paradise hotel

od 371 EUR/8 dní • od 469 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.akinparadisehotel.com 

Naša mienka: pokojnejšie, a práve preto turista-
mi čoraz viac vyhľadávané stredisko Okurcalar, vás 
presvedčí o tom, že ste si tento rok vybrali to pravé 
miesto na prežitie vašej letnej dovolenky. Komplex-
ne vybavený a príjemný hotel s vynikajúcou polohou 
len niekoľko metrov od tyrkysových vôd Stredozem-
ného mora a krásnej hotelovej pláže vytvára ideálne 
predpoklady pre strávenie nezabudnuteľných dovo-
lenkových chvíľ, na ktoré budete ešte dlho spomí-
nať. Príjemný a  vždy ochotný personál vám priblíži 
známu a tradičnú tureckú pohostinnosť, ktorá je taká 
príznačná pre túto stredomorskú krajinu. Či už máte 
radi plávanie vo vlnách slnkom zohriateho turecké-
ho mora a leňošenie na pláži, poznávanie kultúry a 
histórie krásnej tureckej krajiny, alebo aktívnejšie 
trávenie voľného času, v každom prípade odporúča-
me pobyt v  tomto obľúbenom štvorhviezdičkovom 
hoteli všetkým vekovým kategóriám stredne nároč-
nej klientely.

Alanya

Poloha: sympaticky pôsobiaci hotel s are-
álom ústiacim priamo na hotelovej pláži s 
kompletným plážovým servisom • hotel je 
so svojim areálom situovaný v pokojnejšej 
časti strediska Okurcalar • asi 30 km od his-
torického a turistami mimoriadne vyhľadá-
vaného mesta Side s veľkým počtom an-
tických pamiatok • cca 32 km od žiarivého 
letoviska Alanya s množstvom nákupných 
a  zábavných možností (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dol-
mušmi) • približne 90 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi 

Ubytovanie: príjemne a účelne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 

prísteliek • klimatizácia • telefón • trezor 
(za  poplatok) • satelitný TV • minibar (na-
plnenie za poplatok) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou, respektíve 
sprchovým kútom, WC a  sušič na  vlasy) • 
balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: ele-
gantne pôsobiaca vstupná hotelová hala 
s  recepciou (k dispozícii zmenáreň) a po-
sedením • hlavná hotelová reštaurácia aj 
s vonkajším posedením na terase • lobby 
bar • bar pri bazéne • snack bar • vonkajší 
bazén s  tobogánom (slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne zdarma) • detský bazén 
• turecké kúpele • masáže a sauna (za po-
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platok) • konferenčná miestnosť • obcho-
díky • kaderníctvo (za poplatok) • čistiareň 
(za poplatok) • WiFi internetové pripojenie 
v lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo na piesočnatej pláži, ktorá je  
pri vstupe do mora premiešaná drobnými 
kamienkami • slnečníky, ležadlá aj matrace 
na pláži zdarma (plážové osušky sú k dispo-
zícii za poplatok) 

Šport a zábava: basketbal • plážový volej-
bal • stolný tenis • šipky • hotelové animácie 
pre deti i dospelých

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere po-

dávané formou chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov v hotelovej reštaurácii 
• miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje podávané v hotelovom areáli • ľahšie 
občerstvenie podávané vo vyhradených 
hodinách počas dňa pri bazéne • turecké 
placky • ľahší polnočný snack • slnečníky, 
ležadlá a  matrace pri bazéne aj  na pláži 
(plážové osušky sú k dispozícii za popla-
tok) • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti aj  dospelých • WiFi internetové 
pripojenie v lobby

Cenník: str. 390

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: hotel je od prekrásnej Kleopatri-
nej pláže oddelený miestnou komuniká-
ciou • približne 10 minút pešej  chôdze od 
centra Alanye s  množstvom obchodíkov 
a originálneho tureckého bazáru • atraktív-
ny denný a nočný život (diskotéky, nočné 
bary a kluby) • 120 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: príjemne a  účelne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón 

Vybavenie hotela: interiér hotela prešiel 
v  roku 2009 kompletnou rekonštrukciou 
• vstupná hala s  recepciou a  zmenárňou 
• trezor na recepcii (za poplatok) • hlavná 
hotelová reštaurácia s terasou • a´ la carte 
reštaurácia (rybia - za poplatok) • 2 bary 
• internet (za poplatok) • vonkajší bazén • 
detský bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• sauna (za poplatok) • turecké kúpele (za 

poplatok) • masáže (za poplatok) • kaderníc-
tvo (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 30 m od prekrásnej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • 
služby v plážovom bare (extra platba)

Šport a  zábava: stolný tenis • šipky • ve-
černý animačný program • plážový volej-
bal • rozsiahla ponuka vodných športov 
a atrakcií na pláži (za poplatok)

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nealkoholických a  miest-
nych alkoholických nápojov podávaných 
v hotelovom areáli počas celého dňa • čaj 
a káva o piatej • detský miniklub • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne  

Cenník: str. 389

Melissa Kleopatra Beach 
hotel

od 315 EUR/8 dní • od 406 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.melissa-hotel.net

Naša mienka: hotel Melissa Kleopatra Beach s pria-
teľskou atmosférou a  jedinečnou polohou v  tesnej 
blízkosti svetoznámej Kleopatrinej pláže patrí medzi 
veľmi obľúbené hotely strediska Alanya. Pravú turec-
kú atmosféru zažijete pri večerných prechádzkach 
uličkami mesta s  typickým bazárom, kde vás miest-
ni obchodníci naučia čaru zjednávania cien. Hotel 
strednej kategórie odporúčame všetkým, ktorí chcú 
byť v blízkosti centra zábavy a chvíle oddychu tráviť 
na jednej z najkrajších pláží Tureckej riviéry.

Alanya
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Kleopatra Güngör 
hotel

od 301 EUR/8 dní • od 385 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.kleopatragungorhotel.com

Naša mienka: pre všetkých vás, ktorí milujete nádher-
né pláže prinášame aj v tejto sezóne mestský hotel Kle-
opatra Güngör. Jeho obrovskou devízou je jeho poloha 
- na jednej strane v blízkosti jednej z najkrajších pláží 
tureckej riviéry Kleopatrinej pláže a  na druhej strane 
iba na skok od centra žiarivej Alanye, mesta, ktoré je 
ako stvorené pre všetkých, ktorí chcú spoznať ten pravý 
život tureckého letoviska. Hotel, z ktorého na vás dýcha 
starostlivosť majiteľov a personálu je známy svojou ty-
picky tureckou atmosférou.

Poloha: nádherná vychýrená piesočnatá 
Kleopatrina pláž je od hotela oddelená iba 
miestnou komunikáciou • len 5 minút pešej 
chôdze od centra kozmopolitnej Alanye, kto-
rá je známa svojim mimoriadne atraktívnym 
denným aj nočným životom s  množstvom 
obchodov, barov, reštaurácií, kaviarní či ty-
pických tureckých bazárov • 120 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne zariadené dvojlôž-
kové izby s  možnosťou 1, respektíve 2 prí-
steliek • klimatizácia • minibar • satelitný TV 
• telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľna s  vaňou alebo sprchou,  WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s  posedením a  recepciou • trezor na re-
cepcii (za poplatok) • hotelová reštaurácia 
• Restaurant bar • pool bar • vonkajší bazén 
(slnečníky, ležadlá a matrace zdarma) • det-
ský bazén • WiFi internetové pripojenie • 

čistiareň (za poplatok) • požičovňa áut (za 
poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: len 30 m od nádhernej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) • služ-
by v plážovom bare (extra platba)

Šport a  zábava:  stolné spoločenské hry •  
plážový volejbal • široká ponuka motorových 
i  bezmotorových vodných športov na  pláži 
(za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli • ľahšie snacky • káva, 
čaj a koláčiky o piatej • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne

Cenník: str. 388

Alanya
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Poloha: hotel je od prekrásnej Kleopatrinej 
pláže oddelený iba miestnou komuniká-
ciou • približne 5 minút pešej  chôdze od 
centra Alanye s  množstvom obchodíkov 
a originálneho tureckého bazáru • atraktív-
ny denný a  nočný život (diskotéky, nočné 
bary a kluby) • 120 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: príjemne a  účelne zariadené 
2-lôžkové izby s  možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • individuálna klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor (za poplatok) • minibar (ex-
tra platba) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s  
vaňou, resp. sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s  recep-
ciou a  zmenárňou • hotelová reštaurácia 
s terasou  • 3 bary • WiFi v lobby (zdarma) • 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti 
(slnečníky, ležadlá a matrace zdarma) • vnú-
torný bazén • sauna (za poplatok) • turecké 
kúpele (zdarma ) • masáže (za poplatok) • 

kaderníctvo (za poplatok) • práčovňa (za 
poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 30 m od prekrásnej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora (slnečníky, ležadlá a matrace za popla-
tok) • služby v plážovom bare (extra platba)

Šport a zábava: posilňovňa • detské ihrisko • 
plážový volejbal • rozsiahla ponuka vodných 
športov a atrakcií na pláži (extra platba)

 all inclusive raňajky, obedy a  veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nealkoholických a  miest-
nych alkoholických nápojov • miestne al-
koholické a  nealkoholické nápoje podá-
vané počas dňa v  hotelovom areáli • 
ľahšie snacky • čaj a káva o piatej • slneční-
ky, ležadlá a matrace pri bazéne  

Cenník: str. 389

Kleopatra Sara hotel

od 343 EUR/8 dní • od 448 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.sarahotel.com.tr

Naša mienka: príjemný hotel s priateľskou rodin-
nou atmosférou, v blízkosti svetoznámej Kleopatrinej 
pláže, patrí i vďaka svojej jedinečnej polohe medzi 
vyhľadávané hotely v prázdninovom letovisku Ala-
nya. Jeho návštevníci určite ocenia aj možnosť užiť 
si tú pravú tureckú atmosféru s nádychom orientu, 
ktorú so sebou prináša blízkosť živého centra mesta, 
ktoré nikdy nespí. Nespočetné množstvo kaviarní, ba-
rov, diskoték a obchodíkov s jedinečným tovarom vás 
určite očarí.  Jeho poloha, priateľský personál, chutná 
stredomorská kuchyňa a mimoriadne príjemná dovo-
lenková atmosféra, ktorá vládne v celom jeho areáli, 
si vás zaručene získa. 

Alanya



275TURECKO

Kleopatra Arsi hotel

od 308 EUR/8 dní • od 392 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.arsihotels.com

Naša mienka: Prijmite pozvanie do oblasti Stredo-
zemného mora vyznačujúcej sa členitým a dlhým 
pobrežím, širokými piesočnatými plážami a pohorím 
Taurus dotvárajúcim jej jedinečnosť. V tomto roku 
uvádzame hotel, ktorý vás presvedčí svojou skutoč-
ne výbornou polohou v blízkosti Kleopatrinej pláže. 
Priateľský a ochotný hotelový personál vám spríjemní 
pobyt z ktorého budete odchádzať s mnohými neza-
budnuteľnými spomienkami. Chutne pripravené jedlá 
z tureckej a medzinárodnej kuchyne, služby na profesi-
onálnej úrovni v skvelej kombinácii s výhodnou cenou 
a vynikajúcou polohou odporúčame ako ideálny cieľ 
dovolenky pre stredne náročných klientov.  

Poloha: budova hotela je iba 80m vzdiale-
ná od nádhernej piesočnatej Kleopatrinej 
pláže • v blízkosti centra kozmopolitnej 
Alanye, ktorá je známa svojim mimoriadne 
atraktívnym denným aj nočným životom 
s množstvom obchodov, barov, reštaurácií, 
kaviarní či typických tureckých bazárov • 
120 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: pohodlne zariadené dvoj-
lôžkové izby s  možnosťou 1, respektíve 2 
prísteliek • klimatizácia • minibar (za popla-
tok) • satelitný TV • WiFi (zdarma) • telefón 
• vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou,  WC, sušič na  vlasy) • balkón s 
posedením

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • tre-
zor na recepcii (za poplatok) • vnútorná ho-
telová reštaurácia s terasou • pool bar • ba-
zén (slnečníky, ležadlá a matrace zdarma) • 
detský bazén • WiFi v areáli hotela (zdarma) 
• práčovňa (za poplatok) • turecké kúpe-

le (za poplatok) • masáže (za poplatok) • 
sauna (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: len 80m od nádhernej piesočnatej 
Kleopatrinej pláže s  pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky, ležadlá a matrace za 
poplatok) • služby v  plážovom bare (extra 
platba)

Šport a  zábava:  stolný tenis • šipky • bi-
liard (za poplatok) • široká ponuka moto-
rových a bezmotorových vodných športov 
na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a  nealkoholické nápoje podávané  
počas dňa v hotelovom areáli • káva, čaj 
a  koláčiky o  piatej • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne

Cenník: str. 389

Alanya
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Katya hotelový komplex

od 420 EUR/8 dní • od 525 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.katyahotel.com

Naša mienka: kombinácia kvalitného kompletne zre-
konštruovaného hotela a  blízkosť jedného z  najúžas-
nejších miest tureckej riviéry, pulzujúcej Alanye, nás 
presvedčili o  tom, aby sme vám v  tohtoročnej letnej 
sezóne opäť ponúkli mestský hotel Katya, ktorý je si-
tuovaný na pobreží Stredozemného mora a  ponúka 
mimoriadne štýlové ubytovanie spolu s  maximálne 
spoľahlivým štandardom poskytovaných služieb. 
Ústretový i priateľský personál sú pre hotel samozrej-
mosťou, tak ako aj výborná kuchyňa s typicky tureckou 
atmosférou, a to všetko v harmónii s krásnym priezrač-
ným morom na dosah. Blízkosť nákupných a  zábav-
ných možností láka k  spoznávaniu tureckej kultúry 
a mentality, napriklad aj pri zjednávaní cien. A pokiaľ 
zatúžite po výlete do okolia, nezabudnite sa zastaviť 
na nádhernej slnkom zaliatej Kleopatrinej pláži, ktorá 
je od hotela vzdialená iba necelých 5 km. Dni plné sl-
nečných lúčov vo vás umocnia pocit z krásne prežitých 
dovolenkových chvíľ v čarovnom Turecku.

Alanya

Poloha: hotel je od pláže oddelený iba miest-
nou komunikáciou (s plážou je prepojený pod-
chodom) • v stredisku Oba • iba 3 km od centra 
Alanye s množstvom zábavných a nákupných 
možností • 125 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: moderne a  vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek 
• klimatizácia • telefón • minibar • rýchlovarná 
kanvica •  satelitný TV •  trezor (za  poplatok) 
•  vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: príjem-
ná vstupná hala s  recepciou a  posedením 

• hlavná hotelová reštaurácia s terasou • 2 a´la 
carte reštaurácie • lobby bar • bar pri bazéne • 
plážový bar • Burger zóna (v záhrade) • 2 von-
kajšie bazény, 1 so šmykľavkami (slnečníky 
a  ležadlá zdarma) •  detský bazén • vnútorný 
bazén •  turecké kúpele (masáže a peeling za 
poplatok) • sauna • salón krásy (za poplatok) • 
detský miniklub • detské ihrisko • konferenčná 
miestnosť • WiFi internetové pripojenie

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž pri vstupe do mora  
premiešaná drobnými kamienkami (pláž je 
s  areálom hotela spojená pohodlným pod-
chodom) • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
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zdarma • matrace na ležadlá (za poplatok) • all 
inclusive plážový bar

Šport a zábava: stolný tenis • plážový volejbal 
• fitness centrum • šipky • ľukostrelba • boccia • 
biliard (za poplatok) • miniklub • hotelové ani-
mácie pre deti aj dospelých • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v hotelovom areáli i na 
pláži • ľahšie občerstvenie v poobedňajších 
hodinách •  turecké placky • zmrzlina • čaj, 

káva a koláčiky o piatej • ľahšie nočné občer-
stvenie •  medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne aj na pláži • WiFi in-
ternetové pripojenie

SUN & FUN klub V  letnej sezóne 2015 si 
vám na  spestrenie do-

volenkového pobytu dovoľujeme ponúknuť 
osvedčené hotelové animácie organizované 
najmä počas letných prázdnin. Slovenský 
animátor v spolupráci s hotelovými animá-
tormi pre vás pripravili denné i večerné akti-
vity, pri ktorých sa zabavia deti i dospelí.

Cenník: str. 390 

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: príjemný hotelový areál leží 
neďaleko pobrežnej promenády letoviska 
Alanya •  v blízkosti centra Alanye s veľkým 
množstvom nákupných a  zábavných mož-
ností • cca 120 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: účelne a príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek • individuálna klimatizácia • minibar (na-
plnenie za poplatok) • SAT TV • WiFi (zdarma) 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC, sušič na vlasy) • balkón

Vybavenie hotela: príjemná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • WiFi v areáli hotela 
zdarma • vnútorná hotelová reštaurácia s 
priestrannou terasou • pool bar • bazén s to-
bogánom • detský bazén • sauna (za popla-
tok) • turecké kúpele (za poplatok) • masáže 
(za poplatok) • trezor na recepcii (za popla-
tok) • slnečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
zdarma • minimarket v blízkosti hotela 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 80 m delí budovu hotela od pie-
sočnatej pláže s prímesou drobných kamien-
kov • slnečníky, ležadlá a matrace na pláži za 
poplatok • plážový bar (za poplatok)

Šport a zábava: šipky • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • motorové a bezmotorové 
vodné športy na pláži (za poplatok) • bary a 
diskotéky v neďalekom centre Alanye

 all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou chutných  

švédskych stolov vrátane nealkoholických 
a  miestnych alkoholických nápojov •  
miestne alkoholické a nealkoholické nápo-
je podávané v pool bare • popoludňajšia 
káva, čaj a koláčiky • slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne  

Cenník: str. 388

Arsi hotel

od 294 EUR/8 dní • od 378 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***
webstránka: www.arsihotels.com 

Naša mienka: hotel so skvelou polohou, chutnou 
stredomorskou kuchyňou a nezabudnuteľnou rodin-
nou atmosférou vytvára jednoznačné predpoklady 
pre strávenie fantastickej dovolenky. Či už upred-
nostňujete leňošenie na pláži alebo aktívnejšie trá-
venie voľného času, v každom prípade odporúčame 
pobyt v tomto hoteli, ktorý je ideálnym miestom na 
dovolenku pre stredne náročných klientov. Krásne 
pláže, staroveký hrad, pirátska minulosť a moderná 
súčastnosť, to všetko vám ponúka dnešná Alanya. 
Prijmite naše pozvanie a nechajte sa zlákať na preži-
tie dovolenky plnej oddychu v našej letnej novinke za 
skvelú uvádzaciu cenu.

Alanya
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Bone Club SVS hotel

od 329 EUR/8 dní • od 434 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.boneclubhotelsvs.com 

Naša mienka: v pokojnejšom prázdninovom stredis-
ku Mahmutlar vám dávame do  pozornosti veľmi ob-
ľúbený, pohodlný a  komplexne vybavený hotel Bone 
Club SVS. Po niekoľkoročnom úspešnom zaradení do 
našej dovolenkovej ponuky, si získal svojich priazniv-
cov vďaka kvalite ponúkaných služieb, rozsahu dopln-
kových aktivít a v neposlednom rade tiež vďaka exce-
lentnej polohe. Len čo prekročíte prah hotela, otvorí sa 
pred vami toto stredisko so všetkými svojimi atrakcia-
mi. Komplexne vybavený hotelový areál so skvelou po-
lohou v blízkosti piesočnatej pláže i pobrežnej prome-
nády vytvára jednoznačné predpoklady na  strávenie 
dovolenky snov stredne náročných klientov.

Poloha: príjemný hotelový areál leží priamo pri 
pobrežnej promenáde letoviska Mahmutlar • 
priamo v  centre letoviska Alanya-Mahmutlar 
s nákupnými možnosťami • cca 10 km od ruš-
ného mesta Alanya s nákupnými a zábavnými 
možnosťami • cca 135 km od letiska v Antalyi

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • 
minibar (za poplatok) • TV • trezor (za poplatok) 
• telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón 

Vybavenie hotela: hotel pozostávajúci z troch 
hotelových budov je moderným areálom so ši-
rokou škálou služieb • vstupná hala s recepciou • 
hlavná hotelová reštaurácia • snack bar • plážový 
bar • internetová kaviareň • rozsiahla subtropická 
záhrada so slnečnou terasou obklopuje bazén 
s  tobogánom • detský bazén • relaxačné cen-
trum • sauna • turecké kúpele 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: iba 80 m delí budovu hotela od  pie-
sočnatej pláže pri vstupe do mora premieša-
nej drobnými kamienkami • pláž je s areálom 
hotela spojená pohodlným podchodom • all 
inclusive plážový bar 

Šport a zábava: detský miniklub • detské ihris-
ko • diskotéka • fitness centrum • stolný tenis • 
šipky • živá hudba • plážový volejbal • ponuka 
vodných športov a atrakcií (za poplatok)

 all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nealkoholických a miestnych al-
koholických nápojov v  hotelovom areáli 
i na pláži počas celého dňa • ľahšie občerstve-
nie vo vybraných hodinách počas dňa • po-
poludňajší snack • polnočné občerstvenie • 
medzinárodné animačné programy pre deti 
a  dospelých • detský miniklub • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 389

Alanya
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TURECKO

Treťou najväčšou a jednou z najkrajších pro-
vincií Turecka je Izmir alebo aj „Smyrna“. Toto, 
jedno z najstarších stredovekých miest a v 
súčasnosti čoraz viac vyhľadávané letovisko, 
sa nachádza na západnom pobreží Egejské-
ho mora, v historickom kraji Iónia. 
Rozprestiera sa na brehoch nádherného 
zálivu, plného luxusných lodí, jácht i člnov. 
Chránený horami a lemovaný morom, Izmir 

má skutočne čo ponúknuť všetkým svojim 
návštevníkom.  Prechádzkou po tomto 
očarujúcom meste môžete vidieť naozaj 
veľa, od historických pamiatok a zrúcanín 
až po moderné stavby. Centrum mesta tvorí 
námestie Konak a ulica s rovnakým názvom, 
kde môžete uvidieť najznámejší symbol 
mesta – vežu s hodinami. V jej blízkosti 
sa nachádza aj Archeologické múzeum s 

množstvom vykopávok z čias Anatolskej 
civilizácie.  V centre mesta môžete navštíviť 
aj Park kultúry, kde sa každoročne koná zná-
my medzinárodný veľtrh a rôzne hudobné 
festivaly.  Nemenej známou je aj dlhá prome-
náda Kordonboyu ponúkajúca pokojnú a od-
dychovú atmosféru v spojitosti s elegantnou 
scenériou mesta, plná lákavých reštaurácií, 
barov, obchodov a kaviarní. 

Turecká časť Egejského mora patrí medzi najúžasnejšie 
oblasti v krajine. Nádherné pobrežie s množstvom pláží ob-
klopených olivovými hájmi a skalnatými útesmi je obmýva-
né priezračnými vodami Egejského mora. Rybárske prístavy 
na pobreží ako aj zbytky starobylých civilizácií dotvárajú 
atmosféru miesta skvelého pre dovolenku i poznávanie.

Izmir
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Club Resort Atlantis hotelový komplex

od 483 EUR/8 dní • od 595 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.clubresortatlantis.com

Naša mienka: rozsiahly klubový hotelový rezort Atlantis 
postavený v štýle dovolenkového mestečka sa rozprestiera 
pri brehoch Egejského mora. neďaleko rybárskej dedinky 
Sigacik. Tento rozprávkový areál vás svojou pohostinnos-
ťou, pestrosťou poskytovaných služieb, či krásnou  a sta-
rostlivo udržiavanou záhradou so storočnými olivovníka-
mi a majestátnymi palmami presvedčí o správnosti vášho 
rozhodnutia dovolenkovať práve v tomto  prázdninovom 
raji. Vaše ratolesti určite ocenia bohatý klubový program, 
množstvo atrakcií, ako aj možnosť vyšantiť sa v bazénoch 
so šmykľavkami a tobogánmi. Rôznorodosťou a komplex-
nosťou poskytovaných služieb a rozmanitosťou morského 
pobrežia  je tento hotel určený všetkým dovolenkárom.

Poloha: pri jednej z nakrajších pláží Egejské-
ho mora • 7,5 km od mesta Seferihisar (do-
stupné dolmušmi) • 2 km od rybárskej dedin-
ky Sigacik • 60 km od letiska v Izmiri

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • rodin-
né izby s dvomi oddelenými miestnosťami 
určené až pre 5 osôb • minibar (naplnený pri 
príchode vodou) • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 

Vybavenie hotela: prázdninová dedinka roz-
prestierajúca sa na ploche 100.000 m2 • vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová reštaurá-
cia s terasou s prekrásnym výhľadom na more 
• 2 a´la carte reštaurácie • 8 barov • diskotéka • 
turecké kúpele (masáže za poplatok) • sauna 
• WiFi • bazén s tobogánmi • bazén so slanou 
vodou • relaxačný bazén s detským bazénom 
• baby bazén • amfiteáter • zmenáreň • obcho-
díky • požičovňa áut • doktor

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: hlavná hotelová piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom • prekrásne prírodné pláže a 
opaľovacie zóny na drevených mólach v skalna-
tých útesoch a na trávniku, vstup do mora po 
rebríku • ležadlá  a slnečníky zdarma

Šport a zábava: detský miniklub • teen klub • 
detský areál s rozprávkovými postavičkami a 
obrovskou loďou plnou detských atrakcií • me-
dzinárodný animačný program pre deti a  do-
spelých • vodné športy (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje podávané počas dňa • turec-
ké placky • káva, čaj • medzinárodné ani-
mačné programy pre deti a  dospelých • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Cenník: str. 398

Izmir
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Onyria Claros Beach hotelový komplex  
Beach & Spa Resort 
od 525 EUR/8 dní • od 756 EUR/12 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.onyriaclaros.com

Naša mienka: predstavte si rozprávkovo členité po-
brežie priezračného Egejského mora, kde zlatistá pie-
sočnatá pláž prechádza do romantických zákutí zasa-
dených do skál vystupujúcich z vĺn tyrkysového mora. 
Toto všetko nadobúda reálne rozmery v majestátnom 
hotelovom komplexe Onyria Claros, ktorého rozľahlý 
areál plný udržiavanej zelene sa rozprestiera priamo 
nad jedným z najkrajších zálivov v Izmire a svojim 
návštevníkom ponúka fascinujúce výhľady na more a 
tie najkrajšie západy slnka. Mimoriadne atraktívna no-
vinka v našej ponuke predstavuje kombináciu nádher-
ného prostredia a vynikajúcich služieb, a tým je tento 
rezort predurčený splniť očakávania aj tých najnároč-
nejších klientov všetkých vekových kategórií, pričom 
najmenší z vás sa môžu tešiť na vybudovaný aquapark 
s množstvom šmykľaviek, bazénov a tobogánov.

Izmir

Poloha: unikátny hotelový komplex so stup-
ňovitými terasami priamo nad zálivom Claros • 
cca 4 km od strediska Özdere • približne 60  km 
od centra kozmopolitného mesta Izmir (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi) • 45 km od letiska v Izmire

Ubytovanie: moderné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej budove • 
vkusné 2-lôžkové izby vo vilkách s možnosťou 
1 prístelky • priestranné rodinné izby vo vilkách 
• klimatizácia • telefón • minibar (dopĺňaný vo-
dou) • SAT-TV • trezor (zdarma) • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou, WC a sušič na vlasy) • WiFi internetové 
pripojenie • balkón s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: veľkolepá 
vstupná hala s  recepciou a posedením • hlav-
ná hotelová reštaurácia s terasou • 5 á la carte 
reštaurácií • lobby bar • snack bar • pool bar • 
beach bar • 2 vonkajšie bazénové komplexy (sl-
nečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén • vnú-
torný bazén • aquapark so šmykľavkami • fitness 
centrum • turecké kúpele (masáže a peeling za 
poplatok) • spa centrum (za poplatok) • konfe-
renčné miestnosti • diskotéka • minimarket

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodná pre rodiny s deťmi 
• k dispozícii aj menšia hotelová pláž iba pre do-
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spelých • slnečníky a ležadlá (zdarma), plážové 
osušky (za depozit) 

Šport a zábava: stolný tenis • tenis • minigolf • 
aerobik • plážový volejbal • fitness centrum • šip-
ky • ľukostrelba • boccia • biliard a bowling (za 
poplatok) • živá hudba • miniklub • detské ihrisko 
• hotelové animácie pre deti aj dospelých • vod-
né športy  (bezmotorové zdarma)

ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v hotelovom areáli i na pláži • pes-
tré teplé aj studené občerstvenie počas celé-

ho dňa • turecké placky • zmrzlina • čaj, káva 
a koláčiky • podávanie ľahšieho nočného ob-
čerstvenia •  medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub aj v slovenskom jazyku • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri bazé-
ne aj na pláži • WiFi internetové pripojenie

SUN & FUN klub V letnej sezóne 2015 vám 
na  spestrenie dovolen-

kového pobytu ponúkame osvedčené hote-
lové animácie organizované najmä počas let-
ných prázdnin. Slovenský animátor spolu 
s  hotelovými animátormi pre vás pripravili 
denné i večerné aktivity pre dospelých i deti. 

Cenník: str. 399 

AKTÍVNA
DOVOLENKA

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Tunisko
strediská > Mahdia | Monastir | Sousse
 Port el Kantaoui | Hammamet | Nabeul
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Najmenšia a súčasne najrozvinutejšia krajina severnej 
Afriky, strategicky položená na križovatkách Stredozemia 
a vtesnaná medzi dvoch obrovských susedov, meria od se-
veru na juh iba 750 km a od východu na západ maximálne 
350 km. Má dlhé a pomerne členité pobrežie s výrazným 
Gabeským zálivom. K miestam, ktoré musíte určite vidieť, 
patrí maurské mestečko ako namaľované na pohľadnici – 
Sidi Bou Said - ležiace nad morom v blízkosti mesta Tunis. 
Biele domčeky s namodro natretými okenicami a dverami, 

Zem s bohatou a rozmanitou kultúrou, čakajúca na svoje objavenie – to je Tunisko, naša atraktívna destiná-
cia. Fascinujúca zmes tradičných prvkov a dynamického moderného života sa ako kamienky ukladá do mo-
zaiky vytvárajúcej obraz prekrásnej a pohostinnej krajiny. Tunisko ponúka návštevníkom exotické pohľady 
a zvuky zeme: životom prekypujúce uličky mesta Tunis plné pestrofarebného oblečenia a silnej vône kože, 
korenia a cédrového dreva, zvuky arabčiny u Nomádov zahalených v odevoch a zjednávajúcich ceny...Tieto 
zaujímavosti a mnohé ďalšie ležia v dosahu obľúbených prímorských letovísk, kde nájdete niektoré z najlep-
ších a najkrajších pláží celého Stredomoria, ktoré sú rajom pre milovníkov kúpania.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 26° 30° 32° 33° 29° 26°
Teplota vody 22° 24° 26° 26° 24° 22°

Mahdia
Toto malebné rybárske mestečko so svojou ty-
pickou maurskou architektúrou s  bielymi budo-
vami a  oblými kopulami mešít je veľmi obľúbe-
nou dovolenkovou destináciou. Rybolov je tu 
na dennom poriadku už od skorých ranných ho-
dín. Pláže v Mahdii,  prezývanej „Karibik Tuniska“, 
s nádherným bielym pieskom sú vhodné najmä 
pre rodiny s deťmi kvôli pozvoľnému vstupu do 
vody. Za návštevu v stredisku Mahdia určite stojí 
pevnosť Bjorn el Kebir s  fascinujúcim výhľadom 
na biely cintorín, či impozantná brána do pevnos-
ti Skiffa el-Kahla. 

Monastir - Skanes
Mesto známe olivovníkmi, piesočnatými plážami 
a pohostinnosťou miestnych obyvateľov je vyhľa-
dávaným letoviskom, kam smerujú kroky turistov 
z celého sveta. Monastir je rodiskom prvého tu-
niského prezidenta Habiba Bourguibyho, dodnes 
považovaného za otca moderného Tuniska. Mo-
nastir má dejiny dlhé podobne ako mesto Sousse. 
Lákadlom pre návštevníkov je staré mesto - me-
dina a  ribat, opevnený kláštor z  9. st. vystavaný 
na obranu proti Križiakom, ktorého priestory po-
slúžili ako kulisy mnohým známym filmom.

 Sousse
je často označované za perlu Tuniska. Bolo zalo-
žené o 100 rokov skôr ako Kartágo a v súčasnos-
ti je tretím najväčším mestom krajiny. Vzácne sa 
v ňom spája história s moderným životom a spo-
lu s  prírodným bohatstvom, výbornou kuchy-
ňou, množstvom zábavy a  piesočnatými pláža-
mi sa radí k  obľúbeným miestam dovolenkárov. 
I v Sousse tvorí jadro mesta stará časť, zvaná me-
dina, s hradbami, pamiatkami a úzkymi uličkami 
plnými zaujímavého tovaru. Ribat – opevnený 
kláštor v Sousse je na rozdiel od ribatu v Monasti-
re vo vnútri hradieb, nakoľko bol založený skôr 
než samotné mesto, čím sa vysvetľuje jeho neob-
vyklá poloha. 

Port El Kantaoui
sa nachádza v  južnej časti Hammametského 
zálivu asi 7 km severným smerom od  mestečka 
Sousse a vzniklo v 70. rokoch okolo atraktívneho 
jachtového prístavu. Toto okúzľujúce letovisko 
láka návštevníkov plážami s  jemným pieskom, 
komfortnými hotelmi a  kvalitnými službami. Bu-
tiky, predajne suvenírov, kaviarne a  vyhlásené 
reštaurácie obklopujú prístav. Pirátske lode, po-
norky a  člny s  preskleným dnom lákajú turistov 

na výlety. Biele domčeky s modrými okenicami sú 
navrhnuté podľa vzoru čarovného mestečka Sidi 
Bou Said. 

Hammamet
Hammamet, ležiaci na  juhu polostrova Cap Bon, 
býval kľudnou rybárskou dedinkou. Dnes je vy-
chýreným medzinárodným letoviskom s  kvalit-
nými hotelmi, pýšiacim sa krásnymi piesočnatý-
mi plážami a teplým tyrkysovým morom. Delí sa 
na starú a novú časť, zvanú Hammamet Yasmine. 
Zelené palmy, jazmínové kríky, pomarančovníky, 
buganvílie a  záhrady presýtené vôňou kvetov 
dotvárajú kulisu tohto magického strediska – 
symbolu odpočinku a uvoľnenia. 

Nabeul
Príjemné letovisko je hlavným turistickým stredis-
kom na polostrove Cap Bon, s nádhernými plá-
žami s jemným zlatistým pieskom a rozsiahlymi 
hotelovými komplexami s kvalitnými službami. 
Nabeul, ktorý sa rozkladá popri malebnom pobre-
ží  len 12 km od Hammametu, je preslávený svo-
jou typickou farebnou keramikou a hrnčiarstvom. 
Jeho  tradície siahajú až do rímskej doby, kedy 
bolo mesto nazývané Neapolis – Nové Mesto.

Rozloha: 163 610 km2 • Počet obyvateľov: 10 400 000
Hlavné mesto: Tunis • Mena: tuniský dinár

panoramatický výhľad na šíre more od majáka 
na vrchole kopca, úzke uličky s neodolateľnou 
atmosférou priam lákajú k príjemným popo-
ludňajším nákupom suvenírov a prechádzkam. 
Obľúbeným cieľom turistov je El Djem, z diaľky 
sa vynímajúce majestátne koloseum z 3. st.n.l., 
ktoré patrilo k najväčším v rímskom svete. 
Posvätné mesto Kairouan uprostred šedohne-
dej stepi centrálnej časti Tuniska pôsobí so 
svojimi minaretmi a mohutnými hradbami ako 
neuveriteľná fatamorgána. Najväčším slaným 
jazerom Sahary a severnej Afriky je Chott 
el Jérid, ktoré takmer rozdeľuje celú krajinu 
na dve časti.

Hammamet
NabeulTUNIS

MonastirSkanes
Mahdia

Sousse
Port El Kantaoui
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Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • 7 km 
od centra Mahdie (ľahká dostupnosť miestnou 
dopravou) • cca 45 km od letiska Monastir 

Ubytovanie: pohodlne zariadené klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• priestrannejšie rodinné izby v  bungalovoch 
(za príplatok) • sat TV • telefón •  chladnička •   
kúpeľňa s  vaňou alebo sprchou, sušičom na 
vlasy a WC • trezor (za poplatok) •  balkón alebo 
terasa s  posedením • možnosť izieb s  výhľa-
dom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: štýlový hotelový komplex 
zariadený v karibskom štýle sa skladá z centrál-
nej budovy a štyroch vedľajších budov • lobby 

s  recepciou • zmenáreň • hlavná  reštaurácia 
L´Hacieda s terasou • štyri a´ la carte reštaurá-
cie (indická, tuniská, mexická, talianska) • pool 
bar Cayo Coco • beach bar Coconut • central 
bar Cohiba • Aqua bar Curacao • Cash bar • 
video hry • maurská kaviareň • vonkajší bazén 
s oddelenou časťou pre deti • relexačný bazén 
• aquapark s  toboganmi • vnútorný bazén • 
detská zóna na hranie s  malým  futbalovým 
ihriskom • Beauty salón • zmenáreň • obchod 
so suvenírmi • požičovňa áut • internetový kútik 
(za poplatok) • wi-fi na recepcii zdarma • trezor 
(za poplatok) • vonkajší amfiteáter

Stravovanie: formou all inclusive

Caribbean World Mahdia
hotel

od 343 EUR/8 dní • od 469  EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.caribbeanworld.com.tn

Naša mienka: V oslňujúcom prostredí známej hote-
lovej zóny Mahdia sa priamo pri širokej piesočnatej 
pláži s  tyrkysovým morom rozprestiera nádherný do-
volenkový areál postavený v  karibskom štýle, pripra-
vený predstaviť vám všetky svoje zákutia. Na prvý po-
hľad vás upúta upravenými plochami s priestrannými 
bazénmi, či už relaxačným alebo bazénom určeným na 
animácie, ako i atraktívnymi toboganmi, kde sa vyšan-
tia malí i veľkí. Vonkajšie terasy a bary vám poskytnú 
očarujúci pohľad na tento rozľahlý areál s množstvom 
zelene. Tu nájdete blahodarný tieň pred horúcim sln-
kom a  samozrejmosťou je chutné občerstvenie a  ná-
poje v  rámci all inclusive servisu. Pravú tuniskú kávu 
si vychutnajte v  maurskej kaviarni a  skúste aj vodnú 
fajku. Vaša dovolenka sa stane nezabudnuteľnou tak, 
ako to očakávate. Tu všade si môžete naplno užiť chví-
le príjemného ničnerobenia a  zaslúženého oddychu. 
Na športuchtivých klientov, ktorí ani na dovolenke 
neoddychujú, čakajú tenisové kurty, multifunkčné 
ihrisko, lukostreľba a  mnoho zaujímavých vodných 
športov ako windsurfing, kajak či vodné bicykle. Ho-
tel Caribbean World sa tak stáva správnou voľbou pre 
rodiny s deťmi, hľadajúce hotel s animáciami, ktorých 
naviac láka tematická kuchyňa. Vďaka príjemnej všade 
prítomnej dovolenkovej atmosfére je tento areál do-
týkajúci sa mora vhodný pre všetkých. Tento „karibský 
hotel“ nesúci sa v rytme salsy a latina našiel zaslúžené 
miesto v našej bohatej ponuke.  Sme si istí, že kvalitné 
služby a  pestré dovolenkové aktivity vás presvedčia 
o správnosti vašej voľby prežiť letný relax v hoteli s at-
mosférou, akú nezažijete nikde inde!

Mahdia
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Pláže: pláž s  jemným pieskom priamo pred 
hotelom • slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazé-
ne zdarma • plážové osušky za depozit

Šport a zábava: posilňovňa • 4 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • petang • lukostreľba 
• šípky • stolný tenis • minigolf • aerobik • vodný 
aerobik • bezmotorové vodné športy • wellness 
centrum (za poplatok) • jazda na koni a na ťave 
(za poplatok) • plážový volejbal • stolný futbal, 
biliard, štvorkolky (za poplatok) 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • lokálne alkoholické, mieša-
né a  nealkoholické nápoje v  baroch hotela 

vo vybraných hodinách • v beach bare pri pláži 
nealkoholické nápoje a  občerstvenie • v  pool 
bare popoludňajšie snacky (sendviče, pizza, 
hranolky) • hotelový celodenný animačný 
program • 1x za  pobyt večere v  a´la carte  
reštauráciách (nutná rezervácia vopred) • sl-
nečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma 
• miniklub Mickey Maya • maurská kaviareň 
v popoludnajších hodinách (káva, čaj)

SUN & FUN klub slovensky hovoriaci animá-
tor v spolupráci s tými hote-

lovými pre vás pripravili denné i večerné ak-
tivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti.

Cenník: str. 402

Mahdia

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: pekný hotelový areál sa nachádza  
priamo na  širokej súkromnej  piesočnatej 
pláži • cca 1 km od nákupných možností  
a  kaviarní • 4 km od  centra Mahdie, pre-
zývanej „Karibik Tuniska“ s nádherným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora  
• cca 45 km od letiska Monastir

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky • mož-
nosť rodinných izieb (za príplatok) • klima-
tizácia • telefón • TV • kúpeľňa s vaňou ale-
bo sprchovacím kútom, WC, sušič na vlasy 
• trezor (za poplatok) • balkón, resp. terasa 
s príjemným  posedením 

Vybavenie hotela: priestranná vstupná 
hala s  recepciou a  zmenárňou • hlavná 
reštaurácia SOFRA • dve  a´la carte reštau-
rácie: španielska LA TIENDA a talianska LA 
CASCATA • snack bar • diskotéka • pool bar 
• lobby bar • maurská kaviareň • detský 
bar • wine bar • koktail bar • kaderníctvo • 
kiosk /minimarket • veľký bazén • slnečníky 
a ležadlá zdarma • detský bazén • vnútorný 
bazén • potápačská škola • požičovňa áut • 
wi-fi na recepcii zdarma • obchodná arká-
da • nafukovací aquapark 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri hoteli • jemný piesok 

LTI Mahdia Beach hotel

od 392 EUR/8 dní • od 539 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.lti.de

Naša mienka: srdečne vitajte v  majestátnom ho-
teli Mahdia Beach z  renomovanej spoločnosti LTI 
s  uvoľnenou a  priateľskou atmosférou. Keď vstúpite 
do hotela, je ťažké minúť pozvanie tuniskej pohostin-
nosti a vynikajúcich kvalitných služieb, ktoré sa vzťa-
hujú na každého hosťa, takže sa určite budete cítiť ako 
doma. Hoteloví animátori zabezpečujú denne rozlič-
né športové aktivity ako i večerné zábavné programy. 
Dokonalý oddych alebo zábavu ponúkajú viaceré 
bazény v tomto rozľahlom rezorte.  Pre milovníkov 
športov a zábavy je pripravená široká ponuka aktivít a 
športov. Najmenší dovolenkári sú tu samozrejme víta-
ní a pestrý program je ponúkaný  v miniklube pre deti 
od 4 rokov ako aj pre tých  už starších v junior klube 
do 17 rokov. Hotel doslova tróni pri nádhernej piesoč-
natej pláži s mušličkami a ponúka nádherný výhľad 
na Stredozemné more.  Biela, modrá a zelená sú farby 
tohto rezortu.  Biela ako nádherný piesok, modrá ako 
more a zelená ako kvitnúca záhrada. Stanica vodných 
športov na pláži má tak isto pripravenú výbornú po-
nuku. Poloha rezortu ponúka optimálne podmienky 
pre katamarán, vodné lyže, surfovanie či paraglajding.  
Dokonalý oddych tela i mysle zaručí krásne zariadené 
spa centrum s hammamom. Priateľský a profesionál-
ny tím masérov s ponukou klasických, thajských ako aj 
masáže s lávovými kameňmi je ideálnou kombináciou 
pre wellness. Vydajte sa v našej spoločnosti v ústrety 
radostným dňom a  prežite tak vzrušujúcu letnú do-
volenku pod tuniským slnkom. Plážový hotel Mahdia 
Beach sa nachádza 4 km od centra známeho malebné-
ho letoviska Mahdia so svojou typickou maurskou ar-
chitektúrou s svojimi reštauráciami, kaviarňami a ob-
chodíkmi.  Tento vynikajúci hotel odporúčame tým z 
vás, ktorí si chcú užiť kvalitnú dovolenku s množstvom 
športových aktivít a bohatým výberom gastronomic-
kých zážitkov. Buďte zvedaví a tešte sa na vydarenú 
dovolenku.

Mahdia
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s  pozvoľným vstupom do  mora (patrí 
k  najkrajším plážam Tuniska) • ležadlá, sl-
nečníky a matrace zdarma • vodné športy 

Šport a zábava: minigolf zdarma • petang 
• stolný tenis • bazény • krytý bazén • fit-
nes, sauna, masáže (za poplatok) • animač-
né programy a  hry • večerné programy • 
aquagymnastika • vodné pólo • volejbal • 
aerobik • lukostreľba • šípky • petang • sur-
fovanie • katamarán • tenisový kurt • škola 
potápania • miniklub pre deti od 4-7 rokov, 
od 8-12 rokov a od 13-17 rokov

ultra all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere po-

dávané formou švédskych stolov vrátane 
nápojov, podávané sú jedlá medziná-
rodnej i tuniskej kuchyne • maurská ka-
viareň v popoludňajších hodinách  • po-
čas dňa podávané občerstvenie • 
neobmedzené množstvo miestnych ne-
alkoholických, miešaných a  alkoholic-
kých nápojov v  areáli hotela 24 hodín • 
nočné občerstvenie • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • medziná-
rodné hotelové animácie pre deti i do-
spelých • miniklub • ležadlá, slnečníky, 
plážové osušky a matrace zdarma  

Cenník: str. 404

Mahdia

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • cca 10 km 
od strediska Sousse 

Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby 
s  možnosťou jednej prístelky • rodinné izby 
v bungalovoch (za príplatok) • sat TV • telefón • 
kúpeľňa s vaňou, sušičom na vlasy a WC • balkón 
alebo terasa s posedením 

Vybavenie hotela: dve hlavné reštaurácie 
s terasou a pergolou • šesť a´la carte reštaurácii 
(mexická, indická, čínska, talianska, tuniská a gril 
reštaurácia) • pool snack bar • dva centrálne bary 
• maurská kaviareň • aquapark • Spa centrum • 
hotelové fitnes  • video hry a biliard (za popla-
tok) • zmenáreň • obchod so suvenírmi • trezor 
na recepcii alebo na izbe (za  poplatok) • wi-fi 
v priestoroch recepcií zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pláž s jemným pieskom priamo pred ho-
telovým areálom • slnečníky a  ležadlá na pláži 
i pri bazéne zdarma • osušky za depozit 

Šport a zábava: posilňovňa • tenisové kurty • 
petang • stolný tenis • šípky • minigolf • aerobik 
• vodný aerobik • vodné pólo • bezmotorové 
vodné športy (kajak, vodné bicykle...) • motorové 
vodné športy (za poplatok) • wellness, hammam 
a spa (za poplatok) • plážový volejbal •  večerné 
programy, kabaret a zábavné scénky • diskotéka 
• štvorkolky •  tobogany • bazén pre relax

 all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje v  baroch hotela vo vybra-
ných hodinách • v beach bare na pláži nealkoho-
lické nápoje • v pool bare popoludňajšie snacky 
(šaláty, cestoviny, pizza, hranolky) a miestne 
alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje • 
hotelové animačné programy • 1x za pobyt 
večere vo všetkých a´la carte reštauráciách 
(nutná rezervácia vopred) • slnečníky a  le-
žadlá na pláži i pri bazéne zdarma 

Cenník: str. 402

Caribbean World Monastir
 hotel

od 322 EUR/8 dní • od 455  EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.caribbeanworld.com.tn

Naša mienka: V Caribbean World Monastire prežijete 
pestré, nezabudnuteľné prázdniny plné zážitkov. Do-
volenkový komplex prekypuje zeleňou, ktorá obklo-
puje hotelové bungalovy, rozsiahly bazénový komplex 
a prekrásny vodný zábavný park. Rozprávkové možnos-
ti pre zábavu tu majú rodiny s deťmi.V areáli je detské 
ihrisko, miniklub pre najmenších, ale najväčšej priazni 
sa teší veľkolepý hotelový aquapark. Je postavený špe-
ciálne pre animácie, uspokojí aj najaktívnejších klientov 
a zabezpečí tú pravú rodinnú zábavu. 

Monastir - Skanes
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Poloha: priamo na širokej piesočnatej pláži • cca 
9 km od centra Monastir • krátky transfer z letis-
ka Monastir

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodin-
ných izieb  (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• TV • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
•  chladnička • balkón, resp. terasa s posedením 

Vybavenie hotela: hotel sa skadá z hlavnej bu-
dovy a bungalovov • priestranná vstupná hala 
s recepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia s 
výhľadom na more  • dve  a´la carte reštaurácie: 
tuniská a talianska • beach/snack bar • diskotéka • 
hlavný bar •  pool bar  • disko bar • vonkajší bazén 
• slnečníky a ležadlá zdarma • detský bazén • to-
boganový bazén •  tenisové kurty • multifunkč-
né ihrisko • SPA centrum (za poplatok turecké 
kúpele, sauna ) • wi-fi  v priestoroch lobby zdar-
ma • trezor na recepcii • obchodík so suvenírmi

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora

Šport a zábava: aerobik • stolný tenis • vodné 
pólo • minigolf • plážový volejbal • minifutbal • 
šípky • petang • futbal • vodné športy na pláži: 
windsurfing, plachtenie, pedále,  vodné lyže 
(za poplatok)  • večerné programy a súťaže (živá 
hudba, karaoke, mini disko) • multifunkčné ihris-
ko 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
podávané formou švéd-

skych stolov • neskorá večera • počas dňa po-
dávané občerstvenie • neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických, miešaných 
a alkoholických nápojov v areáli hotela • zmrz-
lina a palacinky • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma • denné športové aktivity 
a  večerné  animácie • miniklub • plážové 
osušky na izbe  

Cenník: str. 401

Dessole Ruspina hotel

od 322 EUR/8 dní • od 455 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: v turistickej zóne Monastir - Skanes vám 
ponúkame obľúbený hotel Ruspina. Príjemný hotelo-
vý komplex sa nachádza v parku s palmami o rozlohe 
8 hektárov. Pohodlné ubytovanie, služby all inclusive, 
milý personál a množstvo doplnkových služieb a aktivít 
svedčia o tom, že hotel je tým správnym miestom pre 
váš zaslúžený oddych.  Široká piesočnatá pláž je ideál-
nym miestom pre celodenný aktívny aj pasívny oddych.  
Odporúčame ho aj návštevníkom, ktorí ocenia blízkosť 
atraktívnych letovísk Monastir a Sousse,  ktoré ožívajú 
v podvečerných hodinách. Pokiaľ  zatúžite prežiť dovo-
lenku s nádychom Afriky, ste srdečne vítaní.

Monastir - Skanes



292

AKTÍVNA
DOVOLENKA

TUNISKO

Poloha: priamo pri piesočnatej pláži • nachá-
dza sa 15 km od  známeho letoviska Sousse  
a necelých 8 km od vyhľadávaného letoviska 
Monastir • krátky transfer z  letiska v Monasti-
re  • neďaleko 18 jamkového golfového ihriska 
Flamingo Golf

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodin-
ných izieb  (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• TV • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
• malá chladnička dopĺňaná vodou  • balkón, 
resp. terasa s  posedením • trezor • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela:  priestranná vstupná hala 

s recepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia 
„Le Carnavale“ • a´la carte reštaurácia „La Fiesta“, 
ktorá ponúka talianske večere • snack bar na 
pláži • hlavný bar „ Neptune“ •  pool bar • piano 
bar • disko bar „El Mahfel“ • maurská kaviareň • 
vonkajší bazén • slnečníky a  ležadlá zdarma • 
detský bazén • bazén s toboganmi • vnútorný 
bazén • tenisové kurty • multifunkčné ihrisko • 
SPA centrum (za poplatok jacuzzi, turecké kú-
pele, sauna) • kaderníctvo • telocvičňa • wi-fi 
pripojenie v priestoroch lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pláž s  jemným pieskom priamo pred 
hotelovým areálom • slnečníky a  ležadlá 

Dessole Bella Vista
Resort  hotel

od 343 EUR/8 dní • od 469  EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka:  príjemný hotel si vám dovoľujeme 
v  sezóne 2015 predstaviť už po druhýkrát. Nachá-
dza sa v  nádhernom prostredí, priamo  na  piesoč-
natej pláži.  Maurský  architektonický štýl výzdoby 
hotela robí  z neho právom ideálne miesto pre do-
volenkárov hľadajúcich relax a pohodu.  Piesočnatú  
pláž s  pozvoľným vstupom do mora  ocenia najmä 
rodiny s  deťmi. Na spríjemnenie  dovolenkových 
chvíľ sú vám  k dispozícii  bazény s ležadlami a slneč-
níkmi. Deti sa určite potešia toboganom, detskému 
bazénu,  či malej detskej dedinke s animáciami pre 
deti od 4 - 12 rokov. Hotel  svojou polohou medzi 
dvoma obľúbenými letoviskami Sousse a  Monastir, 
neďaleko 18 jamkového golfového ihriska Flamin-
go Golf, poskytne dobrú dovolenku ako pre rodiny 
s  deťmi, tak aj pre dvojice. Oddýchnuť si môžete 
v obsahovo bohatom SPA centre, kde sa vaša návšte-
va zmení na zážitok popretkávaný  arómou  kúpeľov. 
Hudobné večery  ako karaoke, živá hudba či večerné 
show budú  iste pekným ukončením dovolenkových 
dní. Tí, ktorí sa vyberú na potulky do centra Monasti-
ru či za nákupmi, nemali by vynechať starú opevne-
nú časť - medinu, kde môžu stráviť hodiny a hodiny 
prehrabávaním sa medzi nekonečným množstvom 
pestrofarebných suvenírov (nezabudnite zjedná-
vať). Nakúpite tu aj čerstvé exotické koreniny. Mali 
by ste navštíviť aj  prístav Marina, kde môžete ob-
divovať luxusné jachty či pirátske lode alebo len si 
posedieť pri pohári mätového čaju.  Hotel Dessole 
Bella Vista právom patrí medzi miesta, kam sa bu-
dete radi opakovane vracať. Všetci tí, ktorí hľadajú 
pohodu na dovolenke, príjmite našu jedinečnú po-
nuku v Tunisku za prijateľné ceny.

Monastir - Skanes



293TUNISKO

na pláži i pri bazéne zdarma 

Šport a zábava:  ranná gymnastika • aerobik • 
stolný tenis • lekcie brušného tanca • minigolf • 
plážový volejbal, futbal, tanec a hry • lukostreľ-
ba • šípky • petang • futbal • vodné športy na 
pláži: windsurfing, plachtenie, pedále,  vodné 
lyže • večerné programy a súťaže • šach •  tur-
naje • koktailové hry 

  ultra all inclusive skoré aj neskoré raňajky, 
obedy a večere podáva-

né formou švédskych stolov • neskorý nočný 
snack • počas dňa podávané občerstvenie • 
neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických, miešaných a alkoholických nápo-

jov v areáli hotela • zmrzlina, palacinky, pu-
kance • slnečníky a  ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • denné športové aktivity 
a večerné animácie • miniklub pre deti od 4 
do 12 rokov • plážové osušky  na izbe

SUN & FUN klub na spestrenie dovolenko-
vých dní vašich ratolestí 

a aktívne využitie voľného času vám ponú-
kame bohatý detský animačný program, 
ktorý v rámci našej klubovej dovolenky or-
ganizuje slovenský animátor (počas prázd-
nin). 

Cenník: str. 402

 Monastir - Skanes

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: príjemný hotelový komplex ústiaci 
priamo na krásnu piesočnatú pláž Stredo-
zemného mora, vyrástol ako letná oáza po-
hody a  relaxu •  nachádza sa v  samotnom 
srdci turistickej oblasti  Sousse s nákupnými 
a  zábavnými možnosťami •  20 km  od le-
tiska Monastir • 10 min. jazdy od golfového 
ihriska „El Kantaoui“

Ubytovanie:  jednoducho zariadené 2-lôž-
kové izby v orientálnom štýle  s možnosťou 
jednej prístelky v 3* časti hotela Riadh so sa-
mostatnou recepciou, ostatné služby sú čer-
pané v hoteli Riadh Palms 4* • klimatizácia • 
telefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom • tre-
zor a chladnička  na vyžiadanie (za poplatok) 

• balkón, resp. terasa s posedením  

Vybavenie hotelov:  vstupná hala s recep-
ciou • zmenáreň • hlavná reštaurácia „Oa-
sis“ s  bohatou medzinárodnou kuchyňou • 
a´la carte reštaurácia „Le Baron“ • snack bar 
• pool a  beach bar • plážová reštaurácia • 
lobby bar • american/koktail bar • maurská 
kaviareň • diskotéka • kaderníctvo •  vonkajší 
bazén postavený v tvare hada sa nachádza 
v oáze zelene  a je spojený  tromi mostíkmi 
• detský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma 
•  vnútorný bazén • salón krásy s  kaderníc-
tvom (za poplatok) • požičovňa áut • welness 
a spa centrum  • fitnes • sauna zdarma  • wi-fi 
v priestoroch lobby  zdarma •  internet (za 

Riadh hotel /Riadh Palms hotel

od 287 EUR/8 dní • od 385 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ***/****
webstránka: www. hotelriadhpalms.com

Naša mienka:  našu tohtoročnú novinku odporúčame  
vyznavačom plážovej dovolenky, hlavne tým, čo túžia 
tráviť dni slnením na piesočnatej pláži a kúpaním v Stredo-
zemnom mori.  Tento rezort ponúka kombináciu oddychu 
a aktívnej dovolenky. Jedinečným zážitkom je určite prí-
jemný večer v hotelovom klube pri dobrom drinku. Samo-
zrejmosťou sú športové možnosti, profesionálny personál 
a výborná tuniská ako aj medzinárodná kuchyňa.  Spolo-
čensky založení hostia si tu prídu na svoje. Pekný hotel spĺ-
ňa všetky predpoklady pre rozmanitú dovolenku. Priateľ-
ský a pozorný servis dopĺňa  tú pravú pohodu. Oddajte sa  
s nami prázdninovému oddychu  pod horúcim tuniským 
slnkom. Dlhá piesočnatá pláž je oázou kľudu a poskytuje 
všetky podmienky k odpočinku. Hotel so svojim detským 
miniklubom je správnou voľbou pre rodiny s deťmi, ale aj tí 
aktívnejší sa môžu tešiť na celodenný animačný program, 
ktorý spestrí dovolenkové chvíle. Príjemné podvečery tu 
budete určite radi tráviť posedením v bare na terase. Svo-
jimi službami, pohodlným ubytovaním, jedinečnou polo-
hou priamo na pláži i ponukou aktivít je vhodný pre všetky 
vekové kategórie. Je zárukou, že vaša dovolenka bude mať 
ten správny nádych. Spojíte v  nej oddych, zábavu a  po-
znávanie do jedného pekného zážitku. Príjemný hotel klu-
bového typu je vhodný pre všetkých klientov, ktorí chcú 
stráviť svoju dovolenku aktívne a  športovať, aj pre tých, 
ktorí chcú v kľude relaxovať. Vďaka obľúbenosti letoviska, 
výhodnej polohe, detskému bazénu a  výbornej cene je 
tento hotel skvelým tipom pre rodiny s deťmi. Sme si istí, 
že letná dovolenka strávená v hoteli naplní vaše očakáva-
nia ideálneho relaxu, ktorý bude jedinečnou kombináciou 
aktívneho a  pasívneho oddychu, dobrého ubytovania 
a kvalitných služieb. Vďaka uvedeným výhodám môžeme 
letný dovolenkový pobyt doporučiť všetkým vekovým ka-
tegóriám, rodinám s deťmi a tiež náročnejším zákazníkom. 
Dovolenka v hoteli vás o  tom presvedčí. Odmenou vám 
bude nielen oddýchnuté telo i myseľ, ale aj krásne  spo-
mienky z výnimočných chvíľ.

Sousse
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poplatok) • nákupná galéria

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: jemný piesok s pozvoľným vstupom 
do mora • plážový bar s reštauráciou

Šport a zábava:   miniklub pre deti od 4 -10 
rokov •  bazény • spa centrum (za poplatok) • 
animačné programy a hry • večerné predsta-
venia • fitnes  • sauna • nemotorové vodné 
športy • stolný tenis

 all inclusive raňajky, obedy a večere 
podávané formou švéd-

skych stolov vrátane nápojov, servírované 
sú jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchy-

ne • neskoré raňajky •  počas dňa podáva-
né občerstvenie (pizza, cestoviny... ) • ne-
obmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, miešaných a  alkoholic-
kých nápojov v  areáli hotela • 1x počas 
pobytu večera v  tematických reštauráci-
ách: Tej Macal, Venezia, Sidi Bou, Pêcheur 
(nutná rezervácia vopred) • neskorá veče-
ra  • slnečníky a  ležadlá pri bazéne  a  na 
pláži  zdarma • maurská kaviareň (káva, čaj 
a nealkoholické nápoje) • miniklub 

Cenník: str. 400

Sousse

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha:  hotelový areál končiaci priamo 
na nádhernej pláži s  jemným pieskom  sa 
nachádza v hotelovej zóne vyhľadávaného 
strediska v  Sousse s  možnosťou nákupov 
a zábavy  • 25 km od letiska Monastir • 5 km 
od Port El Kantaoui

Ubytovanie: štýlovo zariadené klima-
tizované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
prístelky • priestrannejšie rodinné izby (za 
príplatok)  •  SAT TV • telefón •  kúpeľňa 
s  príslušenstvom  • chladnička • wi-fi na 
izbe alebo na recepcii zdarma •  balkón, 
resp. terasa s príjemným posedením • tre-
zor na recepcii • izby s výhľadom na more 
(za príplatok)

Vybavenie hotela:  hotelový komplex po-
zostáva  z hlavného pavilónu a  priľahlých 
budov • vstupná hala s  recepciou a  zme-
nárňou •  hlavná reštaurácia „Principal“• 
a´la carte reštaurácia „Bocca Beach“ • snack 
reštaurácia/bar  pri pláži „La Sirene“ • snack 
reštaurácia/bar  pri bazéne „Palmeraie “ •  
koktail bar • lobby bar Marhaba s wi-fi zdar-
ma  • bar Neptune • bar Tennis • maurská 
kaviareň •  nočný klub • 2 bazény, z ktorých 
ma jeden oddelenú časť pre deti • krytý ba-
zén • tobogan • miniklub • detské ihrisko • 
obchod so suvenírmi 

Stravovanie: formou all inclusive

Marhaba Club hotel
 

od 371 EUR/8 dní • od 518 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.marhaba-resorts.com

Naša mienka:  štvorhviezdičkový hotel z renomo-
vanej siete Marhaba postavený v maursko – andalúz-
skom štýle s  vysokým štandardom poskytovaných 
služieb vám garantuje prežitie nezabudnuteľnej 
dovolenky. Hotel vás privíta fascinujúcou záhradou 
plnou voňavých kvetov a paliem, poskytujúcich prí-
jemný tieň a vysnívaný oddych. Svoje telo si môžete 
hýčkať vo wellness centre a  tradičnom hammame, 
kde pookrejete na tele i duši.  Keď slnečný deň vy-
strieda večer, pláž vymeníte za pocit pohodlia  v ele-
gantne a  štýlovo zariadených hotelových izbách či 
za romantickú večeru. K  tomu výborná atmosféra 
a vyberaný servis. Najlepšie predpoklady pre dovo-
lenkové dni pod  horúcim tuniským slnkom.  Ak si 
pre miesto svojho pobytu zvolíte tento hotel, bez-
pochyby zažijete mimoriadne atraktívnu dovolenku. 
Rozprávkové možnosti pre zábavu tu majú rodi-
ny s  deťmi. V  areáli je detské ihrisko, miniklub pre 
najmenších, dobre vybavené športové centrum, ale 
najväčej priazni sa teší hotelový tobogan. Doprajte 
si príjemný slnečný kúpeľ na peknej piesočnatej plá-
ži, zatial čo vaše deti šantia v  bláznivom svete ba-
zénov.  Marhaba Club  je hotelom klubového typu, 
v  ktorom sa skúsený tím animátorov stará o  celo-
dennú zábavu všetkých hotelových hostí - malých 
i  dospelých. Večeru si môžte vychutnať v  jednej 
z hotelových reštaurácií. Ponúkajú tradičnú i medzi-
národnú kuchyňu.  Zabaviť sa môžete aj za brána-
mi hotela. Počas pobytu podniknite výlet do centra 
Sousse s prekrásnym historickým jadrom. O jeho je-
dinečnosti svedčí mimoriadny záujem turistov i  fil-
márov. Ak túžite po dovolenke s dotykom slnka, ho-
tel Marhaba  Club  je tou správnou voľbou. V tomto 
hoteli a v jeho okolí nájdete všetko, čo potrebujete 
k stráveniu rozmanitej a pohodovej dovolenky. Do-
volenka v Marhaba Club vás očarí.

Sousse
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Pláže: krásna a  dlhá  pláž s  pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, osušky a le-
žadlá na pláži i  pri bazéne zdarma • plá-
žový bar 

Šport a zábava:  vonkajší bazén s divokou 
riekou a  toboganom • detské  ihrisko • 8 
tenisových kurtov • minigolf • plážový vo-
lejbal •  minifutbal •  petang • vodné pólo • 
fitnes • squash • turecké kúpele • motorové 
vodné športy 

ultra all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov  vrátane nápojov, 
servírované sú jedlá tuniskej a medziná-

rodnej kuchyne • lokálne alkoholické, 
miešané a  nealkoholické nápoje podá-
vané v areáli hotela •  zmrzlina •  v beach 
bare na pláži a  v  pool bare podávané 
snacky a nápoje • medzinárodné hotelo-
vé animačné programy  pre deti i dospe-
lých vám určite spríjemnia chvíle vášho 
oddychu a  obohatia vaše dovolenkové 
dni smiechom, radosťou a dobrou nála-
dou •  slnečníky, ležadlá a osušky  zdar-
ma • miniklub • bezmotorové vodné 
športy na pláži  

Cenník: str. 404

Sousse

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: 250 m od  krásnej piesočnatej pláže 
• 1,5  km od prístavu Port El Kantaoui s pešou 
zónou, obchodmi, aquaparkom, zábavným 
parkom, obchodným centrom • 7 km od centra 
Sousse • 36 jamkové golfové ihrisko cca 300 m

Ubytovanie: vkusne a pohodlne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • priestrannejšie rodinné izby (za prípla-
tok) • sat TV • telefón • trezor • chladnička dopĺ-
ňaná vodou • kúpeľňa s vaňou, oddelené WC • 
sušič na vlasy • balkón s posedením • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: štýlová priestranná vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia Le Palmiera 

• dve á la carte reštaurácie: talianska a   tuniská 
reštaurácia • lobby bar • maurská kaviareň • disko 
bar • pool bar • beach bar • bazén s oddelenou 
detskou časťou a  toboganmi • krytý bazén • 
zlatníctvo • kaderníctvo • sauna, masáže (za po-
platok) • hracie automaty a biliard (za poplatok) 
• zmenáreň • obchod so suvenírmi • požičovňa 
áut •  wi-fi na recepcii zdarma 

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: cca 250 m od pláže s  jemným pieskom 
• ležadlá, matrace a slnečníky zdarma • osušky  
zdarma 

Šport a  zábava: posilňovňa • ihrisko (basket-
bal, volejbal, futbal) • tenisový kurt • vodné pólo 

Dessole Riviera
Resort &Spa hotel

od 350 EUR/8 dní • od 483 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: vyhľadávaný hotelový komplex sa rozpre-
stiera len 15 minút pešej chôdze od centra malebného 
strediska Port El Kantaoui a  necelých 250 m od  krásnej 
širokej piesočnatej pláže, o  ktorú sa delí so susedným 
hotelovým komplexom Abou Sofiane. Komfort klientov 
na pláži zabezpečuje hotelový plážový bar. Svojim náv-
števníkom ponúka hotel oddych pri bazéne s bohatým 
animačným programom či už pre deti alebo pre dospe-
lých, kvalitnú stravu formou švédskych stolov, občerstve-
nie vo viacerých baroch a  nápoje v  rámci all inclusive. 
Široká piesočnatá pláž s  jemným pieskom, priezračnou 
čistou vodou a  miernym vstupom do  mora predurčuje 
hotel Riviera na strávenie nezabudnuteľných dovolenko-
vých chvíľ najmä pre rodiny s deťmi. Tento príjemný ho-
tel s rodinnou atmosférou a vždy usmiatym personálom 
netrpezlivo čaká na  dovolenkárov všetkých vekových 
kategórií. Vďaka svojej jedinečnej polohe ponúkne nie-
len leňošenie na pláži, ale aj možnosť zažiť nefalšovanú 
kultúru orientu. Nechajte sa rozmaznávať miestnymi 
špecialitami a  all inclusive službami. Počas nádherných 
teplých večerov môžete príjemnou prechádzkou kedy-
koľvek navštíviť centrum Port El Kantaoui. Butiky, predaj-
ne suvenírov, kaviarne a vyhlásené reštaurácie obklopujú 
prístav, kde pirátske lode, ponorky a  člny s  preskleným 
dnom lákajú turistov na výlety. Oblasť Port El Kantaoui je 
špecifická svojim nádherným a dobre vybaveným jachto-
vým prístavom s kapacitou pre viac ako 300 jácht. Okrem 
množstva luxusne vybavených jácht máte možnosť po-
zorovať i  starodávne koráby, ktoré sú ako vystrihnuté 
z  čias romantických hrdinov a  korzárov. Biele domčeky 
s modrými okenicami sú navrhnuté podľa vzoru čarov-
ného mestečka Sidi Bou Said. Nájdete tu záhrady, zákutia 
obrastené buganvíliami, kríky voňavého jazmínu a  tiež 
námestie so spievajúcou fontánou, ktorá vás určite očarí.

Port El Kantaoui



299

AKTÍVNA
DOVOLENKA

TUNISKO

• gymnastika • aerobik • šípky • petang • stolný 
tenis • minigolf • hammam (za poplatok) • mo-
torové vodné športy a  biliard (za  poplatok) • 
wellness centrum - sauna, masáže (za poplatok)

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov • lokálne alkoholické, mieša-
né a nealkoholické nápoje v baroch hotela • 
v beach bare na pláži nealko nápoje a občer-
stvenie • snacky, káva, čaj, čokoláda vo vyhra-
denom čase počas dňa • neskorý nočný snack 
• 1x za pobyt večera v a ́ la carte reštauráciách 
• slnečníky, ležadlá a matrace na pláži i pri ba-
zéne zdarma • bezmotorové vodné športy 
na pláži zdarma • celodenné a večerné hote-

lové animácie vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu a obohatia vaše dovolenkové 
dni smiechom, radosťou a dobrou náladou • 
miniklub od 4-12 rokov • diskotéka

SUN & FUN klub V letnej sezóne 2015 si vám 
na spestrenie vášho aktívne-

ho dovolenkového pobytu dovoľujeme po-
núknuť osvedčené hotelové animácie. Slo-
vensky hovoriaci animátor v spolupráci s tými 
hotelovými pre vás pripravili denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia  deti  (zaujíma-
vé súťaže,  vonkajšie aktivity a turnaje, darče-
kové predmety a diplomy)

Cenník: str. 403

Port El Kantaoui

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri priestrannej piesoč-
natej pláži • v  blízkosti centra jedného 
z  najkrajších tuniských prímorských leto-
vísk – Port el Kantaoui (1,5 km) • 7 km od 
centra Sousse • 300 m od 36 jamkového 
golfového ihriska

Ubytovanie: príjemne zariadené 2-lôžko-
vé izby s  možnosťou 1 prístelky • rodinné 
izby (za príplatok) • klimatizácia • telefón • 
sat TV • sušič na vlasy • trezor  • chladnička 
dopĺňaná vodou • kúpeľňa s WC • balkón, 
resp. terasa s príjemným posedením 

Vybavenie hotela: elegantná recepcia 
s lobby barom „La Source“ • hlavná reštau-

rácia „Le Doyen“ • a´la carte reštaurácia „Le 
Jasmin“ • pool snack - bar „Le Village“ • be-
ach snack - bar „Coco Loco“ • disko bar • 
zmenáreň • wifi pripojenie (v  priestoroch 
recepcie zdarma) • Beauty centrum • ob-
chod so suvenírmi, butik, klenotníctvo • 
bazén s oddelenou detskou časťou (osušky 
zdarma) • krytý bazén s oddelenou detskou 
časťou • posilňovňa • multifunkčné ihirsko 
(basketbal, volejbal, futbal) • konferenčná 
miestnosť 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej pláži 
• slnečníky, matrace a ležadlá na pláži i pri 

Dessole Abou Sofiane 
hotel

od 357 EUR/8 dní • od 497 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: Prijmite naše pozvanie na kvalitnú 
dovolenku v  peknom hotelovom areáli na nádher-
nej piesočnatej pláži. Abou Sofiane má privilegova-
nú polohu - leží priamo na brehu mora iba na dohľad 
od centra jedného z najnavštevovanejších tuniských 
letovísk. Nechajte sa zlákať podmanivou atmosfé-
rou strediska Port El Kantaoui a  strávte deň v  jeho 
uliciach presýtených vôňami orientu. Port El Kanta-
oui je obľúbeným cieľom milovníkov pláží s jemným 
pieskom, rodín s deťmi, vyznavačov športu i zábavy. 
Stretáva sa tu more, zlaté piesočnaté pláže a  kom-
fort hotelových sietí. Práve v  tomto letovisku vám 
dávame do pozornosti hotel Abou Sofiane, ktorého 
areál ponúka tú pravú dovolenkovú pohodu v bez-
prostrednej blízkosti komplexne vybaveného leto-
viska. Priamo pri priestrannej pláži vyrástol hotel na 
vysokej kvalitatívnej úrovni. Maurský štýl prejavujú-
ci sa v architektúre exteriéru a interiéru vytvára pria-
teľskú až domácku atmosféru, ktorú väčšina klientov 
uprednostňuje pred veľkými neosobnými hotelmi. 
Vkusné ubytovacie časti v zelenej záhrade, kvalitný 
all inclusive, rozmanité animácie a atraktívne okolie 
dodávajú hotelu patričnú noblesu. Hotel ponúka vy-
sokú úroveň komfortu a svojim unikátnym šarmom 
je predurčený urobiť vašu dovolenku nezabudnuteľ-
nou tak, ako to očakávate od hotela takejto kategó-
rie. A  keď prekročíte brány hotela, otvorí sa pred 
vami jedno z najobľúbenejších tuniských letovísk. Je 
veľa dôvodov pre návštevu strediska Port El Kantao-
ui, má mnoho benefitov, ktoré z neho robia ideálny 
cieľ pre dovolenkárov. Ak cestujete za zábavou a prí-
jemným pohodlím v hoteli s komplexnými službami 
all inclusive, v bezprostrednej blízkosti pláže, potom 
je Dessole Abou Sofiane tou správnou voľbou pre 
vás.

Port El Kantaoui
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bazéne zdarma • osušky zdarma 

Šport a  zábava:  ranná gymnastika • ae-
robik • lekcie brušného tanca • fitnes • 
basketbal •  plážový volejbal • futbal • 2 
tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • 
petang • lukostreľba • večerný animačný 
show program (súťaže, živá hudba, kara-
oke) • disko • miniklub pre deti 4-12 rokov 
s  detským ihriskom • elektronické herné 
automaty (za poplatok) • biliard • bezmo-
torové vodné športy na pláži (windsurfing, 
plachtenie, kajaky) • masáže (za poplatok)

ultra all inclusive bohaté raňajky, obedy 
a  večere formou kvalit-

ných švédskych stolov vrátane nápojov • 
neskoré raňajky •   lokálne alkoholické, 
miešané a nealkoholické nápoje podáva-
né v  hotelovom režime • ľahké studené 
a teplé občerstvenie počas dňa • káva, čaj 
a  koláče vo vyhradenom čase v  areáli 
hotela • neskorý nočný snack • 1x za po-
byt večere v  a´la carte reštauráciách 
(nutná rezervácia vopred) • slnečníky, le-
žadlá a  matrace na pláži i  pri bazéne 
zdarma (osušky zdarma) • hotelové ani-
mácie • večerné show • mini klub pre deti 
od 4 - 12 rokov

Cenník: str. 403

Port El Kantaoui

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha: priamo pri širokej piesočnatej plá-
ži s  pozvoľným vstupom do mora • len 6  km 
od centra prístavného mesta Monastir • krátky 
transfer z letiska v Monastire

Ubytovanie: priestranné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné izby (za príplatok) • 
klimatizácia • telefón • sat TV • trezor (za popla-
tok) • minibar (na vyžiadanie za poplatok) • kú-
peľňa s WC • sušič na vlasy • balkón, resp. terasa 
s príjemným posedením

Vybavenie hotela: presklená vstupná hala 
s  posedením • recepcia • zmenáreň •  wi-fi na 
recepcii za poplatok • minimarket • amfiteáter 
•  hlavná reštaurácia •  2 á la carte reštaurácie • 
reštaurácia pri pláži • centrálny bar • lobby bar 
• Vitamin bar • pool bar • beach bar  •  SPA cen-
trum (za poplatok) • krytý bazén • bazén pre do-
spelých • detský bazén • slnečná terasa • maur-
ská kaviareň

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: rozľahlá piesočnatá pláž pozvoľne sa zva-
žujúca do mora • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
aj na pláži zdarma •  plážové osušky (za popla-
tok) • beach bar s nealkoholickými  nápojmi

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis • mi-
nigolf • futbal • plážový volejbal • petang • det-
ské ihrisko • amfiteáter • video hry (za poplatok) 
•  mini klub • SPA centrum • vírivka • široká paleta 
vodných športov na pláži (za poplatok)

 ultra all inclusive raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a  večere formou 

švédskych stolov vrátane nápojov • lokálne 
alkoholické (destiláty, likéry) a nealkoholické 
nápoje podávané v určených baroch v hote-
lovom režime • ľahké studené a teplé občer-
stvenie počas dňa •  nočné snacky • hotelové 
animácie •  slnečníky a  ležadlá pri bazéne aj 
na pláži zdarma • 1x za pobyt večera v a´la car-
te  reštauráciach (nutná rezervácia vopred) 

Cenník: str. 401

Monastir - Skanes

Skanes Serail
Resort &Spa hotel

od 301 EUR/8 dní • od 441 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.skanes-serail.com

Naša mienka: hotel prešiel minulú sezónu viacerými 
inováciami a tak sme radi, že vám tento obľúbený hotel  
vieme opäť ponúknuť vo vynovenom šate. V architektú-
re hotela sa jemne dopĺňajú moderné prvky s typickým 
maurským nádychom a spolu v prítomnosti voňavých 
kvetov, kríkov a exotických paliem sa budete cítiť mimo-
riadne príjemne. Pripravené sú pre vás atraktívne denné 
i večerné aktivity pod dohľadom profesionálneho tímu 
animátorov, zrelaxovať telo i  dušu môžete v  moderne 
vybavenom Spa centre. 
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Poloha:  hotelový komplex sa nachádza 150 m 
od širokej  piesočnatej pláže • 30 min. chôdze od 
centra Hammametu s nákupnými a zábavnými 
možnosťami   

Ubytovanie: štýlovo zariadené  klimatizova-
né 2- lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky • 
priestrannejšie rodinné izby (za príplatok) • tre-
zor • sat TV • telefón • chladnička dopĺňaná vo-
dou •  kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy •  
balkón alebo terasa s posedením 

Vybavenie hotela: hotelový rezort je situovaný 
do 13-tich  blokov a nachádza sa v krásnej záhra-
de • hlavná reštaurácia  „L´Olivier“ •  beach-snack 
reštaurácia • dve a´la carte reštaurácie: Le Sultan 
s  typickou tuniskou kuchyňou a  Le Carthage  
s plodmi mora  • hlavný bar „Queen Vic Pub“  • 
pool bar • beach bar • bar El Amir • Blue Bar Loun-
ge • disko bar • maurská kaviareň • Spa centrum  
za poplatok • wi-fi v hotelovom  areáli zdarma  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže:  cca 150 m od hotelovej pláže s jemným 
pieskom • ležadlá, matrace a slnečníky zdarma • 
osušky zdarma • plážový bar

Šport a zábava: dva tenisové kurty • lukostreľba 
• stolný tenis • minigolf • detské ihrisko • motoro-
né  vodné športy (za poplatok) • windsurfing • 
pedále • vodné lyže 

ultra all inclusive raňajky, obedy a  večere 
formou švédskych stolov 

vrátane nápojov •  lokálne alkoholické, mieša-
né a nealkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela •  neskoré raňajky • počas dňa podáva-
né  občerstvenie v plážovej reštaruácii (pizza, 
šaláty, hranolky... ) • zmrzlina  •  1 x za pobyt 
večere v a´la carte reštauráciach (nutná rezer-
vácia vopred) •  hotelový celodenný a večerný 
animačný program • slnečníky, ležadlá, matra-
ce a osušky zdarma  • neskorá večera • maur-
ská kaviareň (teplé nápoje a vodná fajka) 

Cenník: str. 401

Dessole Le Hammamet hotel
 

od 301 EUR/8 dní • od 441 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: Naša tohtoročná novinka  - hotel Des-
sole Le Hammamet Resort  odporúčame vyznávačom 
plážovej dovolenky, ktorí túžia tráviť dni slnením na 
piesočnatej pláže a kúpaním sa v Stredozemnom mori.  
Hotel sa nachádza  vo farebnej záhrade plnej citrónov-
níkov, olivovníkov a  exotických kvetín.  Skvelá poloha 
v  obľúbenom letovisku Hamammet predurčuje hotel 
ako výborné východiskové miesto tak k  oddychu, ako 
i poznávaniu pekných miest krajiny. Samozrejmosťou sú 
športové možnosti, profesionálny personál a  výborná 
tuniská  ako aj medzinárodná kuchyňa so špecialitami  
tuniskej a talianskej a´la carte reštaurácie. Spa centrum 
ponúka početné procedúry pre  relax svojich hostí.

Hammamet
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Poloha: priamo na piesočnatej pláži • pláž 
je s pozvoľným vstupom do mora vhodná 
pre deti i  neplavcov •  v  blízkosti  nákup-
ných možností  • vzdialenosť od centra 3,5 
km

Ubytovanie:  štýlovo zariadené 2-lôžkové 
izby s  možnosťou jednej prístelky • TV • 
telefón • klimatizácia • kúpeľňa s príslušen-
stvom • balkón s príjemným posedením • 
trezor na recepcii (za poplatok)  • chladnič-
ka (na vyžiadanie za poplatok) • izby s vý-
hľadom na more (za príplatok) • priestran-
nejšie rodinné izby   (za príplatok)

Vybavenie hotela: hotel sa skladá z hlav-

nej budovy a bungalovov • štýlová recep-
cia • šesť reštaurácií a  šesť barov: hlavná 
„Hollywood Cantina“ s  panoramatickým 
výhľadom, talianska Trattoria „Goodfellas“,  
exotická „007“, mediteránska „La Dolce 
Vita“, snacky sa podávajú v  „Grease bare“ 
a  „Ocean´s  11 Lounge reštaurácii a  bare“ 
•  Rick´s  lobby bar • beach bar • pool bar 
•  Coyate Ugly bar  •  miniklub • jedineč-
ný aquapark pre deti i dospelých •  detské 
ihrisko • konferenčné miestnosti • maurská 
kaviareň • produkčná miestnosť •  3D kino 
• Balneotherapy centrum s bohatou ponu-
kou procedúr • wi-fi na recepcii zdarma

Pláže: priamo pri širokej piesočnatej pláži 

Movie Gate Miramar 
hotel

od 301 EUR/8 dní • od 420 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.moviegate-hotels.com

Naša mienka: dovolenka ako vo filme. Tak tento opis 
sa hodí k impozantnému hotelu Movie Gate Miramar, 
našej tohtoročnej novinke 2015. Areál je posadený 
do kvitnúcej záhrady s  krásnymi palmami. Tento šar-
mantný rezort je obľúbený najmä u milovníkov filmov 
a  krásnych pláži.  Nechajte svoje sny a  užite si dovo-
lenku na pláži stredomorského rekreačného strediska 
v  kombinácii s  bezkonkurenčným prostredím filmo-
vého sveta. Celé desaťročia bolo Tunisko kulisou pre 
veľké filmy ako Star Wars, Anglický pacient či Život 
Brian a práve hotel Movie Gate ponúka plne vybavené 
3D-kino, vonkajšie kino a skutočné produkčné štúdio, 
kde vám team filmových tvorcov od režiséra po make-
-up dizajnéra pomôže, aby sa váš sen stal skutočnos-
ťou. A keď k tomu pridáte aquapark pre deti i dospe-
lých, relaxačný bazén, plavecký bazén, detský bazén 
či krytý bazén ako aj športové aktivity,  stane sa hotel 
obľúbeným cieľom pre dovolenku. Návštevníci nepo-
hrdnú tenisovým kurtom, klubovými aktivitami či ve-
černými predstaveniami v amfiteátri. Tí skôr narodení 
určite dajú prednosť leňošeniu pri bazénoch či na plá-
ži  s  dobrým  plážovým servisom. Ochotný personál, 
priateľská  atmosféra a  originálnosť prostredia s  ne-
opakovateľnou vôňou Stredozemného mora vo vás 
zanechajú  tie najlepšie spomienky.  Elegantný hotel 
je situovaný v blízkosti dvoch známych golfových ih-
rísk  Citrus a Yasmine, kde si môžete vychutnať radosť 
z hry.  Ukradnite si chvíľku pre seba a odskočte si z plá-
že a  rozpáleného slnka do príjemných  relaxačných 
priestorov wellness centra, kde vás čaká team odborní-
kov na rozličné  kozmetické a masážne služby. Nájdete 
tu rôznorodú pestrú paletu služieb od rôznych  druhov 
masáži celého tela a  tváre až po saunu. Prenechajte 
starostlivosť o  vás iným a  vyberte si tento hotel ako 
váš dovolenkový cieľ.  Výborný pomer kvality a ceny je 
ideálnou ponukou na strávenie  príjemnej dovolenky.  

Hammamet 
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• slnečníky, matrace a ležadlá na pláži i pri 
bazéne zdarma • plážový bar • sprchy na  
pláži

Šport a zábava:  miniklub pre deti od 4-7 
rokov • junior klub pre deti od 8-12 rokov 
(lekcie plávania, puzzle, playstation, x-box) 
• aerobik • yoga • stolný tenis • fitnes • plá-
žový volejbal • futbal • tenis •  vodné pólo • 
frisbie •  vodná gymnastika •  šípky •  tobo-
gany •   biliard •    motorové vodné športy 
(za poplatok) • detské ihrisko • cca 10 min 
chôdze od od golfového ihriska  Flamingo 
• minidisko • večerné show (Oscar Awards, 
pool party, filmové predstavenia) • teniso-
vé kurty

all inclusive skoré aj neskoré raňaj-
ky, obedy a  večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov • 
detské menu: raňajky a  večere • počas 
dňa ľahké občerstvenie v  areáli hotela 
ako aj na pláži • neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, miešaných 
a alkoholických nápojov v areáli hotela • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne aj na pláži 
zdarma •  miniklub pre deti • animačné 
programy, hry a  súťaže • medzinárodné 
hotelové animácie

Cenník: str. 400

Hammamet

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Poloha:  2 km od vyhľadávaného centra  Na-
beulu s nákupnými a zábavnými možnosťami • 
12 km od centra Hammametu 

Ubytovanie: štýlovo zariadené 2-lôžkové izby 
v hlavnej budove  s možnosťou jednej prístelky 
• 3 -lôžkové  a priestrannejšie rodinné izby (za 
príplatok) v  krásnych bungalovoch • SAT TV • 
telefón • klimatizácia  • chladnička dopĺňaná  vo-
dou •  kúpeľňa s WC •   sušič na vlasy •  balkón 
alebo terasa s  posedením v  hlavnej budove • 
trezor priamo na recepcii alebo na izbe  • mož-
nosť izieb s výhľadom na more (za príplatok) 

Vybavenie hotela: štýlová vstupná hala s  re-
cepciou a zmenárňou • hlavná reštaurácia „Les 

Arcades“  • dve  á la carte reštaurácie: mediterán-
ska, kde sa podávajú  plody mora a steak house 
•  beach bar  •  pool bar •  disko bar  „Lido Club“ 
• lobby bar na recepcii • konferenčná miesnosť 
• obchodíky zo suvenírmi •  wi-fi v priestoroch 
lobby • miniklub s detským bazénom • maurská 
kaviareň  • tobogan • beauty centrum a kader-
níctvo (za poplatok)

Pláže: široká piesočnatá pláž letoviska Nabeul 
s  pozvoľným vstupom do  mora • ležadlá, sl-
nečníky, osušky  na pláži i pri bazéne zdarma • 
plážový bar 

Šport a zábava: animačné programy pre deti 
a dospelých • detské ihrisko •  gymnastika • stol-

Dessole Royal Lido 
hotel

od 357 EUR/8 dní • od 497 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.dessolehotels.com

Naša mienka: Dokonalá poloha priamo pri rozpráv-
kovej pláži Nabeul s výhľadom na Stredozemné more. 
Royal Lido je dovolenkový hit tejto sezóny, naša tohto-
ročná novinka 2015. Rozľahlý zelený rezort na peknej 
piesočnatej pláži s početnými a´la carte reštauráciami 
ponúka ideálnu dovolenku pre tých, ktorí hľadajú po-
koj, ako aj pre milovníkov dobrej kuchyne.  Prijmite 
naše pozvanie do rezortu, kde nájdete širokú škálu 
zábavy a  športových programov.  Areál tvorí  hlavná 
budova  odpočívajúca v  oáze nádhernej záhrady na 
rozlohe 14 m²  a  čarovné bungalovy pre rodiny. Prí-
jemný personál, tuniská kuchyňa s  bohatým bufetom  
a  množstvom kulinárskych špecialít je  zaručene prí-
jemným bonusom. Štýlovo zariadené izby, piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora pre deti, tiež bo-
hatý animačný program na spestrenie letných dní vás 
určite presvedčí o tom, že ste si svoju tohtoročnú dovo-
lenku vybrali správne. Pre deti je tu pripravený detský 
miniklub s vlastným detským bazénom pod strieškou, 
čo určite ocenia rodičia. Pre športuchtivých je priprave-
ný  bohatý  animačný program, od aerobiku cez vodnú 
gymnastiku, lukostreľbu až po plážový volejbal či stolný 
tenis. Príjemná prechádzka do neďalekého centra bude 
určite spestrením vašej dovolenky. Nabeul je nielen 
populárne letovisko, ale je aj považované za najlepšiu 
lokalitu na nákupy. V súčasnosti toto živé mesto  ponú-
ka  návštevníkom okrem pohodového pobytu  pri mori 
aj možnosti nákupov v  nespočetných obchodíkoch  
s keramikou, kožou, ručne tkanými kobercami, zlatými 
a striebornými šperkami, olivovým olejom, jazmínový-
mi parfémami. Tí, ktorí vyhľadávajú  niečo exotické, tu 
majú možnosť navštíviť aj originálny ťaví trh. Kolorit 
týchto trhov je pestrou zmesou  farieb, vôní a zvukov. 
Dojmy z nich  vám zostanú v pamäti navždy. Na tomto 
mieste sa stane z každého vášho dňa jedinečný zážitok.  
Nabeul určite stojí za vašu návštevu, budete odchádzať  
spokojní a plní pozitívnych dojmov. 

Nabeul
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ný tenis • aerobik • volejbal • minigolf • šípky • spa 
centrum (za poplatok)  • windsurfing, šlapadlá, 
vodné lyže, biliard  (za poplatok) 

ultra all inclusive bohaté raňajky, obedy 
a  večere formou švéd-

skych stolov vrátane nápojov • neskoré raňaj-
ky • lokálne alkoholické, miešané a nealkoho-
lické nápoje • studené a  teplé občerstvenie 
počas dňa • neskorá večera  • poobedná káva, 
čaj a koláče v areáli hotela • zmrzlina •  1 x za 
pobyt večere v a´la carte reštauráciách   (nutná 
rezervácia  vopred) •  slnečníky, ležadlá, matra-
ce a osušky na  na pláži i pri bazéne zdarma  •  
bohatý denný a večerný animačný program • 
miniklub pre deti • maurská kaviareň (nealko-

holické nápoje, turecká káva a čaje)

SUN & FUN klub počas prázdninových me-
siacov (júl, august)  sa do 

medzinárodného hotelového animačného 
tímu začlení aj slovensky hovoriaci animá-
tor, aby ste sa vy a vaše deti  mohli bez prob-
lémov zúčastňovať na denných i večerných 
aktivitách, ktoré sú pripravené na spestre-
nie a spríjemnenie  vášho letného dovolen-
kového pobytu. Slovensky hovoriaci animá-
tor v  spolupráci s  tými hotelovými pre vás 
pripravili denné i  večerné aktivity, pri kto-
rých sa zabavia  deti  

Cenník: str. 403

 Nabeul

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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Hurghada
Najobľúbenejšie egyptské letovisko, situované 
na pobreží Červeného mora, je pre mnohých dovo-
lenkárov každoročným cieľom pre svoju špecifickú 
multikultúrnu atmosféru, ktorú tvoria návštevníci 
zo všetkých kútov sveta. Jednou z jeho najväčších 
výhod je dostupnosť atraktívnych staroegyptských 
pamiatok - chrámov v Luxore, či pyramíd v Gize, kto-
ré sú vzdialené len niekoľko hodín jazdy. Hurghada, 
neustále sa rozširujúca pozdĺž členitého pobrežia, 
ponúka tiež rôzne spôsoby večerného vyžitia, či už 
na diskotékach, v nočných kluboch alebo potulkami 
centrom známeho strediska. Jednou z nových častí 
s luxusnými hotelmi, ktorá sa nachádza len na skok 
od Hurghady, je Sahl Hasheesh, kde vám ponúkame 
možnosť strávenia naozaj komfortnej dovolenky v 
špičkovom rezorte Tropitel.

El Gouna
Prezývaná aj „egyptské Benátky“ je moderné, luxus-
né turistické stredisko plné exotickej zelene, situo-
vané približne 20 km na sever od Hurghady. Bolo 
vybudované na skupine ostrovčekov obklopených 
lagúnami, ktoré sú spolu poprepájané mostami. Po 
kanáloch spájajúcich časti letoviska a medzi jednot-
livými, spravidla 4* a 5* luxusnými hotelmi, sa plavia 

loďky s turistami, ktoré slúžia ako miestna doprava. 
Samotné stredisko pôsobí veľmi čisto a upravene 
a ponúka svojím návštevníkom pestré možnosti 
nákupov, športu i zábavy. Nájdete tu reštaurácie, 
plážové bary, diskotéky, kasína, súkromné prístavy 
i malé letisko. El Gouna je skutočným rajom pre 
všetkých milovníkov vodných športov, potápania a 
šnorchlovania. Jedinečných potápačských lokalít 
sa tu nachádza vyše tridsať, pričom potápačskú 
výpravu môžete podniknúť aj k vraku niektorej zo 
stroskotaných lodí.

Makadi Bay
Menšie stredisko Makadi Bay s kvalitnými dovo-
lenkovými rezortami lemujúcimi pobrežie Červe-
ného mora, ktoré ponúka komfortné ubytovacie 
služby a profesionálny servis. Nájdete ho približne 
30 km smerom na juh od známejšej a rušnejšej 
Hurghady. Lákadlom tohto dovolenkového mies-
ta sú nádherné pláže, odkiaľ môžete vyraziť ob-
javovať nádherné koralové útesy so svojím čaro-
krásnym pestrofarebným podmorským svetom. 
Treba spomenúť, že žiadne koralové pobrežie nie 
je bližšie k Európe ako egyptské. Práve koraly sú 
asi najväčším lákadlom pre všetkých aktívnych 
dovolenkárov. 

Soma Bay 
Prímorské stredisko situované približne 40  km juž-
ne od Hurghady, smerom k egyptskému mestečku 
Safaga, je vzdialené len 10 km od Makadi Bay. Po-
stavených je tu len niekoľko hotelov tej najvyššej 
kategórie a najzvučnejších hotelových spoloč-
ností. Práve na tomto mieste sú vytvorené ideálne 
podmienky pre tých, ktorí hľadajú pokoj a relax bez 
hluku dopravy a rušného mestského života. Rodiny 
s deťmi určite ocenia dlhé piesočnaté pláže s po-
zvoľným vstupom do mora. Keďže voda je od mája 
do októbra intenzívne vyhrievaná horúcimi lúčmi 
egyptského slnka, aj dlhší pobyt v nej je príjemný. 
Miesto je ideálne aj pre priaznivcov windsurfingu, 
kitesurfingu a jachtingu. Práve v tejto oblasti náj-
dete i prestížne windsurfingové a kitesurfingové 
centrum prístupné všetkým záujemcom. Piesoč-
naté pobrežie v hotelových areáloch lemujú palmy 
vytvárajúce príjemný tieň a umocňujúce dojem 
exotickosti tohto príjemného dovolenkového leto-
viska. 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. Tým, že najkrajšie farby koralov nájdete 
len pár metrov pod hladinou, pre ich obdivovanie 
stačí i šnorchlovanie, ktoré si užijú aj deti.

Klim. podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.
Teplota vzduchu 27° 31° 35° 35° 33° 30°
Teplota vody 24° 25° 26° 28° 27° 25°

Rozloha: 1.001.449 km2 Počet obyvateľov: 80.355.036
Hlavné mesto: Káhira Mena: egyptská libra

Tie svojim hosťom ponúkajú služby a pohod-
lie, vďaka ktorým zažijete v krajine bájnych 
faraónov naozaj prekrásne dovolenkové 
okamihy. V našej ponuke nájdete obľúbené 
a vyhľadávané stredisko Hurghada s časťou 
Sahl Hasheesh a pokojnejšie letoviská Makadi 
Bay a Soma Bay. Tohtoročnou novinkou je 
luxusné letovisko El Gouna, nachádzajúce sa 
len pár kilometrov od Hurghady.

Letnú dovolenku vo vždy slnečnej destinácii 
Egypt môžete stráviť pri jednej z najkrajších 
piesočnatých pláží, ktorá je lemovaná palma-
mi. Nájdete ju v menšom letovisku Soma Bay, 
pri hoteli Palm Royale Resort, kde prežijete 
naozaj nádhernú dovolenku s nádychom 
exotiky. Milovníci šnorchlovania a potápania 
nájdu výborné podmienky pre tieto športy v 
letovisku Makadi Bay, kde sa Červené more 

ukazuje vo svojej plnej kráse a fascinujúcimi 
farbami potvrdzuje svoju povesť morského 
akvária. 
Hotelové ubytovanie vyššieho štandardu sme 
vybrali s dôrazom na kvalitné služby a dobrú 
polohu hotelov. Sme si istí, že udržiavané plá-
že, pestrá ponuka služieb a kvalita ubytovania 
vám zaručia príjemne prežité chvíle plné slnka 
a zážitkov. 

V údolí posvätnej rieky Níl sa začali pred niekoľkými tisíckami rokov písať dejiny ľud-
skej civilizácie. Jej život, zvyky a kultúra sú dodnes zahalené rúškom tajomstva, ktoré 
sa od nepamäti snažili odkryť starovekí i novovekí bádatelia a archeológovia. Dnešný 
Egypt sa však môže pýšiť aj úplne odlišným svetom moderných letovísk s bohatým výbe-
rom čarokrásnych hotelových komplexov, ktoré vyrástli na pobreží Červeného mora.

Káhira

Hurghada Sahl Hasheesh
El Gouna

Soma Bay
Makadi bay
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Poloha: v južnej časti letoviska Hurghada • pri 
vlastnej pláži s pozvoľným vstupom do mora • 
oproti sesterskému hotelu Grand Plaza Resort 
• cca 5 km od centra strediska • v blízkosti pro-
menády s nákupnými možnosťami, kaviarnič-
kami a obchodíkmi 

Ubytovanie: elegantné dvojlôžkové izby s 1 
alebo 2 prístelkami • klimatizácia • telefón • in-
ternet (za poplatok) • SAT TV • minibar (za po-
platok) • trezor • rýchlovarná kanvica • denne 
dopĺňaný výber čajov a kávy • kúpeľňa so spr-
chovým kútom, resp. s vaňou a WC • sušič na 
vlasy • balkón alebo terasa  s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou a posedením • bankomat a 
zmenáreň • lekár (na vyžiadanie) • lobby bar 
Café de Paris • lounge bar • hlavná reštau-
rácia La Palma • talianska á la carte reštau-
rácia • pool bar Sea Breeze • bazén (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • detský bazén • 
nákupná arkáda • internet (za poplatok) 

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pri vlastnej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným pre deti • 
ležadlá, osušky a slnečníky na pláži (zdarma) • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • tenis • šípky • bi-
liard (za poplatok) • športové animácie: aerobik, 
vodná gymnastika, volejbal, hodiny tanca, sú-
ťaže • večerné predstavenia so živou hudbou • 
fitnes • tobogán v Grand Plaza Resort

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nápojov • ľahké občerstve-
nie, alkoholické a nealkoholické  nápoje 
počas dňa • ležadlá, osušky a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • denné športové a ve-
černé zábavné hotelové animácie pod ve-
dením medzinárodného tímu animátorov 

Cenník: str. 406

Grand Plaza Hotel hotel

od 462 EUR/8 dní • od 553 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.grand-plaza.net

Naša mienka: všetkým dovolenkárom, ktorí túžia po 
mieste, ktoré ideálne kombinuje oddych so zábavou, 
dávame do pozornosti obľúbený hotel Grand Plaza na-
chádzajúci sa pri vlastnej pláži v južnej časti letoviska 
Hurghada. Centrom udržiavaného areálu hotela je asy-
metrický bazén s pool barom, kde vám radi namiešajú 
váš obľúbený nápoj. Príjemné, moderne zariadené izby, 
komplexné all inclusive služby, piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora vhodná pre deti, a tiež bo-
hatý výber doplnkových aktivít slúžiacich na spestrenie 
vašich letných dní vás určite presvedčia o tom, že ste si 
svoju tohtoročnú dovolenku vybrali správne. 
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Poloha: severne od letoviska Hurghada, cca 
7 km od starého centra Dahar •  priamo pri 
vlastnej pláži • cca 15 km od medzinárodného 
letiska v Hurghade

Ubytovanie: štandardne zariadené, 
priestranné 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 
až 2 prísteliek • klimatizácia • trezor • telefón 
• mini chladnička •  SAT TV •  kúpeľňa so spr-
chovým kútom, resp. s vaňou a  WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
a posedením • zmenáreň • wifi a internetová 
kaviareň (za poplatok) •  2 reštaurácie •  Swan 
Lounge bar • bar pri bazéne La Siesta • Laguna 
Pub • reštaurácia a bar Oasis • priestranný 
bazén • bazén so šmykľavkami • samostatný 
detský bazén • ležadlá, osušky a  slnečníky 
(zdarma) • detský klub a detské ihrisko • hote-
lové obchodíky • Spa center (masáže, sauna a 
parný kúpeľ za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pekná piesočnatá pláž vybavená spr-
chou • pozvoľný vstup do mora • plážový bar • 
ležadlá, osušky a slnečníky (zdarma) 

Šport a zábava: stolný tenis • mini futbal • šíp-
ky • boccia • fitnes a tenis (počas dňa zdarma) 
•  biliard (za poplatok) •  denné animácie (ae-
robik, vodné pólo, plážový volejbal, súťaže) 
a večerný program • Spa center (za poplatok) 
• potápačské centrum a vodné športy (za po-
platok) • hotelový animačný program

all inclusive raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere for-

mou švédskych stolov vrátane nápojov 
• občerstvenie, alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v baroch hotela počas 
dňa •  polnočné občerstvenie • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazénoch a na pláži • 
animácie • vybrané športové aktivity

Cenník: str. 406

Palm Beach Resort hotel

od 476 EUR/8 dní • od 588 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.palmbeach-hurghada.com

Naša mienka: predstavujme vám vyhľadávaný hotel 
nachádzajúci sa len pár kilometrov od starého centra 
Dahar. Príjemný all inclusive hotel Palm Beach vás ur-
čite osloví svojou pokojnou, takmer rodinnou atmo-
sférou. Hrejivé lúče egyptského slnka si tu s radosťou 
vychutnajú klienti všetkých vekových kategórií, pričom 
kvalita all inclusive služieb určite nesklame ani nároč-
nejších klientov. Relax na  krásnej piesočnatej pláži 
môžete vymeniť za účasť na športových a zábavných 
aktivitách, ktoré pre vás pripravili vždy dobre naladení 
hoteloví animátori. Vynikajúce podmienky tu nájdu aj 
priaznivci vodných športov,  predovšetkým potápania.
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Poloha: v srdci strediska El Gouna • cca 20 km 
od Hurghady • pri morskej lagúne • len 3 min. 
chôdze od centra letoviska s kaviarňami, reštau-
ráciami, barmi a možnosťou nákupov

Ubytovanie: v hlavnej budove v 2-lôžkových 
izbách s maximálne dvoma prístelkami • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • trezor • minibar (den-
ne fľaša vody, ďalšie naplnenie za poplatok) 
• rýchlovarná kanvica • kúpeľňa s vaňou, resp. 
so sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • 
francúzsky balkón, balkón alebo terasa s pose-
dením • bazénové bungalovy, resp. bungalovy 
nad vodou s terasou (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou a lobby barom • zmenáreň • 
hotelové obchodíky so suvenírmi • minimarket 
• hlavná reštaurácia La Palma • bazén s pool 
barom (ležadlá, matrace, osušky a slnečníky 
zdarma) • vonkajšie jacuzzi • detský bazén • bar 
na pláži Zeytouna • Health centrum (masáže, 
sauna, parný kúpeľ za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: pri pláži tvorenej lagúnou s hrubozrn-
ným pieskom (odporúčame obuv do vody) 
• na piesočnatú pláž Zeytouna s otvoreným 
morom a koralmi, kde sa nachádza aj plážový 
all inclusive bar, premáva každú hodinu lodička 
(zdarma) • ležadlá, matrace, osušky a slnečníky 
zdarma • vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: stolný tenis • šípky • plážový 
volejbal • vodné pólo • biliard (za poplatok) • 
hotelové animácie

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych 

stolov vrátane nealkoholických a miest-
nych alkoholických nápojov • občerstve-
nie a nápoje v čase od 10:00 do 24:00 • le-
žadlá, matrace, osušky a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži • trezor • animačný 
program • vybrané športové aktivity 

Cenník: str. 405

Panorama Bungalows Resort
hotelový komplex
od 392 EUR/8 dní • od 462 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.panorama-resorts.com

Naša mienka: prijmite naše pozvanie do egyptských 
Benátok, kde nájdete dovolenkový rezort Panorama 
Bungalows, situovaný pri vlastnej lagúne. Nádych exo-
tickosti dodávajú tomuto miestu záhradné bungalovy s 
výhľadom na zátoku, či s vlastným vstupom do bazéna. 
Celý areál hotela obklopuje zelená exotická záhrada, 
v ktorej nájdete bazén s pool barom ponúkajúcim ob-
čerstvenie a osviežujúce nápoje počas horúcich letných 
slnečných dní. Netradičný zvoz loďkou na piesočnatú 
pláž s koralmi, príjemné ubytovanie a komplexný balík 
all inclusive s vynikajúcimi stravovacími službami odpo-
rúčame klientom všetkých vekových kategórií.
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Poloha: luxusný rezort nachádzajúci sa len 
20 km južne od Hurghady, v modernej čas-
ti Sahl Hasheesh • priamo pri vlastnej pláži 
s mólom • pred hotelom vedie niekoľko km 
dlhá promenáda tiahnúca sa celým zálivom 

Ubytovanie: luxusné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 2 prísteliek • klimatizácia • trezor • telefón • 
minibar (fľaša vody denne a naplnenie nealko 
nápojmi 1x týždenne) • LCD SAT TV • internet 
(za poplatok) • kúpeľňa so sprchovým kútom, 
resp. s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón, resp. 
terasa • výhľad na more (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná 
hala s recepciou • lobby bar/lounge otvorený 
24h • zmenáreň • hlavná reštaurácia • mexická 
a talianska á la carte reštaurácia (večera raz za 
pobyt na základe rezervácie vopred) • 3 bazény 
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • bar pri ba-
zéne • detský bazén • Health Club (sauna, parný 
kúpeľ, masáže za poplatok) • vonkajšie jacuzzi • 
wifi v hotelovej lobby (zdarma)  

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: priestranná piesočnatá pláž s koralo-
vým podložím (doporučujeme obuv do vody) 
• vstup z móla do lagúny s piesočnatým dnom, 
alebo ku koralom (ležadlá, osušky a slnečníky 
zdarma) • vodné športy (za poplatok)

Šport a zábava: plážový volejbal • aqua aero-
bik • šípky • boccia • stolný tenis • videohry (za 
poplatok) • fitnes • biliard, jazda na bicykli a stol-
ný tenis 2h / týždeň / izba (zdarma) • animácie 

all inclusive skoré raňajky, raňajky, 
obedy a večere formou 

bohatých švédskych stolov vrátane neal-
koholických a miestnych alkoholických ná-
pojov • občerstvenie a nápoje vo vyhrade-
nom čase (snacky, ovocie, koláčiky, 
zmrzlina) • polnočné občerstvenie • le-
žadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch, na 
pláži a na móle  • trezor • animačný program 

Cenník: str. 407

Tropitel Sahl
Hasheesh Resort hotel. komplex

od 497 EUR/8 dní • od 637 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.tropitelhotels.com

Naša mienka: moderný hotelový rezort Tropitel Sahl 
Hasheesh vám predstavujeme ako jedinečné dovolen-
kové miesto, ktoré dávame do pozornosti náročným 
klientom. Všetkých očarí súzvukom kvalitných služieb, 
maximálneho pohodlia, komfortu a luxusu, ktoré vás 
budú obklopovať na každom kroku. Príjemné chvíle od-
dychu si môžete vychutnávať v prekrásnom hotelovom 
areáli popretkávanom bazénmi so slnečnými terasami, 
či na slnkom zaliatej pláži. Hotelové mólo s plošinou na 
slnenie a sprchou ponúka dva vstupy do mora, k lagúne s 
piesočnatým dnom alebo priamo k nádherným koralom.
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Poloha: v stredisku Makadi Bay – pri malebnej 
zátoke Sharm El Arab Bay s bohatým podmor-
ským svetom • cca 35 km od letiska v Hurghade 

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek situované 
v hlavnej budove • záhradné bungalovy (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • SAT TV • tre-
zor • minibar (fľaša vody) • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy 
• balkón alebo terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia  • 24h lobby bar • hlavná reštaurácia No-
ah´s Ark • plážová reštaurácia • 1 x za pobyt 
večera v orientálnej alebo talianskej reštau-
rácii (rezervácia deň vopred) • rybia reštau-
rácia á la carte (za poplatok) • plážový bar • 
bar Aurora • bazén s oddelenou časťou pre 
deti • tobogány • bazén a 2 detské bazény v 
časti bungalovov • ležadlá, osušky a slneční-
ky (zdarma) • detský klub a ihrisko • Health 
centrum (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá pláž (ležadlá, osušky a 
slnečníky zdarma) • po oboch stranách zátoky  
možnosť šnorchlovania pri koraloch • vláčik 
premávajúci od tobogánov na pláž (zdarma)   

Šport a zábava: tenis, futbal, basketbal • biliard 
a minigolf (za poplatok) • plážový volejbal • ho-
diny tanca • stolný tenis • šípky • záhradný šach • 
animácie • fitnes (zdarma) • vodné športy a po-
tápačské centrum (za poplatok) 

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané v reštau-

ráciách rezortu formou švédskych stolov 
vrátane nealkoholických a miestnych al-
koholických nápojov • občerstvenie a ná-
poje sú podávané v baroch rezortu v čase 
od 10:00 do 24:00 • ležadlá, osušky a sl-
nečníky pri bazénoch a na pláži • animač-
ný program • tobogány  

Cenník: str. 406

Al Nabila Grand Bay Makadi
hotelový komplex
od 448 EUR/8 dní • od 546 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.nabilagrand.com

Naša mienka: v sezóne 2015 vám s radosťou predsta-
vujeme hotelový rezort postavený nad okúzľujúcim záli-
vom Sharm el Arab v letovisku Makadi Bay. Jeho nespor-
nou devízou je nádherná piesočnatá pláž, chránená pred 
vetrom a vlnami kopcovitým terénom. Hotelovým hos-
ťom ponúka nielen oddych a relax pod hrejivými lúčmi 
egyptského slnka, ale predovšetkým neskutočne bohatý 
podmorský svet, ktorý zaiste ocenia všetci milovníci šnor-
chlovania. Ak pred ruchom Hurghady preferujete skôr 
tichšie lokality a učarovali vám krásy ukryté pod hladinou 
mora, nechajte sa zlákať našou ponukou a strávte svoju 
vysnívanú dovolenku na tomto čarovnom mieste.
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Poloha: v letovisku Makadi Bay, južne od Hur-
ghady • cca 35 km od letiska v Hurghade • pri 
vlastnej piesočnatej pláži s koralovým podložím 
• hotelový autobus do Hurghady (za poplatok)

Ubytovanie: elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s 1 alebo 2 prístelkami situované v záhrad-
ných vilkách • klimatizácia • telefón • SAT TV • tre-
zor • minibar (fľaša vody po prílete) • rýchlovarná 
kanvica • denne dopĺňaný výber čajov a kávy • 
kúpeľňa s vaňou alebo so sprchovým kútom a 
WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa 

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou a 
24h lobby barom • zmenáreň a bankomat • wi-
-fi (za poplatok) • hlavná reštaurácia s terasou 
• reštaurácia á la carte • hotelové obchodíky • 
3 navzájom prepojené bazény s dekoračným 
vodopádom a mini aquaparkom (ležadlá, mat-
race, osušky a slnečníky zdarma) • bazén pre 
deti • detský miniklub a ihrisko • bar pri bazéne 
• plážový bar a reštaurácia • wellness centrum 
(masáže, vírivka a parný kúpeľ za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: dlhá piesočnatá pláž s plytkým vstu-
pom do mora a s koralovým podložím (odpo-
rúčame obuv do vody) • mólo • ležadlá, mat-
race, osušky a slnečníky zdarma • potápačské 
centrum a vodné športy na pláži (za poplatok)

Šport a zábava: tenisový kurt • stolný tenis • 
šípky • fitnes • herňa • knižnica • hotelové ani-
mácie • plážový volejbal a futbal • diskotéka

all inclusive raňajky, obedy, večere 
a neskoré večere podá-

vané formou švédskych stolov vrátane ne-
alkoholických a miestnych alkoholických 
nápojov • občerstvenie a nápoje sú podá-
vané v baroch rezortu v čase od 10:00 do 
24:00 • ležadlá, matrace, osušky a slnečníky 
pri bazénoch a na pláži • trezor • animačný 
program • vybrané športové aktivity

Cenník: str. 405

Harmony Makadi Bay 
hotel. komplex

413 EUR/8 dní • od 490 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.harmonymakadibay.com
Naša mienka: Harmony Makadi Bay je ideálne miesto 
pre prežitie pohodovej dovolenky na pobreží vždy prí-
jemne teplého Červeného mora. Hotelový areál, vkusne 
zasadený do upravenej exotickej záhrady s vlastným 
slaným jazierkom, ukrýva tri bazény s pool barom a tiež 
mini aquapark, ktorý privítajú menší dovolenkári. Pláž s 
koralovým podložím a vstupom do vody z móla je ideálna 
pre všetkých milovníkov šnorchlovania a obdivovateľov 
podmorského života. Dovolenkovú atmosféru znásobuje 
komfort ubytovania v slnečných, priestranných izbách a 
komplexný balík all inclusive služieb.
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Poloha: rozľahlý hotelový komplex v letovis-
ku Makadi Bay • pri vlastnej piesočnatej pláži • 
vzdialenosť od letiska cca 35 minút

Ubytovanie: vkusne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • telefón • minibar (za poplatok) • 
SAT TV • trezor • kúpeľňa s vaňou, resp. so spr-
chovým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa s posedením   

Vybavenie hotelového komplexu: recep-
cia s lobby barom • wifi (zdarma) • internetová 
kaviareň (za poplatok) • nákupná arkáda • dve 
hlavné reštaurácie s terasou • ázijská, talianska, 
mexická, stredomorská a rybia á la carte reštau-
rácia • diskotéka a bar • bary pri bazénoch a na 
pláži • bazény obklopené slnečnými terasami 
(ležadlá, matrace, osušky a slnečníky zdarma) • 
detské bazény • hotelový aquapark • detské ih-
risko • miniklub • banka, zmenáreň a bankomat

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
• v blízkosti pláže sa nachádza koralový útes • 
ležadlá, matrace, osušky a slnečníky (zdarma)

Šport a zábava: tobogány • biliard (za po-
platok) • 4 tenisové kurty • stolný tenis • 
futbal • Health Club (masáže, sauna, jacuzzi, 
parný kúpeľ - za poplatok) • fitnes • hotelo-
vé animácie • večerné predstavenia • plážo-
vý volejbal • potápačské centrum a vodné 
športy na pláži (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a veče-
re podávané formou 

švédskych stolov vrátane miestnych alko-
holických a  nealkoholických nápojov 
• ľahké občerstvenie a nápoje počas dňa • 
popoludňajší čaj, káva a koláčiky • ležadlá, 
matrace, osušky a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • wifi • trezor • animačný program 
• vybrané športové aktivity

Cenník: str. 407

Sunrise Select Royal Makadi 
hotelový komplex
od 539 EUR/8 dní • od 700 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.sunrisehotels-egypt.com

Naša mienka: Makadi Bay je atraktívna oblasť plná 
zachovaných prírodných krás - nádherne priezračného 
mora, piesočnatých pláží a koralových útesov vhodných 
na šnorchlovanie. Sunrise Select Royal Makadi však okrem 
toho ponúka aj nepreberné možnosti ďalších aktivít, pri 
ktorých si prídu na svoje dospelí i deti. Tie ocenia predo-
všetkým niekoľko členitých bazénových komplexov a 
nový hotelový aquapark. Počas celého dňa je k dispozícii 
bohatý all inclusive servis s množstvom doplnkových slu-
žieb ako napríklad možnosť navštívenia viacerých tema-
ticky ladených reštaurácií, snack barov a pool barov -  tie 
ponúkajú osvieženie priamo z bazéna.
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Poloha: v oblasti Soma Bay, cca 40 km južne 
od centra Hurghady • pri vlastnej piesočnatej 
pláži lemovanej palmami a promenádou 

Ubytovanie: luxusné dvojlôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné 2-lôžkové izby s 2 
prístelkami (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• LCD SAT TV • minibar (voda a nealko nápoje 
zdarma) • trezor • rýchlovarná kanvica • výber 
čajov a kávy • wifi (za poplatok) • kúpeľňa s va-
ňou alebo so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa • izby Superior s 
výhľadom na more (za príplatok)

Vybavenie hotela: vstupná hala s recepciou 
• wifi (za poplatok) • lekáreň • zmenáreň a ban-
komat • Atrium bar • Johnny´s Bar v anglickom 
štýle • reštaurácia Café Stella • 4 á la carte reštau-
rácie: ázijská, grécka, talianska a libanonská s 
možnosťou večere 1x za pobyt (zdarma) • Azur 
bar pri pláži • pool bar • bazénový komplex (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detský ba-
zén • detský miniklub • diskotéka

Stravovanie: formou all inclusive

Pláže: 1,2 km dlhá piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným pre deti • 
ležadlá, osušky a slnečníky na pláži (zdarma) • 
vodné športy na pláži (za poplatok) 

Šport a zábava: stolný tenis • tenis a biliard 
(1 hod. denne zdarma) • aerobik, vodná gym-
nastika, volejbal, hodiny tanca • minigolf • Re-
lax klub: bazén, posilňovňa, sauna, parný kú-
peľ, jacuzzi (zdarma) • masáže (za poplatok) 
• jazda na koňoch, windsurfing a kitesurfing 
centrum (za poplatok)

all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou švédskych sto-

lov vrátane nápojov • nápoje v čase od 
10:00 do 24:00 zahŕňajú: miestny tvrdý al-
kohol, pivo a víno, kávu, čaj, džúsy, vodu a 
výber nealko nápojov • zmrzlina • popolud-
ní koláčiky, čaj a káva • minibar • animácie

Cenník: str. 407

Palm Royale Soma Bay 
hotelový komplex

od 504 EUR/8 dní • od 644 EUR/11 dní

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.palmroyaleresort.com

Naša mienka: ak hľadáte exotiku a teda aj krásnu 
piesočnatú pláž lemovanú palmami, ste na správ-
nom mieste. Patrí luxusnému hotelovému rezortu 
Palm Royale Soma Bay. Súzvuk kvalitných služieb, 
maximálneho pohodlia, komfortu a luxusného vyba-
venia vás budú obklopovať naozaj na každom kroku. 
Príjemné chvíle oddychu si môžete vychutnávať v 
krásnom areáli hotela, ktorý ukrýva bazénový kom-
plex, bary a reštaurácie, či na slnkom zaliatej pláži s 
dostatkom súkromia pre každého z hotelových hostí. 

Soma Bay
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Dubaj
Najväčším turistickým lákadlom a nákupným 
rajom je Dubaj, jeden z emirátov v Spojených 
Arabských Emirátoch. Mesto Dubaj rozdeľuje 
morský záliv „The Greek“ na dve hlavné časti: Bur 
Dubaj a Deira. Nachádzajú sa tu pláže a luxusné 
plážové hotely. Vysoké mrakodrapy, majestát-
ne hlavné triedy plné zelene a luxusné domy, 
to sú charakteristické znaky Dubaja. Obrovské 
bohatstvo umožnilo vybudovanie 4 umelých  
polostrovov. Tri sú v tvare paliem – známe ako  
Palm Islands a jedno oválne súostrovie má  ná-
zov The World.  Dubaj je neobyčajným mestom 
na severe Arabského polostrova. Rozkladá sa na 
pobreží Perzského  zálivu a je  to doslova mesto 
protikladov. Stretáva sa tu  starobylé mesto s 
romantickými uličkami  voňajúcimi korením a 
blýskajúcim sa zlatom, s novým mestom s naj-
modernejšou architektúrou,  mrakodrapmi a 
všadeprítomným luxusom. Dubaj je tiež emirá-
tom s rovnakým menom Spojených Arabských 
Emirátov, je krajinou, ktorá zbohatla vďaka  ťažbe 
ropy, obchodnému a turistickému  ruchu. Luxus  
je všade okolo vás a je nevídaný a nezabudnu-
teľný.  Dubaj je právom označovaný ako  zlatý 
emirát alebo nákupný raj. Nízke dane a množ-
stvo  nákupných  centier zaručujú, že si každý 

vyberie pre seba to najzaujímavejšie. Desiatky 
výškových budov s originálnou architektúrou, 
nešetriacou na zlatých detailoch, vytvárajú zná-
mu panorámu mesta, kde prvenstvo jednoznač-
ne patrí najvyššej  budove sveta - 828 metrov 
vysokej Burj Khalifa. Kto sa chce na „mravenisko 
pod sebou“ pozrieť z vyhliadkovej plošiny na 
vrchole, musí mať spravenú rezerváciu vopred.

Ras Al Khaimah
Je najsevernejší emirát a často býva považovaný 
tiež za najkrajší. Dramatická panoráma vyprahnu-
tého pohoria Hajar prechádza do dún červeného 
piesku a  končí v tyrkysovo modrom mori.  Náj-
dete tu púšť, more, hory aj úrodné údolia. Ras Al 
Khaimah susedí s Ománom, ktorý zaberá sever-
ný polostrov Musandam – ideálne miesto na po-
zorovanie delfínov a veľrýb. V Ras Al Khaimah sa 
nachádza dôležitý prístav Mina Saqr, ale aj úrod-
né údolia, kde sa dobre darí poľnohospodárstvu.  
Vďaka tomu  zásobujú okolité Emiráty zeleninou 
a ovocím. Dôležitú úlohu zohráva aj rybolov. 
Ras Al Khaimah má vďaka strategickej 
polohe pri Harmuzskom prieplave omno-
ho bohatšiu históriu ako ostatné Emiráty. 
V stredoveku sa tu nachádzal dôležitý ob-
chodný prístav Julfar, kde sa narodil jeden z 
najväčších arabských moreplavcov Ibn Mádžid.

Hlavné mesto Ras Al Khaimah sa rozprestiera 
okolo morského zálivu. Najväčšia pamiatka  
mesta, stará pevnosť, dnes slúži ako múzeum. 
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 in-
ého tradičné obchodíky a stánky s klasickým 
sortimentom, ako sú koberce, látky, šperky, 
voňavky a ďaľšie suveníry. V porovnaní s os-
tatnými emirátmi tu nie je toľko turistov a tiež 
ceny sú o niečo priaznivejšie. Behom pár rokov 
bolo vybudované  na hore Jebel Jais obrovské 
lyžiarské stredisko. Je to prvý  areál v Perzskom 
zálive. Umelý sneh sa tu v zime bez problémov 
udrží vďaka dostatočnej nadmorskej výške.  

Abu Dhabi
Táto kozmopolitná metropola predstavuje výz-
namné bankové a obchodné centrum krajiny 
s krásnymi zelenými parkami a pieskovými 
plážami. Mesto si dodnes zachovalo tiež časť 
svojej starobylej minulosti ako sú paláce, mešity 
či zaujímavú najstaršiu časť Batin, avšak mesto 
ponúka aj modernú architektúru.  Mesto Abu 
Dhabi je rušným veľkomestom žijúcim svojim 
vlastným životom, mestom, ktoré nikdy nespí.

Klimatické podmienky V. VI. VII. VIII. IX. X.

Teplota vzduchu 32° 34° 38° 39° 35° 33°

Teplota vody 26° 27° 29° 30° 29° 26°

Rozloha: 83.600 km2 • Počet obyvateľov: 7,925 mil
Hlavné mesto: Abu Dhabi • Mena: dirhám

Exotika s vôňou orientu, miestne kultúrne 
tradície, ostrovy v tvare paliem, mrakodra-
py, luxusné hotely so službami na špičko-
vej úrovni, krištáľovo modré more, pláže s 
bielym pieskom, luxusné golfové ihriská, 
majestátne hory, výlety do slnkom zaliatej 
púšte, nezabudnuteľné potápanie, lyžovanie 
na piesočných dunách, moderné architek-
tonické stavby, luxusné obchody s odevmi, 

šperky, miestna exotická kuchyna a mno-
ho ďalšieho. To všetko vám môžu Spojené 
arabské emiráty dopriať a prežijete tak fan-
tastickú dovolenku, na ktorú sa nezabúda.
Hovorí sa im aj Emiráty dvoch žralokov a 
piatich rybičiek. Spojené  arabské emiráty sa 
skladajú zo siedmich emirátov, pričom  naj-
bohatšie sú Dubaj a Abu  Dhabi, považova-
né za žralokov. Emiráty zažili v posledných 

rokoch veľký rozmach, ku ktorému prispeli 
nálezy ropných ložísk v 60. rokoch minu-
lého storočia. Spojené arabské emiráty sa 
v súčasnosti menia raketovým tempom. 
Je to zmes všetkého - národností, názorov, 
náboženstiev, obchodov, výrobkov, slu-
žieb, tovarov, oblečenia, životných štýlov...

Ak máte nesplnený sen užívať si luxus, tak neváhajte a prežite tento živý sen na vlast-
nej koži! Spojené arabské emiráty sú jedna z najluxusnejších krajín na svete  s mega-
lomanskými projektami.   Pre všetkých, ktorí holdujú slniečku a opálenej koži, sú  tu 
nádherné pláže.  Zabudnite na preplnené pláže, v arabských emirátoch to nehrozí! 
Je tu pokoj a s príjemnou obsluhou na pláži. Luxusné hotely Vám poskytnú pohodo-
vý oddych a ich kvalitné služby predčia vaše očakávania.  Ahlan wa sahlan – vitajte !

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al Khaimah
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Poloha:  v prestížnom a veľmi elegantnom 
letovisku  Ras Al Khaimah  • luxusný hotelo-
vý areál sa nachádza priamo na  500 metrov 
dlhej súkromnej piesočnatej pláži s bielym 
pieskom • v tesnej blízkosti  18 - jamkové 
golfové  ihrisko • 270 m od prístavu Al Ham-
ra • 1 km  od centra Al Hamra • 2 km od vod-
ného parku Iceland • v blízkosti safari • 78 km 
od letiska v Dubaji • 97 km od svetoznámych 
Musandamských Fjordov

Ubytovanie: luxusné 2 -lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 3 prísteliek • SAT TV • klimatizácia 
• trezor (zdarma) • telefón • kúpeľňa s príslu-
šenstvom • sušič na vlasy •  župan • balkón 
alebo terasa s posedením • možnosť prípra-
vy kávy a čaju na izbe • chladnička • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) • 
žehlička a žehliaca doska • wi-fi pripojenie na 
izbe (za príplatok)

Vybavenie hotela: okázalá vstupná hala s 
recepciou • 8 exkluzívnych reštaurácií a barov 

(arabská, libanonská, reštaurácia na pláži, lob-
by lounge, Mai Tai, šport bar, hlavná reštau-
rácia) • zmenáreň •  plážový bar • nočný klub 
Malibu • 2 veľké vonkajšie  bazény  obklopené 
záhradou s výhľadom na oceán a  nádhernú 
lagúnu • detský bazén • vonkajšie relaxačné 
jacuzzi pre dospelých • profesionálne fitnes-
centrum • konferenčná miestnosť • hotelové  
spa centrum s relaxačnou miestnosťou a s 
bohatou ponukou procedúr • sauna (zdarma) 
• rôzne druhy masáží (za  poplatok) • obcho-
dy • detský klub • salón krásy s kaderníctvom 
(za  poplatok) •  wi-fi internetové spojenie • 
shuttle bus do Dubaja (za poplatok)

Stravovanie: formou all inclusive 

Pláže: krásna dlhá  piesočnatá hotelová pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá,  sl-
nečníky a plážové osušky (zdarma) • vodné 
športy (za poplatok)

Šport a zábava: profesionálne fitnescentrum 

Hilton Al Hamra rezort  
Beach & Golf hotel

od 833 EUR/8 dní  

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.hilton.com

Naša mienka: päťhviezdičkový hotel z renomovanej 
siete Hilton je znamenitou voľbou pre všetkých nároč-
nejších, ktorí chcú spoznať niečo nové a radi by sa ten-
tokrát nechali rozmaznávať vysokou kvalitou služieb 
all inclusive. S eleganciou zariadený hotelový areál 
pôsobí veľmi príjemne a krásny bazénový komplex 
dodáva celému areálu výnimočný vzhľad. Nádherná 
exotická zeleň, štýlové ubytovanie, bohatý animačný 
program je zárukou mimoriadnej dovolenky.  Súkrom-
ná hotelová pláž  s výhľadom na Arabský záliv a hory 
Hajar vás uchváti svojou kolosálnou krásou. Dominan-
tou vonkajšieho priestoru sú bazénové komplexy  ob-
klopené krásnou palmovou záhradou s výhľadom na 
oceán a lagúnu.  V tieni paliem si môžete vychutnávať 
atmosféru „Arabského Karibiku.“Na svoje si prídu vy-
znavači športu, ktorí  určite nepohrdnú rozmanitosťou 
športových aktivít. Priamo v areáli sú tenisové kurty, 
minigolf, alebo sú vám k dispozícii  futbalové mož-
nosti. Hotel ponúka aj lekcie golfu na 18-jamkovom 
golfovom ihrisku, ktoré je súčasťou rezortu,  či pre 
vás zabezpečí šnorchlovanie. Spoločenským pova-
hám ulahodí hotel dennými a večernými animáciami. 
Strávte letný oddych v tomto štýlovom rezorte so zau-
jímavou architektúrou. Elegantne  zariadené hotelové 
interiéry ako aj samotné zrekonštruované  izby z roku 
2013 poskytnú aj tým náročnejším z radu našich klien-
tov dostatok súkromia a relaxu. Hotel Hilton Al Hamra 
s neopakovateľnou atmosférou a jeho výnimočným 
okolím vás určite očarí. V hotelovom areáli je skutoč-
ne všetko, čo klient očakáva od vynikajúcej dovolen-
ky. Tak neváhajte a vychutnajte si s  nami ten pravý 
odpočinok a oddajte sa prázdninovému oddychu pod 
horúcim arabským slnkom.  
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• dva tenisové kurty (zdarma) • 18 jamkové 
golfové ihrisko (za poplatok) • medzinárodné 
hotelové animácie • detský miniklub • detské 
ihrisko • minigolf • plážový volejbal • futbal • 
požičovňa vodných športov ako vodné lyže, 
rybolov (za  poplatok) • diskotéka v areáli 
hotela • hotel sa  nachádza  6 km od leteckého 
klubu a 20 km od potápačského klubu 

ultra all inclusive raňajky, obedy a večere 
formou bohatých  švéd-

skych stolov vrátane nápojov • detské menu 
• nealkoholické, miestne alkoholické, vybra-
né importované alkoholické nápoje, aperi-
tívy a kokteily • pestré občerstvenie počas 
dňa • čaj, kvalitná káva a čokoláda podávané 
v areáli hotela • medzinárodné hotelové ani-
mácie počas dňa • detský miniklub • slneční-
ky a  ležadlá  pri bazéne a na pláži zdarma 

Bonus poldenný výlet:  „Kleno-
ty Perzského zálivu“, 

kde budete mať možnosť vidieť mešitu Ju-

meirah,  múzeum Dubaj z 18 storočia, prej-
deme okolo paláca vládcu, zrenovovaného 
domu Sheikh Saeed Al Maktoum,  navštívi-
me najstaršiu oblasť  Bastakia  so svojimi 
vysokými veternými vežami. Cesta pokra-
čuje do oslňujúcej zátoky ́ Abra´ , tradičnými 
vodnými taxíkmi si môžete pozrieť rušné 
aktivity mesta  pred prechodom na druhú  
stranu Deira Dubaj. Nasleduje  návšteva  
štvrte s aromatickým korením,  nádherného 
zlata a diamantov. Viac ako 400 obchodíkov 
je zárukou dobrého nákupu. Zastavíme sa 
pri najznámejšom hoteli Burj Al Arab, prej-
deme okolo tržnice Souk Madinat, umelého 
polostrova Palm Island a nakoniec sa zasta-
víme nafotiť si  najvyššiu budovu sveta Burj 
Khalifa - 828 m.  (CK si vyhradzuje právo zme-
ny na priebeh programu výletu)

Cenník: str. 385

Viac fotografií nájdete na našich weboch

tiptravel.sk | tatratour.sk
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1. deň zájazdu: zraz na letisku, odlet do Antalye. 
Transfer z  letiska do  hotela v  Antalyi. Ubytovanie 
v hoteli a večera. 

2. deň zájazdu: raňajky v hoteli, odchod do mes-
ta Konya, jedného z najstarších miest sveta, ktoré sa 
považuje za mekku islamu v Turecku, preto patrí aj 
medzi jednu z najkonzervatívnejších oblastí. Čaká 
vás prehliadka mauzólea Mevlany - zakladateľa 
rádu tancujúcich dervišov. V popoludňajších hodi-
nách odchod autobusom do Kappadokie. Krajinu 
rozprávkových komínov a  kláštorov vyhĺbených 
do okolitých kopcov budete obdivovať v podzem-
nom meste Kaymakli. Výlet do  tejto oblasti patrí 
medzi najsilnejšie zážitky, ktoré si z Turecka odve-
ziete späť domov. Ubytovanie v hoteli a večera. 

3. deň zájazdu: po raňajkách nasleduje prehliad-
ka tejto úchvatnej oblasti návštevou najzachovalej-
šieho kláštora Göreme, ktorý je zapísaný v zozna-
me UNESCO. Budete sa môcť poprechádzať medzi 
rozprávkovými komínmi v oblasti Pasabag. Ubyto-
vanie v hoteli v Kappadokii a večera. 

4. deň zájazdu: po raňajkách odchod autobusom 
do Ankary. Návšteva Múzea anatolských civilizácií, 
známeho tiež ako Chetitské múzeum. Stanete sa 
svedkami prehliadky kultúr, ktoré sa nachádzali 
na  území súčasného Turecka. Po  prehliadke od-
chod do veľmi známeho a navštevovaného mesta 
Turecka - Istanbulu. Ubytovanie v hoteli a večera. 

5. deň zájazdu: po  raňajkách nasleduje celo-

denná prehliadka Istanbulu. Na vlastné oči uvidíte 
najznámejšie pamiatky mesta, ako je námestie Hip-
podrome, Modrú mešitu, Topkapi - palác s  mno-
hými pokladmi z  obdobia Osmanskej ríše, Chrám 
Božej Múdrosti a  jeden z  istanbulských bazárov. 
Návrat do hotela a večera. 

6. deň zájazdu: po  raňajkách odchod z  hotela 
smerom na Canakkale. Plavba trajektom cez úžinu 
Dardanely, návšteva Homérovej Tróje. V  poobed-
ňajších hodinách odchod do mesta Bergame, kde 
vás čaká prehliadka pôsobivej akropoly.  Ubytova-
nie v hoteli s večerou. 

7. deň zájazdu: po raňajkách odchod do staroby-
lého mesta Efez s  návštevou jedného zo 7 divov 
sveta – Chrámu bohyne Artemis. Uvidíte tu naj-
rozsiahlejšie a  najzachovalejšie antické pamiatky 
na  polostrove Malá Ázia. Po  prehliadke odchod 
do  mesta Denizli, kde navštívite antického kú-
peľného mesta Hierapolis z  čias Pergamonského 
kráľovstva a  jedinečného prírodného fenoménu 
Pamukkale – „bavlníkového hradu“ s liečivými ter-
málnymi prameňmi. Ubytovanie v hoteli a večera.

8. deň zájazdu: raňajky, transfer na letisko do An-
talye, odlet na  Slovensko, resp. transfer do  hotela 
podľa vášho výberu v rámci pobytového zájazdu.

9. –14. deň zájazdu: voľný program pri mori v 3*- 
5* hoteloch so službami all inclusive, resp. ultra all 
inclusive na Tureckej riviére. Individuálny program 
s možnosťou zakúpenia fakultatívnych výletov. 

15. deň zájazdu: raňajky, transfer na  letisko 
do Antalye, odlet na Slovensko.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Ubytovanie: 7x ubytovanie v 3* hoteloch 
Stravovanie: 7x polpenzia v 3* hoteloch 
Doprava: lietadlom leteckej spoločnosti Travel 
Service z Bratislavy a Košíc. V Turecku počas okruhu 
doprava klimatiz. autobusom a lodným trajektom.
Ostatné: služby profesionálneho sprievodcu 
a  delegáta CK, program (bez vstupov, orientačná 
cena vstupov cca 120 €/osoba), DPH. 
Povinné príplatky: cena nezahŕňa letiskové, pa-
livové, emisné a servisné poplatky, bezpečnostnú 
taxu a transfer na osobu do 2 rokov vo výške 49 €, 
od 2 rokov 159 €. 
Príplatok: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,50 € na  osobu a  deň) alebo PLUS (3,50 € 
na  osobu a  deň) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, servisných a  asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V prípade, 
že si klient nezakúpi k zájazdu toto poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 
Nepovinné príplatky: za 1/1 izbu počas pozná-
vacieho zájazdu 100 €/pobyt.  Cena 8-dňového (7 - 
nocového) pobytového zájazdu  na Tureckej riviére 
sa vypočíta z ceny 8-dňového pobytového zájazdu, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 290 € na os. 
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Okruh západnou Anatóliou
s možnosťou pobytu pri mori 
poznávací zájazd letecky 

TURECKO - OKRUH ZÁPADNOU ANATÓLIOU | Termíny a ceny 8-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 8301 8302 8303 8313 8314 8315

Dátum odletu BA, KE 07. 6. 14. 6. 21. 6. 30. 8. 06. 9.  13. 9. 

Dátum príletu BA, KE 14. 6. 21. 6. 28. 6. 06. 9. 13. 9. 20. 9. 

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

osoba na základnom lôžku 690 690 690 690 690 690

TOP FIRST MINUTE -30% 483 483 483 483 483 483

dospelá osoba na prístelke 610 610 610 610 610 610

dieťa do 12 rokov na prístelke 560 560 560 560 560 560

ANKARA

KAPPADOKIA

KONYA

TRÓJA

PERGAMON

EFEZ HIERAPOLIS

PAMUKKALE

ISTANBUL

ANTALYA
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1. deň zájazdu: odlet do  Palerma. Po  prílete 
transfer do hotela v Campofelice di Roccella. Uby-
tovanie v 4* hotelovom komplexe Fiesta Hotels & 
Resorts /bližšie informácie na str. 110-111/, večera.

2. deň zájazdu: po raňajkách presun autobusom 
z hotela do prístavu v Cefalú. Návšteva ostrova Li-
pari, najväčšieho z Eolských ostrovov,  zapísaných 
do  zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dru-
hou zastávkou je ostrov Vulcano, známy vďaka bla-
hodárnym účinkom bahenného kúpeľa a  teplým 
prameňom. Atrakciou výletu je kúpanie sa v  sír-
nych jazierkach. Návrat do 4* hotelového komple-
xu Fiesta Hotels & Resorts , večera.

3. deň zájazdu: po raňajkách prehliadka historic-
kých pamiatok v hlavnom meste Palermo a v mes-
tečku Monreale, s  najkrajšou katedrálou na  Sicílii. 
Katedrála s výjavmi zo Starého zákona sa radí me-
dzi skutočné skvosty stredovekého umenia. Voľný 
program. Návrat do 4* hotelového komplexu Fies-
ta Hotels & Resorts , večera.

4. deň zájazdu: po raňajkách odchod do Seges-
ty, návšteva dórskeho chrámu z 5. stor. p. n. l. Po-
kračovanie do  Erice a  Selinunte. Po  prehliadkach 
presun do oblasti Agrigento. Ubytovanie v 4* ho-
teli, večera. 

5.deň zájazdu: po  raňajkách návšteva Údolia 
chrámov v mestečku Agrigento. Klenot svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO s obrovskými antic-
kými chrámami vás úplne očarí. Presun do mesta 
Piazza Armerina a  návšteva najzachovalejšej rím-
skej pamiatky na Sicílii – rímskej vily del Casale, kto-
rá je tiež svetovým kultúrnym dedičstvom.  Presun 
do východnej časti Sicílie. Ubytovanie v 3* hoteli, 
večera. 

6. deň zájazdu: po  raňajkách návšteva  bájnych 
Syrakúz. Prehliadka zachovalého archeologického 
parku, gréckeho divadla, rímskeho amfiteátra, ol-
tára Hierona II. a presláveného Dionýzovho  ucha. 
Pokračovanie do historickej a  krásnej Taorminy. 
Ubytovanie v 3*  hoteli v oblasti Taorminy, večera.

7. deň zájazdu: po raňajkách zastávka v Catanii. 
Návšteva druhého najväčšieho mesta Sicílie a pre-
hliadka najväčších pamätihodností mesta. Program 
pokračuje návštevou najvyššej aktívnej sopky v Eu-
rópe – očarujúcej Etny. Po  prehliadke ubytovanie 
v 4* hoteli v Palerme, večera. 

8. deň zájazdu: raňajky, uvoľnenie izieb, transfer 
na letisko v Palerme, prílet do Bratislavy. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Ubytovanie: 3x ubytovanie v 4* hotelovom kom-

plexe Fiesta Hotels & Resorts priamo pri mori , 4x 
ubytovanie v 4* a 3* kvalitných hoteloch počas po-
znávacieho okruhu Sicíliou. 
Stravovanie: 3x polpenzia počas pobytu v 4* ho-
telovom komplexe Fiesta Hotels & Resorts, 4x pol-
penzia počas okruhu Sicíliou. 
Doprava:  lietadlom leteckej spoločnosti Travel 
service z Bratislavy. Počas okruhu ostrovom dopra-
va klimatizovaným autobusom. 
Ostatné: služby sprievodcu a delegáta, program 
zájazdu s  jednotlivými zastávkami (program bez 
poplatkov za vstupy, prípadne občerstvenie, DPH).
Povinné príplatky: cena nezahŕňa letiskové, pa-
livové, emisné a servisné poplatky, bezpečnostnú 
taxu a transfer na osobu do 2 rokov vo výške 49 €, 
od 2 rokov 159 €. 
Príplatok: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,50 € na  osobu a  deň) alebo PLUS (3,50 € 
na  osobu a  deň) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, servisných a  asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V prípade, 
že si klient nezakúpi k zájazdu poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 
Nepovinné príplatky: príplatok za  jednolôžko-
vú izbu +48 € na izbu a noc. 
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Okruh Sicíliou s pobytom pri mori
pobytovo-poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 8-dňových poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 3501 3502

Dátum odletu BA 21. 6. 28. 6. 

Dátum príletu BA 28. 6. 5. 7. 

Počet nocí 7 7

osoba na základnom lôžku 1250 1290

TOP FIRST MINUTE -30% 875 903

dospelá os.  na 1. prístelke 1150 1190

POBYTOVO-POZNÁVACÍ ZÁJAZD LETECKY

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

PALERMO
MONREALE

TAORMINAETNA

CEFALÚ

LIPARSKÉ OSTROVY

AGRIGENTO

P. ARMERINA
SELINUNTE

SEGESTA

ERICE

CATANIA

SYRAKÚZY
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1. deň zájazdu: zraz na  letisku v  Bratislave, 
odlet do  Španielska. Prílet do  mesta Almería, 
transfer z  letiska, ubytovanie v 4* hoteloch s all 
inclusive v letoviskách Aguadulce alebo Roque-
tas de Mar.

2. deň zájazdu: raňajky, presun autobusom 
do  známeho mesta Granada. Prehliadka perly 
Andalúzie a  pamiatky UNESCO - pevnosti Al-
hambra a  jej záhrad Generalife, arabská, kres-
ťanská a židovská architektúra. Zastávka v mes-
te Granada. Návrat do  hotela, pokračovanie all 
inclusive služieb.

3. deň zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun 
autobusom do  charizmatického mesta Córdo-
ba, prehliadka mesta, židovskej štvrte s úzkymi 
uličkami, bielymi domčekmi a  typickými patia-
mi plnými kvetov, návšteva Mezquity, najväčšej 
mešity/katedrály v  Európe patriacej k  pamiat-
kam chráneným UNESCO, symbióza kresťanskej, 
židovskej a arabskej kultúry. Ubytovanie v meste 
Córdoba, resp. v okolí. Voľný večerný program.

4. deň zájazdu:  raňajky, odubytovanie.  Pre-
sun autobusom do očarujúcej Sevilly, prehliadka 
vzrušujúceho mesta, skvostnej katedrály s  ve-
žou Giralda (zaradená medzi pamiatky UNESCO), 
jednej z najväčších na svete, hrobka Krištofa Ko-
lumba, štvrť Barrio de Santa Cruz (stredoveká 
židovská štvrť), bludisko malebných kľukatých 
uličiek a  pekných námestí plných kvetov. Uby-

tovanie v hoteli v Seville resp. v jej okolí.  Voľný 
večerný program. 

5. deň zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun 
autobusom do  Gibraltaru, prehliadka britského 
územia so španielskou atmosférou. Popoludní 
presun do  Rondy, prehliadka mestečka rozkla-
dajúceho sa po  stranách 100  metrov hlbokej 
rokliny El Tajo,  elegantná býčia aréna, jedna 
z najstarších v Španielsku, v zostávajúcom čase 
fakultatívna prehliadka múzea corridy, ubytova-
nie v hoteli v Ronde resp. jej okolí. Voľný večerný 
program.

6. deň zájazdu: raňajky, odubytovanie. Presun 
autobusom so zastávkou v romantickej dedinke 
Mijas s  typickou andalúzskou architektúrou - 
bielymi domčekmi. Pokračovanie cesty do mes-
ta Málaga, voľný program (napríklad návšteva 
múzea Pabla Picassa). Cesta na pobrežie Alme-
ríe, príchod v  neskorých nočných hodinách, 
ubytovanie v  strediskách Aguadulce alebo 
Roquetas de Mar, pokračovanie pobytovej časti 
zájazdu a all inclusive programu.

7. deň zájazdu: voľný program a relax pri mori 
v  4*  hoteloch v  Roquetas de Mar/ Aguadulce 
s all inclusive.

8. deň zájazdu: raňajky, uvoľnenie izieb, voľný 
program podľa času odletu, transfer na  letisko 
do Almeríe, návrat na Slovensko. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Ubytovanie: 4-krát ubytovanie v  4* hoteloch 
s all inclusive v strediskách na Costa de Almería: 
Aguadulce alebo Roquetas de Mar, počas pozná-
vacej časti ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami: 
1-krát v  Seville (resp. jej okolí), 1-krát v  Ronde 
(resp. jej okolí), 1-krát v Córdobe (resp. jej okolí). 
Stravovanie: strava podľa programu - 4-krát all 
inclusive v  4* hoteloch, 3-krát raňajky v 4* hote-
loch (počas okruhu).
Doprava: letecky z Bratislavy. Počas okruhu pre-
suny luxusným klimatizovaným autobusom.
Ostatné: služby sprievodcu a  delegáta CK, 
program vrátane vstupov: Granada (Alhambra), 
Sevilla (Katedrála), Córdoba (Mezquita), Gibraltár 
(okruh v  mini busoch), Ronda (Plaza de Toros), 
DPH. 
Povinný doplatok: letiskové, palivové, emisné 
a servisné poplatky, bezpečnostná taxa a transfer 
na osobu 159 €, deti od 2 rokov 49 €. 
Príplatky: komplexné cestovné poistenie KOM-
FORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,50 € na  osobu a  deň zájazdu) vrátane poiste-
nia stornopoplatkov, servisných a  asistenčných 
služieb CK (bližšie info o poistenií nájdete na str. 
417). V prípade, že si zákazník nezakúpi poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo upraviť resp. 
prispôsobiť program zájazdu. 

GIBRALTÁR A OKRUH ANDALÚZIOU | Termíny a ceny 8-dňových pobytovo-poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 4501 4502 4503 4504 4505

Dátum odletu BA 10. 6. 17. 6. 5.9. 12. 9. 19. 9. 

Dátum príletu BA 17. 6. 24.6. 12. 9. 19. 9. 26. 9. 

Počet nocí 7 7 7 7 7 

osoba na základnom lôžku 1250 1290 1290 1250 1250

TOP FIRST MINUTE -30% 875 903 903 875 875

dospelá osoba na 1. prístelke 1050 1100 1100 1050 1050

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 530 540 540 530 530

Gibraltár a okruh Andalúziou 
s pobytom pri mori 
pobytovo-poznávací zájazd letecky

RONDA

SEVILLA

CÓRDOBA

GRANADA

MÁLAGA

GIBRALTAR

MIJAS
ALMERÍA



325

1. deň: : odlet z Viedne do Tel Avivu, trans-
fer do Betlehema. Prehliadka najznámejších 
pamiatok v  Betleheme (Bazilika Narodenia 
Ježiša Krista, Jaskyňa Mlieka a Pole pastierov). 
Ubytovanie v hoteli 3*, večera a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenný výlet so  sloven-
ským sprievodcom, lanovka na prehliadku 
pevnosti Massada - symbol odporu Židov 
voči Rimanom. Navštívite továreň na koz-
metiku firmy Ahava a okúpete sa v Mŕtvom 
mori. Návrat do Betlehema, večera, nocľah.

3. deň: raňajky, transfer autokarom na ce-
lodennú pešiu prehliadku Jeruzalema (sta-
ré mesto, Múr nárekov, Krížová cesta so za-
staveniami – Via Dolorosa, Bazilika Božieho 
Hrobu na Kalvárii – Golgote a Olivová hora).  
Návrat do Betlehema, večera, nocľah.

4. deň: raňajky, odchod z Betlehemu k Mŕt-
vemu moru (krátke kúpanie), nasleduje 
návšteva Jericha (najstaršie trvalo osídlené 
mesto na svete) a panoramatická prehliadka 
nového Jeruzalema (Knesset a Menora). Pre-
hliadka pamätníka holokaustu Yad Vashem. 
Transfer do letoviska Netanya, ubytovanie 
v hoteli Leonardo Plaza, večera a nocľah.

4. - 7. deň: : pobyt v hoteli Leonardo Plaza – 
ide o nový hotel kategórie 4* priamo v srdci 
Netanye (www.leonardo-hotels.com) v blíz-
kosti nádhernej piesočnatej pláže.

8. deň: : skoré raňajky, transfer na letisko 
v Tel Avive a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň–Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 3 x v Betleheme v hoteli ka-
tegórie 3*, 4 x v hoteli Leonardo Plaza 4*.
Stravovanie: 7 x polpenzia.
Ostatné: transfery v prvých 4 dňoch podľa 
popisu, transfer z hotela na letisko v Tel Avive, 
služby slovensky (česky) hovoriaceho sprie-
vodcu počas prvých 4 dní, počas pobytu  v 
Netanyi asistencia slovensky  (česky) hovoria-
ceho sprievodcu v Izraeli, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a  servisné poplatky vo výške 
80 €/os., palivový príplatok 120 €/os., 
obslužné 40 USD/os. a vstupy 95 USD/os. 
(platí sa sprievodcovi v Izraeli).
Príplatky: za 1/1 izbu 300 €, transfer z Brati-
slavy na letisko vo Viedni a späť 20 €/os.

Izrael a Netanya
8-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Netanya 

Kód zájazdu 9401 9402

Dátum odletu 27.06. 05.09.

Dátum príletu 04.07. 12.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 630 630

Izrael a Mŕtve more 
8-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Mŕtve more 

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 25.04. 24.10.

Dátum príletu 02.05. 31.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 630 630

1. deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer 
do hotela v oblasti Galilea, večera, nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka amfiteátra v Beit 
Shean, Genezaretské jazero, Golanské výšiny, 
prehliadka starej sýrskej pevnosti pri Katsrin, 
návšteva vinárstva a kibucu, Kafarnaum 
a Tabgha. Cesta cez Tiberias ku miestu krstu 
Yardenit a návrat do hotela, večera, nocľah.

3. deň: raňajky, prehliadka Nazareta a Bazi-
liky, hora Carmel. Panoramatická prehliadka 
Haify (prístav, záhrady Báhai), Acre, návrat cez 
horu Tabor do hotela, večera a nocľah.

4. deň: raňajky, prírodný park Gan Hash-
losha, údolie rieky Jordán, Jericho, cez Judej-
skú púšť k Mŕtvemu moru (kúpanie), ubyto-
vanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.

5. deň: raňajky, celodenná prehliadka Jeru-
zalema – Olivová hora, Getsemanská záhra-
da, Chrám národov, staré mesto, vrch Sion,  
Múr nárekov, Via Dolorosa a Bazilika Božieho 
hrobu, návrat do hotela, večera, nocľah. 

6. deň: raňajky, prehliadka nového Jeru-
zalemu (Knesset a  Menora), návšteva Yad 

Vashem, Izraelské múzeum, Ein Karem, Bet-
lehem (Bazilika narodenia a Polia pastierov), 
návrat do hotela, večera a nocľah. 

7. deň: raňajky, výlet do Qumranu, na Mas-
sadu a k Mŕtvemu moru (kúpanie), návrat do 
hotela, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, v skorých ranných hodinách 
transfer na letisko a odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť. 
Ubytovanie: 7 x v 3* hoteli v izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha a WC).
Stravovanie: 7 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Izraeli klimatizova-
ným autokarom, služby sprievodcu, program 
podľa popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a  servisné poplatky 80 €/os., palivo-
vý príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD/os. 
a vstupy 140 USD/os. (platia sa v Izraeli). 
Príplatky: za 1/1 izbu 210 €, transfer z Brati-
slavy na letisko vo Viedni a späť 20 €/os.

POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY

Úroveň
ubyto-
vanie strava

transfery letisko 
-hotel-letisko

transfery  
počas programu

slovenský 
sprievodca

zahraničný 
sprievodca vstupy

KLASIK raňajky

+PLUS+ raňajky

DELUXE polpenzia balíček vstupov

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Pre všetky poznávacie a pútnické zájazdy odporúčame komplexné ces-
tovné poistenie  KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, ser-
visných a asistenčných služieb CK (bližšie informácie o poistení  nájdete 
na str. 417, alebo si žiadajte  v pobočkách CK).

TOP FIRST MINUTE zľava 5%: pri kúpe zájazdu do 31. 1. 2015.  
Zľava platí na vybrané zájazdy, vzťahuje sa len na základnú cenu zájazdu.

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých  zájazdov – Čarovná Kappadokia

Kód zájazdu 9208 9209

Dátum odletu 30.04. 16.10

Dátum príletu 03.05. 19.10

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Turecké skvosty

Kód zájazdu 9205 9206

Dátum odletu 15.05. 23.10.

Dátum príletu 18.05. 26.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 540 540

1.deň: odlet do Istanbulu, krátka pre-
hliadka centra (Modrá mešita, Hipodrom, 
Egyptský obelisk), transfer na letisko a od-
let do Denizli. Transfer do hotela v oblasti 
Pamukkale, ubytovanie, večera, nocľah.

2.deň: raňajky, navštívite travertínové ba-
zény Pamukkale s  možnosťou kúpania na 
terasách. Popoludní si prezriete Hierapolis, 
helénske mesto zničené zemetrasením v  r. 
60, so zvyškami mestských hradieb, grécke-
ho amfiteátra a  Apolónovho chrámu. Deň 
zakončíte návštevou ruín mesta Laodicea 
(založeného okolo roku 260 pred Kristom). 
Návrat do hotela, večera, nocľah.

3.deň: raňajky, presun k  pobrežiu Egej-
ského mora, návšteva Aphrodisias - mesto 
zasvätené bohyni lásky Aphrodité. Za-
choval sa amfiteáter a  štadión, základy 
Afroditinho chrámu a  vstupná brána do 
mesta Tetrapylon. Cesta do Selcuku, kde si 
prezriete zvyšky Chrámu bohyne Artemis, 
mešitu Issu Beya a Baziliku sv. Jána, kde je 
i jeho hrob. V podvečer transfer do hotela, 
ubytovanie,  večera, nocľah. 

4.deň: raňajky, najskôr navštívite Dom 
Panny Márie (Meryemana), v  ktorom žila 
po odchode zo Svätej zeme - posvätné 
miesto kresťanov i  moslimov. Potom sa 

oddáte čaru Efezu - najkrajšieho grécko - 
rímskeho mesta vo východnom  Stredo-
morí. Celziova knižnica, komplex kúpeľov, 
obchodné bulváry, akvadukty, amfiteáter 
a  ďalšie skvosty vám vydajú svedectvo 
o dôležitosti tohto mesta v staroveku. Po-
poludní transfer na letisko, odlet z Izmiru 
do Viedne (prestup v Istanbule). 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Denizli a Izmir 
- Viedeň.  
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli, z toho 2 x   
v oblasti Pamukkale a 1 x v oblasti Kusadasi.  
Stravovanie: 3 x polpenzia. 
Ostatné: doprava počas celého progra-
mu klimatizovaným autokarom, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu počas celého zájazdu, 
program podľa popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 120 €/os.,  
balíček vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, 
Egyptský obelisk, Pamukkale, Hierapolis, 
Laodicea, Aphrodisias, Selcuk, Dom Panny 
Márie, Efez) 65 €/os., transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

1.deň: odlet do Kayseri (prestup v Istanbu-
le). Transfer z letiska na krátku panoramatic-
kú prehliadku Kayseri (Citadela, Veľká meši-
ta). Odchod do hotela v oblasti Kappadokia 
(Göreme), ubytovanie, večera a  nocľah. 
Kappadokia je jedným z prírodných divov 
sveta a od roku 1985 je súčasťou UNESCO. 
Pred 3 miliónmi rokov pri erupciách oko-
litých sopiek bola zem pokrytá hrubou 
vrstvou popola a  lávy.  Postupom času 
prírodné sily a erózia vymodelovali skalné 
útvary - rozprávkovo čarovné komíny, kto-
ré sú atrakciou tejto lokality. Ubytovanie 
v hoteli, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, celodenná prehliadka so 
zastávkami pri skalných útvaroch (Göre-
me Vista Point), múzeum pod otvoreným 
nebom Göreme a  Uchisar, Údolie holu-
bov, Údolie mníchov a  turistická atrakcia 
Zelve so zaujímavými skalnými útvarmi. 
Návrat do hotela, večera, nocľah.

3.deň:. raňajky, celodenná prehliadka začína 
návštevou podzemného jaskynného mesta 
Kaymakli, ktoré patrí k  jedným z najväčších  
objavených, žilo v  ňom asi 3500 ľudí. Pre-
hliadka Kostola sv. Jána Krstiteľa v  Cavusin, 
návšteva mestečka Avanos známeho výro-
bou keramiky. V podvečer zastávka pri skal-
nom hrade v Ortahisar,  transfer do hotela,   

večera a nocľah. V prípade záujmu môžete 
absolvovať 60 minútový let balónom nad 
útvarmi Kappadokie (cena cca 150 €/os.).

4.deň: raňajky, transfer na letisko, odlet 
z Kayseri do Istanbulu, prehliadka centra Is-
tanbulu (Modrá mešita, Hipodrom, Egyptský 
obelisk), transfer na letisko a odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava:  Viedeň – Kayseri a späť. 
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 3* hoteli v oblasti Kappadokia.
Stravovanie: 3 x polpenzia. 
Ostatné: doprava počas celého progra-
mu klimatizovaným autokarom, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu počas celého zájazdu, 
program podľa popisu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 120 €/os.,  
balíček vstupov (Modrá mešita, Hipodrom, 
Egyptský obelisk, múzeum Göreme, Kos-
tol sv. Jána Krstiteľa v  Cavusin, podzemné 
mesto Kaymakli) 50 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Turecké skvosty (Pamukkale a Efez)
4-dňový poznávací zájazd letecky

Čarovná Kappadokia
4-dňový poznávací zájazd letecky

POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY



327POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Toskánsko

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 14.06. 18.10.

Dátum príletu 17.06. 21.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 500 500

1.deň:  odlet z Viedne do Florencie. Trans-
fer do  centra Sieny, prehliadka gotickej 
katedrály Duomo Siena s miestnym sprie-
vodcom. Transfer a  ubytovanie v  hoteli 
v okolí Florencie, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, celodenný výlet autoka-
rom do Pisy, prehliadka mesta s miestnym 
sprievodcom vrátane katedrály Santa Ma-
ria Maggiore (Duomo Pisa), baptistéria, Šik-
mej veže a  Námestia zázrakov (UNESCO). 
Presun do  mesta Lucca (rodné mesto G. 
Pucciniho), pozriete si jeho rodný dom, 
Kostol sv. Jána a Dóm sv. Martina. Návrat 
do hotela, večera a nocľah. 

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka pa-
mätihodností Florencie s miestnym sprie-
vodcom (Katedrála Santa Maria del Fiore, 
Baptistérium sv. Jána Krstiteľa, radnica 
Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio). 
Prehliadka galérie Uffizi a diel najznámej-
ších majstrov umenia (Sandro Boticelli, 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano 
Vecelli, Raffaello, Giotto, Caravaggio a ďal-
ší), návrat do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, dokončenie prehliadky 
Florencie s miestnym sprievodcom, trans-
fer autokarom na letisko, odlet z Florencie 
do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Florencia 
a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a troj-
lôžkových izbách s  vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli v okolí Florencie.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava autokarom podľa 
programu, prehliadky s miestnym talian-
skym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu, program podľa popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky vo výške 125 €/os., 
City tax v Toskánsku 3 €/os. a noc.
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu 75 €, 
balíček vstupov (Galéria Uffizi, Duomo 
a Baptistérium sv. Jána vo Florencii, Du-
omo v  Siene, Katedrála, Baptistérium 
v  Pise a  Šikmá veža) 65 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat 
a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: v  tomto type zá-
jazdu DE LUXE poskytujeme klientom ma-
ximálny komfort,  presuny po  Toskánsku 
sú talianskym autokarom vrátane centier 
miest. Prehliadky počas celého zájazdu 
s  miestnym talianskym sprievodcom 
a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.

Toskánsko
4-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Istanbul

Kód zájazdu 9201 9202

Dátum odletu 08.05. 09.10.

Dátum príletu 11.05. 12.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 450 450

1. deň: odlet z Viedne do Istanbulu - mes-
ta dvoch kontinentov, ktoré spája Európu 
s Áziou. Transfer z letiska do centra mesta, 
ubytovanie v  hoteli, večera, večerná vy-
chádzka po centre, nocľah.

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
najvýznamnejších pamiatok Istanbulu 
s  miestnym sprievodcom (Modrá mešita 
so 6 minaretmi, Hipodrom, Egyptský obe-
lisk, byzantský chrám Aghia Sophia). Veľmi 
atraktívnou bude tiež plavba loďou z  Eu-
rópy do Ázie cez Bospor a na  najvyššom 
bode Istanbulu (Camlica) ochutnáte šálku 
pravého tureckého čaju. Návrat cez Bospo-
rus Bridge späť do hotela v európskej časti 
mesta. Večera a nocľah. 

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
mesta s  miestnym sprievodcom (slávny 
sultánsky palácový komplex Topkapi, roz-
ľahlá podzemná vodná nádrž Yerebatan-
ská cisterna). Panoramatická jazda popri 
Zlatom rohu so zastávkou pri akvadukte 
rímskeho cisára Valensa. Navštívite múze-
um v bývalom kláštore Chora s najkrajšími 
byzantskými mozaikami na svete a palác 
Dolmabahce s  jedinečnými klenotmi. 
Návrat do hotela, večera. Možnosť indi-
viduálnej prehliadky nočného Istanbulu, 
nocľah. 

4. deň: raňajky, návšteva Veľkého a Egypt-
ského bazára. Popoludní transfer na letisko, 
odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Istanbul a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v širšom centre Istanbulu.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Istanbule podľa 
programu autokarom, prehliadky s  miest-
nym tureckým sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 120 €, 
balíček vstupov (Modrá mešita, Hipod-
rom, Dolmabahce Palace, Topkapi Palace, 
Aghia Sophia, múzeum Chora, plavba cez 
Bospor) 50 €/os., transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: v  tomto type zá-
jazdu DE LUXE poskytujeme klientom ma-
ximálny komfort,  presuny po Istanbule sú 
miestnym autokarom. Prehliadky počas 
2. a  3. dňa s  miestnym tureckým sprie-
vodcom a  polpenzia sú zahrnuté v  cene 
zájazdu.

Istanbul 
4-dňový poznávací zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Paríž a Disneyland

Kód zájazdu 9121 9122

Dátum odletu 30.05. 12.09.

Dátum príletu 02.06. 15.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 420 420

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Paríž De Luxe 

Kód zájazdu 9131 9132

Dátum odletu 16.05. 10.10.

Dátum príletu 19.05. 13.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 560 560

1.deň: odlet do Paríža, transfer do centra 
mesta (panoramatická prehliadka), ná-
sledne pešia prehliadka pamätihodností 
v  Latinskej štvrti: univerzita Sorbonne, 
Pantheón, palác Luxembourg, katedrála 
Notre Dame, gotická kaplnka z  13. sto-
ročia Sainte Chapelle a  jeden z  prvých 
kráľovských palácov v Paríži Conciergerie 
(s  celou Márie Antoinetty, palác v  čase 
Francúzskej revolúcie slúžil ako väznica), 
radnica Hotel de Ville a  najstarší most 
Pont Neuf. Transfer do hotela, ubytovanie, 
večera a nocľah. 

2.deň:  raňajky, transfer autokarom na 
prehliadku kráľovského zámku a  parku 
vo Versailles, popoludní uličky umelcov 
vo štvrti Montmartre, navštívite bazili-
ku Sacre Coeur, prejdete sa na námestie 
umelcov Place du Tertre, ďalej prechádzka 
na námestie Pigalle a Boulevard de Clichy 
s kabaretom Moulin Rouge. Večer návrat 
do hotela, večera a nocľah. 

3.deň: raňajky, návšteva galérie Louvre, 
pešia prehliadka centra: Champs – Elysé-
es, Víťazný oblúk, Trocadero. Popoludní 
sa vyveziete výťahom na vrchol Eiffelovej 
veže  s  výhľadom na celý Paríž a  absol-
vujete hodinovú vyhliadkovú plavbu po 
Seine. Transfer do hotela, večera a nocľah. 

4.deň: raňajky, transfer autokarom na 
prehliadku centra: G. Pompidou, moderná 
štvrť La Défense s  novým Veľkým víťaz-
ným oblúkom. Popoludní individuálny 
program, v prípade záujmu možnosť náv-
števy Invalidovne s  Vojenským múzeom 
(hrobka Napoleona I. Bonaparte).  Transfer 
autokarom na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Paríž a späť. 
Ubytovanie: 3 x v  izbách s  vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Paríža. 
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Paríži klimatizova-
ným autokarom, prehliadky v 1., 2. a 3. deň 
s  miestnym sprievodcom, služby sprie-
vodcu CK, program bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky v celkovej výš-
ke 125 €/os., City tax v Paríži 2 €/os./noc.  
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 150 €, 
balíček vstupov (Notre Dame, kaplnka 
Sainte Chapelle, palác Conciergerie, Ver-
sailles, bazilika Sacre Coeur, Louvre, výťah 
na Eiffelovu vežu - 3. poschodie, plavba 
po Seine) 120 €/os., transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

1.deň: odlet z Viedne do Paríža, transfer 
autokarom do hotela, prehliadku pamä-
tihodností v centre začnete na Eiffelovej 
veži kde sa môžete výťahom dostať až na 
samý vrchol veže.  Odmenou Vám bude  
nezabudnuteľný  výhľad na  Champs 
– Elysées, Víťazný oblúk a  Trocadero.
Prechádzka po  nábreží Seiny, návrat 
do hotela, ubytovanie a nocľah. 

2.deň: raňajky, dopoludnia návšteva mú-
zea a  galérie Louvre (alebo individuálna 
návšteva zámku a  záhrad Versailles). Po-
poludní sa prejdete uličkou umelcov na 
Montmartre, navštívite baziliku Sacre Co-
eur, námestie Place du Tertre a Pigalle so 
svetoznámym kabaretom Moulin Rouge. 
Možnosť večernej plavby po Seine, návrat 
do hotela a nocľah.

3.deň: raňajky, celodenný výlet do par-
ku Disneyland so sprievodcom (cesta do 
parku i späť rýchlovlakom).  Bližšie infor-
mácie o  parku Disneyland, atrakciách, 
cenách vstupeniek a  programe nájdete 
na  www.disneylandparis.com. Návrat do 
hotela, nocľah.

4.deň: raňajky, prehliadka Latinskej štvrte 
(Pantheón, palác Luxembourg, univerzita 
Sorbonne, katedrála Notre Dame, gotická 

kaplnka Sainte Chapelle), najstarší most 
Pont Neuf a  môžete navštíviť väznicu 
Conciergerie s  celou Marie Antoinetty. 
Popoludní návrat do hotela, odchod au-
tokarom na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: na trase Viedeň – Pa-
ríž a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a troj-
lôžkových izbách s  vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v centre 
Paríža.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky.
Ostatné: transfer autokarom v  Paríži le-
tisko - hotel a späť, služby sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov a líst-
kov na metro a rýchlovlak, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os., City 
tax v hoteloch v Paríži 2 €/os. a noc. 
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu 150 €, 
vstupy orientačne cca 35 €/os., plavba 
po Seine cca 14 €/os., transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzujú právo zme-
niť program zájazdu. Prehliadky v  rámci 
programu sú uskutočňované  peši, alebo 
mestskou dopravou za poplatok. 

Paríž De Luxe  
4-dňový poznávací zájazd letecky

Paríž a Disneyland 
4-dňový poznávací zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Francúzska riviéra

Kód zájazdu 9111 9112

Dátum odletu 05.06. 10.10.

Dátum príletu 08.06. 13.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 540 540

1. deň: odlet z  Viedne do Nice, transfer 
do stredovekého opevneného mestečka 
Saint Paul de Vence, ktoré je v  súčasnosti 
strediskom umelcov, hercov a  spisovateľov 
(prehliadka centra). Návrat do Nice na pa-
noramatickú prehliadku centra. Transfer do 
hotela na Francúzskej riviére, večera, nocľah.

2. deň:  raňajky, celodenný výlet do Monac-
kého kniežatstva ležiaceho na malebnom 
Azúrovom pobreží. Je to druhý najmenší 
štát na svete. Uvidíte Kniežací palác a  jedi-
nečnú výmenu stráží, môžete navštíviť mo-
nackú katedrálu, Kasíno (len pre osoby od 18 
r.) a  jeho krásne záhrady. Poprechádzate sa 
popri atraktívnom prístave a trati svetozná-
mych pretekov F1. Nadchne vás návšteva  
Oceánografického múzea s  90 akváriami 
a  najnovším výtvorom „Shark Lagoon“ - 
obrovským akváriom.  Popoludní návšteva 
stredovekého mestečka Eze a  prehliadka 
parfumérie Fragonard. Návrat do hotela, ve-
čera, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenný výlet začneme 
vo svetoznámom Cannes (krátka prehliadka 
centra a okolia Festivalového paláca), pokra-
čujeme do Saint Tropez, ktoré je nám známe 
hlavne z  veselohier o  tamojšom žandárovi 
a  preslávili ho najmä herci Louis de Funés 
a Brigitte Bardotová. Program dňa zavŕšime 
návštevou Port Grimaud, nazývanom aj 

„francúzske Benátky“. Podľa vzoru Benátok 
ho postavil v 60. rokoch minulého storočia 
architekt  Spoerry.  V podvečer transfer auto-
karom späť do hotela, večera, nocľah.

4. deň: raňajky, osobné voľno, predpolud-
ním transfer autokarom na letisko, odlet 
z Nice do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Nice a späť.
Ubytovanie: 3 x v  dvoj- a  trojlôžkových 
izbách s  vlastným príslušenstvom (sprcha 
a WC) v 3* hoteli na Francúzskej riviére.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Francúzskej riviére 
podľa programu klimatizovaným autoka-
rom, prehliadky v 1., 2. a 3. deň s miestnym 
sprievodcom, slovenský sprievodca CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a  servisné poplatky vo výške 
125 €/os., City tax v  hoteloch v  oblasti 
Francúzskej riviéry 3 € na osobu a noc. 
Príplatky:  za jednolôžkovú izbu 135  €,  
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Francúzska riviéra
4-dňový poznávací zájazd letecky

1. deň: odlet z Viedne do Paríža, transfer 
autokarom do hotela, prehliadka pamäti-
hodností v centre (Eiffelova veža s výhľa-
dom na Champs – Elysées, Víťazný oblúk, 
Trocadero), prechádzka po nábreží Seiny, 
návrat do hotela, ubytovanie a nocľah.

2. deň: raňajky, prehliadka zámku a  zá-
hrad vo Versailles, popoludní návšte-
va svetoznámej galérie Louvre, voľný 
program, večer návrat do hotela a nocľah.

3. deň: raňajky, pešia prehliadka  pamiatok 
mesta: Námestie Republiky, Opera Bastille, 
Námestie Svornosti, Montparnasse,  Latin-
ská štvrť, Bazilika Notre Dame, moderné 
centrum G. Pompidou, uličky umelcov 
na  Montmartre, Bazilika Sacre Coeur, ná-
mestie Place du Tertre a  Pigalle s  kaba-
retom Moulin Rouge. Možnosť plavby 
po Seine, návrat do hotela a nocľah.

4. deň: raňajky, prehliadka centra, radnica, 
najstarší most Pont Neuf, väznica Concier-
gerie s  celou Márie Antoinetty. Možnosť 
návštevy Invalidovne  s Vojenským múzeom 
(hrobka Napoleona I.). Návrat do hotela a od-
chod autokarom na letisko, odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň - Paríž a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a troj-
lôžkových izbách s  vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli v centre Paríža.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňajky. 
Ostatné: transfer autokarom v  Paríži le-
tisko - hotel a späť, služby sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov a líst-
kov na metro, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a  servisné poplatky vo výške  
125 €/os. City tax v  hoteloch v  Paríži vo 
výške 2 € za osobu a noc. 
Príplatky:  za  jednolôžkovú izbu 150 €, 
vstupy cca 35 €/os., plavba po Seine cca 
14 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.
Poznámka:  CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. Prehliadky v rámci progra-
mu sú uskutočňované  peši, alebo mestskou 
dopravou za poplatok. 
Upozornenie: vo všetkých termínoch je 
možnosť individuálnej návštevy Disneylan-
du, prípadne parku Asterix. 

Paríž Klasik
4-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Paríž Klasik

Kód zájazdu 9101 9102 9103 9104 9105 9106

Dátum odletu 18.04. 08.05. 13.06. 29.08. 03.10. 17.10.

Dátum príletu 21.04. 11.05. 16.06. 01.09. 06.10. 20.10.

Počet nocí 3 3 3 3 3 3

Cena na osobu 399 420 420 420 420 399
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Rím Klasik 

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 02.05. 21.05. 02.10.

Dátum príletu 05.05. 24.05. 05.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 380 380 380

1.deň: odlet z Viedne do Ríma,  transfer 
z  letiska do  hotela, prehliadka pamä-
tihodností v  centre mesta. Španielske 
námestie so známymi Španielskymi 
schodmi vedúcimi k  neskororenesanč-
nému kostolu Trinitá dei Monti, maleb-
ná Fontana di Trevi a námestia Piazza di 
Colonna a  Piazza do  Popolo, večer ná-
vrat do hotela, nocľah.

2.deň: raňajky, dopoludnia prehliad-
ka nádhernej Baziliky svätého Petra vo 
Vatikáne s hrobkami mnohých pápežov, 
popoludní návšteva Vatikánskych mú-
zeí so svetoznámou Sixtínskou kapln-
kou, prehliadka rímskych fontán, návrat 
do hotela, nocľah.

3.deň: raňajky, pokračovanie v prehliad-
ke pamiatok v centra Ríma: Anjelský hrad 
a  most, Justičný palác, Piazza Navona, 
Pantheon, Benátske námestie s  pamät-
níkom Viktora Emanuela II., antický Rím 
(Koloseum, Forum Romanum a  Kapitol), 
Bazilika sv. Petra v okovách a Santa Maria 
Maggiore, návrat do hotela a nocľah.

4.deň: raňajky, dopoludnia dokončenie 
prehliadky centra. Transfer autobusom 
na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť. 
Ubytovanie: 3 x v  dvojlôžkových 
a trojlôžkových izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 2*/3* hoteli v širšom centre 
Ríma.
Stravovanie: 3 x kontinentálne raňaj-
ky.
Ostatné: transfer autokarom v  Ríme 
z letiska do hotela a späť, služby sloven-
ského sprievodcu, program podľa popi-
su, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné  a  servisné poplatky vo výške 
125 €/os., City tax v Ríme 4-6 € /os./noc 
(výška závisí od hotela, platí sa v hoteli). 
Príplatky: za  jednolôžkovú izbu vo 
výške 105 €, balíček vstupov (Vatikán-
ske múzeá, Sixtínska kaplnka, Koloseum 
a  Forum Romanum) 45 €/os., transfer 
z  Bratislavy na  letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo 
zmeniť program zájazdu. Prehliadky sú 
uskutočňované peši alebo MHD v Ríme 
za poplatok.

Rím Klasik
4-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Rím De Luxe 

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 08.05. 12.06. 09.10.

Dátum príletu 11.05. 15.06. 12.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 540 540 540

1.deň: odlet z Viedne do Ríma, transfer 
autokarom na  prehliadku centra mes-
ta, ďalej  Baziliky Santa Maria Maggiore 
a  Lateránskej Baziliky sv. Jána. Odchod 
na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, transfer autokarom 
na  prehliadku  Vatikánu s  návštevou 
Baziliky sv. Petra, panoramatický okruh 
po Ríme (Circus Maximus, Kapitol, Kon-
štantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. Pav-
la za  hradbami, opátstvo Tre Fontane). 
Návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň: raňajky, celodenná prehliadka 
Ríma - návšteva unikátnych katakomb 
sv. Kalixta, následne prehliadka Vati-
kánskych múzeí a  svetoznámej Sixtín-
skej kaplnky, transfer do hotela, večera 
a nocľah.

4.deň: raňajky, transfer na  prehliadku 
Baziliky sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila), 
pešia prehliadka centra Ríma s  miest-
nym sprievodcom (Koloseum, Forum 
Romanum, Benátske námestie, Panthe-
on, Fontana di Trevi, Španielske schody, 
Piazza Navona). Odchod autokarom 
na letisko, odlet z Ríma do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Rím a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po  Ríme klimatizova-
ným autokarom, prehliadky s  miestnym 
talianskym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu CK, program podľa 
popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os., City 
tax v Ríme 4-6 € /os./noc (výška závisí od 
hotela, platí sa priamo v hoteli). 
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 105 €, ba-
líček vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska 
kaplnka, Koloseum a Forum Romanum, Ba-
zilika sv. Klementa a katakomby sv. Kalixta) 
59 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia: Zájazd typu De 
Luxe je komfortný - presuny v  Ríme sú 
zabezpečené talianskym autokarom. 
V  cene zájazdu sú zahrnuté aj prehliad-
ky s  miestnym talianskym sprievodcom 
a polpenzia. 

Rím De Luxe
4-dňový poznávací zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov - Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila 

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 17.05. 04.10.

Dátum príletu 20.05. 07.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 560 560

1. deň: odlet z Viedne alebo z Bratislavy do 
Madridu v  ranných hodinách, transfer au-
tobusom do centra mesta, panoramatická 
jazda autobusom po Madride a pešia pre-
hliadka najvýznamnejších pamätihodností 
mesta so slovenským i miestnym sprievod-
com (Plaza de Espaňa, Plaza Mayor, Puerta 
del Sol, Gran Vía), Kráľovský palác, obed 
a Múzeum del Prado, nocľah.

2. deň: raňajky, panoramatická jazda 
autobusom po Madride k  štadiónu Real 
Madrid Santiago Bernabeu, prehliadka 
štadiónu, presun do Toleda, obed, pre-
hliadka historických pamiatok Toleda so 
slovenským i  miestnym sprievodcom 
(Katedrála, Kostol Santo Tomé, Synagóga, 
Kláštor San Juan de los Reyes), návrat do 
Madridu, nocľah.

3. deň: raňajky, odchod autobusom 
do Salamancy, prehliadka Salamancy 
s miestnym aj slovenským sprievodcom 
(Univerzita v  Salamance, Colegio Mayor, 
Katedrála v Salamance), obed, presun do 
Ávily, prehliadka mesta (Katedrála v Ávile, 
opevnenie v  Ávile), návrat do Madridu, 
nocľah.

4. deň: raňajky, transfer autobusom na le-
tisko, odlet do Viedne alebo do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň (Bratislava) – 
Madrid a späť.
Ubytovanie: 3 x v  dvojlôžkových izbách 
s  vlastným príslušenstvom (sprcha a  WC) 
v 3* hoteli Acta Madfor (www.hotel-madfor.
com) v úplnom centre Madridu.
Stravovanie: 3 x raňajky a 3 x obed - raňajky 
a obedy v Madride formou švédskych stolov 
s nápojom, v Tolede a Salamance 3-chodové 
servírované menu s nápojom (voda a víno).
Ostatné: doprava klimatizovaným au-
tokarom, služby miestnych sprievodcov 
s licenciou na dané mesto podľa progra-
mu, slovenský sprievodca, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 140 €, 
balíček vstupov (Kráľovský palác v Madride, 
Múzeum Prado v Madride, štadión Santia-
go Bernabeu, Katedrála v  Tolede, Kostol 
Santo Tome v  Tolede, Synagóga a  Kláštor 
San Juan de los Reyes v Tolede, Univerzita 
a Katedrála v Salamance, Opevnenie a Ka-
tedrála v Ávile) 95 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 

Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila
4-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Edinburgh a škótsky vidiek

Kód zájazdu 9491 9492

Dátum odletu 24.05. 27.09.

Dátum príletu 27.05. 30.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 650 650

1. deň: odlet z Viedne (alebo z Bratislavy) do 
Edinburghu, hlavného mesta Škótska. Trans-
fer do hotela v širšom centre mesta, ubyto-
vanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, prehliadka Edinburghu: hrad 
s expozíciou korunovačných klenotov škót-
skych kráľov, ulica Royal Mile, katedrála St. Gi-
les, kráľovský palác Palace of Holyroodhouse 
- sídlo britskej kráľovnej v Škótsku. Popoludní 
škótsky parlament, Národná galéria, Camera 
Obscura, kaviareň The Elephant House - 
miesto zrodenia Harryho Pottera, prehliadka 
Rosslynskej kaplnky preslávenej z  filmu Da 
Vinciho kód. Podľa legiend je v  nej ukrytý 
svätý grál. Program končí návštevou tradič-
nej pálenice Glenkinchie Distillery, kde si vy-
chutnáte zdarma pohárik kvalitnej škótskej 
whisky. Transfer do hotela, večera a nocľah.  

3. deň: raňajky, celodenný výlet na seve-
rovýchod Škótska za krásou vidieka so za-
stávkou v South Queensferry, odkiaľ sa vám 
naskytne úchvatný pohľad na mosty Forth 
Road Bridge a  Rail Bridge postavené cez 
ústie rieky Forth do Edinburghského záli-
vu. Program pokračuje prehliadkou paláca 
Falkland - viac než 200 rokov sídlo rodu Stu-
artovcov a obľúbené miesto Márie – Kráľov-
nej Škótov. Cesta pokračuje do St Andrews, 
mestečka, ktoré je kolískou golfu, nasleduje 

prehliadka stredovekého hradu a  katedrály 
v St Andrews. Návrat do hotela v Edinburghu 
po malebnom pobreží, večera, nocľah. 

4. deň: raňajky, voľný program. Na poludnie 
transfer na letisko, odlet do Viedne (resp.  do 
Bratislavy).

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň (Bratislava) - 
Edinburgh a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom 
centre Edinburghu.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava počas celého progra-
mu klimatizovaným autokarom, prehliadky 
s miestnym sprievodcom, služby slovenské-
ho sprievodcu CK počas zájazdu, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 120 €,  balíček vstu-
pov (Edinburghský hrad, palác Holyroodho-
use, Glenkinchie Distillery, palác Falkland, St 
Andrews hrad a katedrála, Rosslynská kapln-
ka) 120 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.

Edinburgh a škótsky vidiek
4-dňový poznávací zájazd letecky

POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY
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TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Moskva

Kód zájazdu 9221 9222

Dátum odletu 29.05. 02.10.

Dátum príletu 01.06. 05.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 850 850

1. deň: odlet do Moskvy, transfer na panora-
matickú prehliadku so zastávkami: Novode-
vičský konvent, vyhliadka Vrabčie hory, Lo-
monosova univerzita. Prehliadka Katedrály 
Krista Spasiteľa (najväčší pravoslávny chrám 
na svete), transfer do hotela, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, prehliadka letného sídla 
ruských cárov Kolomenskoje a  paláca cára 
Alexeja Michailoviča. Popoludní Treťjakovská 
galéria, pešia prechádzka po Prospekte Ar-
bat (moskovskej La Rambla). Počas návratu 
metrom do hotela si pozriete unikátne stani-
ce moskovského metra, večera, nocľah. 

3. deň: raňajky, výlet do historického centra 
ruského pravoslávia Sergiev Posad s  najuc-
tievanejším Kláštorom Svätej Trojice (Sergi-
jeva lavra). Návrat do Moskvy, prechádzka 
po Červenom námestí (Krasnaja Ploščaď), 
Chrám Vasila Blaženého (vstup), mauzóleum 
Lenina, Kremeľ a  luxusný obchodný dom 
GUM. Deň končí plavbou po rieke Moskva, 
transfer do hotela, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Kremľa, ktorý je 
centrom ruskej štátnosti, sídlom prezidenta 
a pamiatkou UNESCO - palácový komplex 
(Chrám Zvestovania Panny Márie – Blagoveš-
čenskij sobor, Katedrála Usnutia Panny Márie 
– Uspensky sobor, Katedrála sv. Archanjela 

Michaela s hrobkami cárskych rodín),  naj-
známejšie delo (Car Puška), Zbrojnica s cár-
skymi pokladmi. V poludňajších hodinách 
transfer na letisko, odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Moskva a späť.
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 4* hoteli v širšom centre Moskvy
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov a servírované večere s mi-
nerálkou a káva/čaj). 
Ostatné: doprava počas celého programu 
klimatizovaným autokarom, plavba po rieke 
Moskva, prehliadky s  miestnym sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né  a servisné  poplatky vo výške 135 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 150 €, balíček vstupov 
(Katedrála Krista Spasiteľa, Kolomenskoje 
a palác cára Alexeja Michailoviča, Treťjakov-
ská galéria, Sergiev Posad, Chrám Vasila Bla-
ženého, Kremeľ a Zbrojnica, plavba loďou) 
120 €/os. Vstupné víza do  Ruska 70 €/os. 
(expresné vybavenie víz 105 €/os.), transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os. 
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Moskva 
4-dňový poznávací zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Petrohrad

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 06.06. 12.09.

Dátum príletu 09.06. 15.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 890 760

1. deň: odlet z Viedne do Petrohradu. Trans-
fer a panoramatická prehliadka centra mesta 
s  miestnym sprievodcom, Petropavlovská 
pevnosť a  katedrála s  hrobkami cárskej ro-
diny Romanovcov. Návrat do hotela, večera 
a nocľah.

2. deň: raňajky, celodenná prehliadka mes-
ta s miestnym sprievodcom (Ermitáž, Zimný 
palác, Kazaňská katedrála). Plavba po  rieke 
Neva (v cene), kde uvidíte množstvo palácov, 
záhrad a  monumentov. Prehliadka Kostola 
preliatej krvi, kde bol zavraždený cár Alexan-
der II. Návrat do hotela. Večera, krátka večer-
ná prechádzka, počas ktorej uvidíte známe 
otváranie mostov, nocľah.

3. deň: raňajky, celodenná prehliadka 
s  miestnym sprievodcom, Carskoje selo 
-  návšteva Paláca Kataríny I. s  nádhernou 
Jantárovou komnatou. Návrat do Petrohradu 
a prehliadka Katedrály sv. Izáka s pozlátenou 
kupolou  a výhľadom. Návrat do hotela, ve-
čera a nocľah.

4. deň: raňajky, Petrodvorec (palácový a par-
kový komplex), prehliadka Veľkého paláca 
a nádherného parku s fontánami s miestnym 
sprievodcom. Popoludní transfer na  letisko, 
odlet z Petrohradu do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Petrohrad 
a späť.
Ubytovanie:  3 x v dvojlôžkových a trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v širšom centre Petrohradu.
Stravovanie: 3 x polpenzia (raňajky a serví-
rované večere, minerálka, káva/čaj).
Ostatné: doprava podľa programu, pre-
hliadky s  miestnym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu počas zájazdu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 135 €/os.
Príplatky: za 1/1 izbu 200 €. Balíček vstupov 
(Petrodvorec - Veľký palác a park s fontánami, 
Petropavlovská pevnosť a katedrála, Katedrá-
la preliatej krvi, Katedrála sv. Izáka, Ermitáž, 
Kazaňská katedrála, Palác Kataríny I. vrátane 
Jantárovej komnaty) 120 €/os. Vstupné víza 
do Ruskej federácie 70 €/os. (expresné vyba-
venie víz 105 €/os),  transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20  €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu
Upozornenie: Počas termínu označeného 
* máte jedinečnú možnosť zažiť legendárne 
Biele noci.

Petrohrad
4-dňový poznávací zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 11-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Jordánsko

Kód zájazdu 9421 9422

Dátum odletu 06.05. 04.11.

Dátum príletu 16.05. 14.11.

Počet nocí 10 10

Cena na osobu 1100 1100

1.-2.deň: večer 1. deň odlet z Viedne, prílet 
do Tel Avivu, transfer do hotela, nocľah. Ra-
ňajky, panoramatická prehliadka Tel Avivu 
a prístavu Caesarea, cesta do Galilei. Ubyto-
vanie v hoteli v Tiberias, večera, nocľah. 

3.deň: raňajky, návšteva Kafarnaumu, Hora 
Blahoslavenstiev, Tabgha, plavba po Gene-
zaretskom jazere, návšteva miesta krstu Yar-
denit. Návrat do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, výstup na vrch Tabor, pre-
hliadka Nazaretu a  miesta zázraku v  Káne 
Galilejskej.  Cesta do hotela, večera, nocľah. 

5.deň: raňajky, návšteva rímskeho amfiteát-
ra v Beit Shean, prechod do Jordánska - pev-
nosť Ajlun, staré rímske mesto Gerasa/Jerash.  
Panoramatická prehliadka Ammánu, ubyto-
vanie v Ammáne, večera a nocľah. 

6.deň: raňajky, prehliadka Ammánu, Betha-
nya, návšteva vrchu Nebo (miesto kde je 
pravdepodobne pochovaný Mojžiš),  Mada-
by a zastávka pri križiackom hrade v Karaku. 
Ubytovanie v hoteli v Petre, večera a nocľah

7.deň: raňajky, celodenná prehliadka arche-
ologickej lokality Petra, večera, nocľah.

8.deň: raňajky, transfer do izraelského leto-
viska Eilat (kúpanie), cesta cez údolie Timna, 
prehliadka Masady, kúpanie v Mŕtvom mori. 
Ubytovanie v Betleheme, večera a nocľah.

9.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalemu - Via 
Dolorosa, Bazilika Božieho hrobu, Olivová 
hora, Getsemanská záhrada, Múr nárekov.
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

10.-11.deň: raňajky, prehliadka Betlehema , 
popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a zastáv-
ka v  Jerichu. Návrat do Betlehema, večera, 
nocľah. Raňajky v balíčku, transfer na letisko 
v Tel Avive, prílet do Viedne ráno v 11. deň.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 10 x v 3* hoteloch.
Stravovanie: 9 x polpenzia a 1 x raňajky. 
Ostatné:: doprava po Izraeli a  Jordánsku 
klimatizovaným autokarom, služby miest-
neho a  slovensky hovoriaceho sprievodcu, 
program podľa popisu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezp. a serv. 
poplatky 80 €., palivový príplatok 120 €, pria-
mo v Izraeli sa platí: obslužné 70 USD, vstupy 
80 USD, vstup a víza do Petry 245 USD.

Izrael a Jordánsko
11-dňový poznávací zájazd letecky 

POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY

TERMÍNY A CENY | 9-dňových leteckých zájazdov – Fascinujúca Perzia (Irán)

Kód zájazdu 9451 9452

Dátum odletu 02.05. 17.10.

Dátum príletu 10.05. 25.10.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 1250 1250

1.-2.deň: večer 1. deň odlet z Viedne, prílet 
do Teheránu, transfer do hotela, nocľah. Ra-
ňajky, prehliadka mesta: Národné múzeum, 
palác Golestan, Iránska národná klenotnica 
s korunovačnými klenotmi. Večera, nocľah.

3.deň: skoré raňajky, odchod z  Teheránu, 
zastávka na okraji púšte v Kashan - najstaršia 
záhrada v Iráne – Fin garden a dom Borujer-
dis s veternými vežami. Odchod do Natanz, 
prehliadka mešity Jame, transfer do Isfahánu, 
príchod do hotela, večera,  nocľah.

4.deň: raňajky, deň v  Isfaháne - jednom 
z najkrajších miest islamského sveta: námestie 
Naghshe Jahan, Imámova mešita, mešita 
šejka Lotfollaha, palác Ali Ghapu a  miestny 
bazár. Večera, nočná pešia prehliadka medzi 
starými mostami v Isfaháne, nocľah. 

5.deň: skoré raňajky, odchod do mesta Yazd,  
ktoré bolo od 7. stor. centrom Hodvábnej 
cesty: Piatková mešita, komplex Amir Chaq-
maq Takieh, záhrada Dowlat Abad a Chrám 
ohňa (oheň udržiavaný  od roku 470). Ubyto-
vanie v hoteli v Yazd, večera a nocľah.

6.deň:  skoré raňajky, prehliadka Veže ticha 
a odchod do Shirazu. Zastávka v Pasargadae 
s hrobkou Kyrosa Veľkého (546 pr. Kr.). Ubyto-
vanie v hoteli v Shiraze, večera a nocľah.

7.deň: raňajky, výlet do Persepolis - hlavné-
ho mesta Achamenidskej ríše, dnes je pa-
miatkou UNESCO. V Naqsh-e Rostam uvidíte 
hrobky kráľov Daria I. a II., Xerxesa a Antaxer-
xesa I. Návrat do Shirazu, prehliadka historic-
kej brány Quran. Večera, nocľah. 

8.-9.deň: raňajky, prehliadka Shirazu 
(mesto ruží, kvetov a  básnikov, intelek-
tuálne centrum krajiny): parky a  záhrady, 
mešita Nasir ol Molk, hrob najznámejších 
perzských poétov Saadi a  Hafeza. Večer-
ná prehliadka svätého miesta moslimov- 
mešity Shah Cheragh. Návrat do hotela, 
večera, nocľah. V noci transfer  na letisko 
a odlet do Viedne v 9.  deň ráno.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: : Viedeň – Teherán a Shi-
raz – Viedeň.
Ubytovanie: 8 x v 3* a 4* hoteloch. 
Stravovanie: 7 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Iráne klimatizovaným 
autokarom, prehliadky s  miestnym sprie-
vodcom, služby slovenského sprievodcu, 
program podľa popisu vrátane vstupov, DPH
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč. 
a servis. poplatky 295 €/os., víza (vrátane po-
zývacieho listu) 80 €/os., obslužné 50 €/os. 
(platí sa sprievodcovi priamo v Iráne).

Fascinujúca Perzia (Irán)
9-dňový poznávací zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 5-dňových leteckých zájazdov – Lurdy a Barcelona - Montserrat

Kód zájazdu 9701 9702

Dátum odletu 16.05. 26.09.

Dátum príletu 20.05. 30.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 520 520

1. deň: v  skorých ranných hodinách 
odlet z  Bratislavy, resp. z  Košíc, prílet 
do Lúrd, krátka orientačná prehliadka 
areálu, popoludní slovenská svätá omša 
a  ďalší náboženský program, premie-
tanie o  živote sv. Bernadetty, ktorá sa 
narodila v Lurdách v roku 1844. Ako štr-
násťročná videla 18 zjavení Panny Má-
rie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. 
Keď sa o  zjaveniach dozvedeli ľudia, 
začali prichádzať na toto miesto a  boli 
zaznamenané prvé zázračné uzdrave-
nia. Popoludní nasleduje eucharistická 
procesia, s požehnaním, večera v hoteli, 
sviečkový sprievod, nocľah.

2. deň: raňajky, slovenská svätá omša 
pri Jaskyni Zjavenia, individuálne mož-
nosť návštevy bazénov s  lurdskou vo-
dou dopoludnia, resp. i  popoludní, 
slovenská Krížová cesta, eucharistická 
procesia s  požehnaním, večera, svieč-
kový sprievod, nocľah.

3. deň: raňajky, slovenská svätá omša, 
alebo možnosť účasti na medzinárod-
nej svätej omši v  podzemnej Bazilike 
Pia X., pešia prehliadka po stopách sv. 
Bernadetty na miesta, ktoré sú spo-

jené s  jej životom v  mestečku Lurdy, 
popoludní individuálne možnosť náv-
števy bazénov s  lurdskou vodou, voľný 
program, popoludní transfer na letisko 
a odlet do Bratislavy, resp. do Košíc.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Lurdy 
a späť, resp. Košice - Lurdy a späť.
Ubytovanie: 2 x v dvojlôžkových a troj-
lôžkových izbách v  2* alebo 3* hoteli 
v centre Lúrd.
Stravovanie: 2 x polpenzia (kontinentál-
ne raňajky a  servírované večere formou 
menu) v Lurdách.
Ostatné: služby sprievodcu CK, sprie-
vod kňaza, transfery autokarom z  letiska 
v  Lurdách do  hotela a  späť, náboženský 
program podľa popisu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a  servisné poplatky v celkovej 
výške 125 €/os.
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 60 €.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zme-
niť program zájazdu. 
Upozornenie: V  termíne označenom * 
bude odlet pútnického zájazdu z Košíc.

1.deň: odlet do Barcelony, transfer do 
centra, poldenná prehliadka mesta: vrch 
Montjuic, gotická štvrť s námestiami a  ka-
tedrálou, Chrám Sagrada Familia geniálneho 
architekta Gaudího a napokon slávna barce-
lonská promenáda La Rambla. Odchod au-
tokarom na ubytovanie v hoteli na pobreží 
Costa del Maresme, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, odchod autokarom do Lúrd 
cez nádherné Pyreneje. Popoludní príchod 
do Lúrd, ubytovanie v hoteli v centre mes-
ta, eucharistická procesia, návrat do hotela, 
večera, večerný sviečkový sprievod a nocľah.

3.deň: raňajky, prehliadka areálu Lúrd, slo-
venská svätá omša, možnosť kúpania v lurd-
skej vode, Krížová cesta, eucharistická pro-
cesia. Večera, následne večerný sviečkový 
sprievod, návrat do hotela a nocľah.

4.deň: raňajky, prehliadka po stopách sv.
Bernadetty, slovenská svätá omša. V polud-
ňajších hodinách odchod z Lúrd do Španiel-
ska. Príchod do hotela na pobreží Costa del 
Maresme, ubytovanie, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, transfer do Barcelony, pre-
hliadka parku Guel (výtvor architekta Gaudí-
ho), návšteva Chrámu Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho na vrchu Tibidabo. Popoludní 
transfer na vrch Montserrat (mariánske pút-
nické miesto Španielska so sochou Čiernej 
Madony – patrónky Katalánska). Po prehliad-
ke transfer na letisko, odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Barcelona 
a  späť.
Ubytovanie: 4 x v dvojlôžkových a trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteli, z toho 2 x v Špa-
nielsku na pobreží Costa del Maresme a 2 x 
v centre Lúrd.
Stravovanie: 4 x polpenzia (raňajky a veče-
re bez nápojov).
Ostatné:: doprava počas zájazdu podľa 
programu klimatizovaným autokarom, služ-
by slovenského sprievodcu CK počas celého 
zájazdu, sprievod kňaza, program podľa po-
pisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky vo výške 125 €/os., 
City tax v hoteloch v Španielsku 3 €/os./noc.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 80 €, orien-
tačná výška vstupov 45 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os. 

Lurdy 
 3-dňový pútnický zájazd letecky

Lurdy a Barcelona - Montserrat
5-dňový pútnický zájazd letecky

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY LETECKY

TERMÍNY A CENY | 3-dňových leteckých zájazdov – Lurdy

Kód zájazdu 9711 9712 9713* 9714

Dátum odletu 29.05. 25.09. 09.10. 16.10. 

Dátum príletu 31.05. 27.09. 11.10. 18.10. 

Počet nocí 2 2 2 2

Cena na osobu 425 425 475 425
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TERMÍNY A CENY | 3-dňových leteckých zájazdov – Turínske plátno a Don Bosco

Kód zájazdu 9811 9812

Dátum odletu 08.05. 19.06.

Dátum príletu 10.05. 21.06.

Počet nocí 2 2

Cena na osobu 520 520

1.deň: odlet do Milána - miesta konania 
výstavy EXPO 2015. Transfer do Turína, hlav-
ného mesta provincie Piedmont. Prehliadka 
centra mesta: Piazza Castello s  kráľovským 
palácom, Bazilika La Consolata, mariánska 
svätyňa (viaže sa k  nej zázrak uzdravenia 
slepca v 12. stor.). Nasleduje slovenská svätá 
omša v kostole. Odchod na prehliadku Bazi-
liky Superga v ktorej sa nachádzajú kráľovské 
hrobky rodu Savojských. Navštívite tiež ku-
polu, z ktorej je krásny výhľad na celý Turín. 
Transfer do hotela, večera, nocľah. 

2.deň: raňajky, prehliadka Turínskej kated-
rály, v jej kaplnke uvidíte Turínske plátno. Aj 
Svätý otec Ján Pavol II. bol presvedčený, že 
Turínske plátno je pohrebný rubáš Ježiša 
Krista. Obraz na plátne je negatív so stopami 
krvi a  ranách po mučení. Prehliadka salezi-
ánskeho centra Don Bosca, slovenská svätá 
omša. Návrat do hotela, večera a nocľah. 

3.deň: raňajky, transfer do Milána, prehliad-
ka mesta: Milánsky dóm, divadlo a opera La 
Scala, obchodné centrum Galleria Vittorio 
Emanuele II., Kostol Santa Maria delle Grazie 
(UNESCO) s  unikátnou nástennou maľbou 
Posledná večera od Leonarda da Vinciho. 
V podvečer transfer na letisko,  odlet. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Miláno  a späť.
Ubytovanie: 2 x v 3* hoteli v okolí Turína.
Stravovanie: 2 x polpenzia.
Ostatné: autokarová doprava podľa 
programu, služby miestneho aj slovenského 
sprievodcu, sprievod kňaza, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč. 
a servisné poplatky vo výške  125 €/os.,  
City tax v oblasti Piedmont 2 €/os./noc.
Príplatky: jednolôžková izba 90 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. Vstupenky na prehliadku 
Turínskeho plátna a maľby Posledná večera 
sú prísne limitované, preto odporúčame 
kúpu zájazdu minimálne 4 mesiace pred 
termínom konania, aby CK mohla včas re-
zervovať vstupenky. Turínske plátno bude 
vystavené iba po druhýkrát v tomto storočí 
a len na 2 mesiace. Podmienky rezervácií a 
ceny vstupeniek budú známe až po tlači 
tohto katalógu (december 2014). Aktuálne 
ceny vstupeniek (november 2014): Posledná 
večera 10 €, Bazilika di Superga 11 €, Milánsky 
dóm 5 €, La Scala 6 €.  

Turínske plátno a Don Bosco
3-dňový pútnický zájazd letecky 

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY LETECKY

TERMÍNY A CENY | 4 / 5-dňových leteckých zájazdov – Fatima / Fatima a Santiago

Kód zájazdu 9731* 9721 9722 9732*

Dátum odletu 21.05. 21.06. 09.10. 14.10. 

Dátum príletu 25.05. 24.06. 12.10. 18.10. 

Počet nocí 4 3 3 4

Cena na osobu 575 500 500 575

1.deň: odlet z  Viedne, alebo Budapešti 
do  Lisabonu. Autobusový transfer do  Fa-
timy, prehliadka pôvodnej baziliky, novej 
baziliky i celého areálu vo Fatime so sprie-
vodcom, večera, sviečkový sprievod a  ru-
ženec, nocľah.

2.deň: slovenská svätá omša, raňajky, ru-
žencová pobožnosť v  Kaplnke Zjavenia, 
medzinárodná svätá omša, slovenská Krí-
žová cesta a  prehliadka miest zjavenia vo 
Valinhos a  Loca do  Anjo, prehliadka rod-
ného domu vizionárov v  Aljustrel. Večera, 
sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.

3.deň: raňajky, celodenný výlet do Batalhy 
(kláštor zo 14. stor.) a  návšteva Alcobacy 
(najväčší kostol v  Portugalsku a  pamiatka 
UNESCO). Zastávka v  dedinke Nazaré pri 
brehoch Atlantického oceánu, prehliad-
ka a  slovenská svätá omša v  Kostole eu-
charistického zázraku v  Santarém. Návrat 
do  hotela vo Fatime, večera, sviečkový 
sprievod a ruženec, nocľah.

4.deň: raňajky, odchod z  Fatimy do  Lisa-
bonu, panoramatická autokarová prehliad-
ka centra, slovenská svätá omša v Kostole 
sv. Antona Paduánskeho (na  mieste svät-
covho rodiska), transfer na  letisko. Odlet 
z Lisabonu do Viedne alebo Budapešti.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Lisabon a späť, 
resp. Budapešť - Lisabon a späť.
Ubytovanie: 3 x v dvojlôžkových a trojlôž-
kových izbách s  vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v centre Fatimy.
Stravovanie: 3 x polpenzia (kontinentálne 
raňajky a na večeru servírované menu vrá-
tane nápojov – voda a miestne víno), občer-
stvenie na palube lietadla.
Ostatné: služby sprievodcu CK, sprievod 
kňaza, transfer z letiska v Lisabone do Fati-
my a späť, transfery a náboženský program 
podľa popisu, panoramatická prehliadka 
Lisabonu s  miestnym sprievodcom, celo-
denný výlet do  Batalhy, Alcobacy, Nazaré 
a  Santarému (bez vstupov) s  miestnym 
sprievodcom, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os.
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 75 €, 
transfer z  Bratislavy na letisko Viedeň - 
Schwechat, resp. Budapešť a späť 20 €/os. 
Poznámka: V  termínoch označených * 
je program rozšírený o  návštevu sväto-
jakubského pútnického miesta Santiago 
de Compostela. Vyžiadajte si detailný 
program púte do Santiago de Compostela 
a Fatimy v pobočkách CK.

Fatima / Fatima a Santiago
4-dňový / 5-dňový pútnický zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 3-dňových leteckých zájazdov – Po stopách sv.  pátra Pia

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 22.05. 25.09.

Dátum príletu 24.05. 27.09.

Počet nocí 2 2

Cena na osobu 490 490

1.deň: odlet z  Bratislavy v  ranných hodi-
nách do Bari, panoramatická  prehliadka 
centra Bari s  miestnym sprievodcom (Du-
omo of San Sabino, Bazilika sv. Mikuláša, 
v ktorej je od roku 1087 svätcov hrob). Slo-
venská svätá omša, popoludní transfer do 
mestečka San Giovanni Rotondo  prehliad-
ka areálu kde pôsobil v rokoch 1916 – 1968 
sv. Páter Pio, charizmatický kapucínsky kňaz, 
ktorý mal vyše 50 rokov na svojom tele 
ustavične krvácajúce rany – stigmy. Transfer 
autokarom do hotela v okolí mesta Manfre-
donia, ubytovanie, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, transfer do  San Giovan-
ni Rotondo kde absolvujete celodenný 
program spojený so životom a  pôso-
bením sv. pátra Pia a  prehliadku dvoch 
bazilík (Santa Maria delle Grazie a  sv. 
Pia). Navštívite hrob sv. Pia, v Bazilike sv. 
Pia bude náš kňaz celebrovať slovenskú 
svätú omšu a vo vonkajšom areáli absol-
vujete Krížovú cestu. V  podvečer návrat 
do hotela, večera a nocľah.

3.deň: raňajky, dopoludnia voľno pri mori, 
krátka autobusová prehliadka Manfredonie, 
návšteva Monte Sant´ Angelo (pamiatka 
UNESCO). Slovenská svätá omša v  jaskyni, 

kde sa v  rokoch 490, 492 a  1656 zjavil ar-
chanjel Michal. Toto miesto bolo v minulos-
ti navštívené tiež viacerými pápežmi a svät-
cami. Popoludní transfer do  Bari a  večer 
odlet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava - Bari a späť. 
Ubytovanie: 2 x v  dvoj- a  trojlôžkových 
izbách s  vlastným príslušenstvom (sprcha, 
WC) v 3* hoteli v oblasti Manfredonia.
Stravovanie: 2 x polpenzia (raňajky for-
mou švédskych stolov a na večeru servíro-
vané trojchodové menu bez nápojov).
Ostatné: služby sprievodcu CK, sprie-
vod kňaza, autobusové transfery z  letiska 
v  Bari počas celého zájazdu, náboženský 
program podľa popisu, panoramatická 
autokarová prehliadka Manfredonie, pol-
denná prehliadka Bari s  miestnym sprie-
vodcom, návšteva Alberobello a  Monte 
Sant Ángelo, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 90 €.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Po stopách sv. pátra Pia
3- dňový pútnický zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckýh zájazdov – Rím

Kód zájazdu 9801 9802

Dátum odletu 07.06. 11.10.

Dátum príletu 10.06. 14.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 520 520

1.deň: odlet z Viedne do  Ríma, trans-
fer autokarom do Vatikánu na nedeľné 
pápežské požehnanie. Následne pano-
ramatická prehliadka pamätihodností 
v centre mesta, počas ktorej navštívite 
Baziliku Santa Maria Maggiore a  Late-
ránsku Baziliku svätého Jána. Transfer 
na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2.deň: raňajky, transfer autokarom do Va-
tikánu na  prehliadku Baziliky sv. Petra, 
následne panoramatický okruh po  Ríme 
(centrum Ríma, Circus Maximus, Kapitol, 
Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. 
Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane, 
atď...). Návrat do hotela, večera a nocľah.

3.deň: raňajky, transfer autokarom 
na prehliadku unikátnych katakomb svä-
tého Kalixta, popoludní návšteva Vatikán-
skych múzeí a jedinečnej Sixtínskej kapln-
ky, transfer do hotela, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, transfer autokarom  na 
pápežskú audienciu a následnú prehliad-
ku Baziliky sv. Klementa (relikvie sv. Cyrila) 
a centra Ríma s  miestnym sprievodcom 
(Koloseum, Forum Romanum, Benátske 
námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Špa-
nielske schody, Piazza Navona). Odchod 
autokarom na letisko, odlet  do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

Letecká doprava: Viedeň – Rím a späť. 
Ubytovanie:  3 x v  dvoj- a  trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli 
v širšom centre Ríma.
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: doprava po Ríme klimatizovaným 
autokarom, prehliadky s  miestnym talian-
skym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu - kňaza počas zájazdu, program 
podľa popisu, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky vo výške 125 €/os., 
City tax v Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí 
sa priamo v hoteli podľa jeho kategórie).
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 120 €, ba-
líček vstupov (Vatikánske múzeá, Sixtínska 
kaplnka, Koloseum, Forum Romanum, Bazi-
lika sv. Klementa, katakomby svätého Kalixta) 
59 €/os., transfer z  Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.
Dôležitá informácia:  tomto type zájazdu 
DE LUXE poskytujeme klientom maximálny 
komfort: presuny v Ríme sú autokarom, vrá-
tane centra mesta. V  cene zájazdu je zahr-
nutá polpenzia a tiež prehliadky s miestnym 
talianskym sprievodcom.

Rím
4-dňový pútnický zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514 9515 9516

Dátum odletu 21.03. 02.05. 23.05. 06.06. 10.10. 07.11.

Dátum príletu 28.03. 09.05. 30.05. 13.06. 17.10. 14.11.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

Cena na osobu 520 550 550 550 550 520

TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov – Izrael a Petra

Kód zájazdu 9601 9602

Dátum odletu 18.04. 17.10.

Dátum príletu 25.04. 24.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 650 650

1.deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, odchod 
do hotela v Galilei, večera a nocľah.

2.deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika 
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa) a Kány Galilej-
skej, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev a Ta-
bgha, večera v hoteli, nocľah.

3.deň: raňajky, výstup na  vrch Tabor, pre-
hliadka Kostola Premenenia Pána a  miesta 
krstu Yardenit. Transfer do  Betlehema, za-
stávka v Jerichu. Ubytovanie v hoteli v Betle-
heme, večera a nocľah.

4.deň: raňajky, prehliadka Betlehema (Bazili-
ka Narodenia, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka), 
popoludní kúpanie v Mŕtvom mori a návšte-
va Ain Karem (miesto narodenia Jána Krsti-
teľa a  Navštívenia Panny Márie u  Alžbety). 
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.

5.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema (Oli-
vová hora, Pater Noster,  Dominus Flevit, 
Getsemanská záhrada, Kostol Hrobu Panny 
Márie, Múr nárekov, Večeradlo).   Krátke kúpa-
nie v Mŕtvom mori, večera a nocľah.

6.deň: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov 
hrob. Prechod Júdskou púšťou k  Mŕtvemu 
moru (kúpanie). Možnosť výletu na Massadu 

a do Qumranu. Večera a nocľah.

7.deň: raňajky, prehliadka Jeruzalema - Via 
Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami), Ba-
zilika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní 
kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah.

8.deň: raňajky, odchod na letisko do Tel Avi-
vu a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Tel Aviv a späť.
Ubytovanie: 7 x v  dvoj- a  trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom  v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia - raňajky a veče-
re formou švédskych stolov.
Ostatné:: doprava po  Izraeli klimatizova-
ným autokarom, služby sprievodcu - kňaza, 
náboženský program, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 80 €/os., pa-
livový príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD/
os. a vstupy 30 USD/os. (platia sa v Izraeli).
Príplatky: za jednolôžkovú izbu 185 €, 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Izrael a Mŕtve more 
8-dňový pútnický zájazd letecky 

1. deň: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer 
na sever Izraela, ubytovanie, večera a nocľah. 

2. deň: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika 
Zvestovania, Kostol sv. Jozefa), Kána Galilej-
ská, Kafarnaum (dom sv. Petra), Hora Blaho-
slavenstiev, Tabgha, večera a nocľah.

3. deň: raňajky, vrch Tabor, Kostol Premene-
nia Pána, Yardenit (rieka Jordán). Transfer do 
Betlehema so zastávkou v Jerichu. Ubytova-
nie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah. 

4. deň: raňajky, prehliadka Betlehema - Ba-
zilika narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, 
Jaskyňa Mlieka. Popoludní odchod do Jeru-
zalema na prehliadku mesta (Betfage, náv-
števa Olivovej hory,  kostol Pater Noster, Do-
minus Flevit, Getsemanská záhrada, Bazilika 
Agónie, Kostol Hrobu Panny Márie).  Návrat 
do hotela, večera, nocľah.

5. deň: raňajky, v skorých ranných hodinách  
odchod autokarom do Jordánska, návšteva 
archeologickej lokality Petra, ubytovanie 
v hoteli v okolí Petry, večera a nocľah.

6. deň: raňajky, odchod z  Petry, prechod 
späť do Izraela, kúpanie v Červenom mori v 
letovisku Eilat, pokračovanie cesty cez púšť, 
zastávka na krátke kúpanie v Mŕtvom mori, 

ubytovanie v  hoteli v  Betleheme. Večera 
a nocľah.

7. deň: raňajky, odchod do Jeruzalema na 
prehliadku starého mesta  (Via Dolorosa so 
zastaveniami Krížovej cesty, Bazilika Božieho 
hrobu). Popoludní krátke kúpanie v Mŕtvom 
mori. Návrat do hotela, večera a nocľah.

8. deň: raňajky, v skorých ranných hodinách 
transfer do Tel Avivu, odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň - Tel Aviv a späť. 
Ubytovanie: 7 x v  dvoj- a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli.
Stravovanie: 7 x polpenzia (raňajky a  ve-
čere formou švédskych stolov bez nápojov).
Ostatné: doprava po Izraeli klimatizovaným 
autokarom, služby sprievodcu - kňaza, DPH.
Povinné príplatky: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky 80 €/os., palivový 
príplatok 120  €/os., v Izraeli sa platí: obslužné 
50 USD/os., vstupy 30 USD/os., vstup do Pet-
ry a jordánske víza 150 USD/os. 
Príplatky: jednolôžková izba 210 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
Poznámka: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

Izrael a Petra
8-dňový pútnický zájazd letecky
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TERMÍNY A CENY | 3-dňových leteckých zájazdov – Medžugorie

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 15.05. 18.09.

Dátum príletu 17.05. 20.09.

Počet nocí 2 2

Cena na osobu 330 330

1.deň: v ranných hodinách odlet z Bratislavy 
na letisko v Mostare (len 27 km od Medžu-
goria). Mesto dostalo meno po „mostaroch“ 
stredovekých strážcoch mosta cez rieku 
Neretva. Transfer do Medžugoria. V prípade  
prítomnosti niektorého z  vizionárov, zorga-
nizujeme stretnutie s  ním. Slovenská svätá 
omša, prehliadka areálu a Kostola sv. Jakuba. 
Ubytovanie a  večera. Večerný náboženský 
program v Kostole sv. Jakuba, poklona Svä-
tému krížu. Návrat do hotela  a nocľah. 

2.deň: raňajky, slovenská svätá omša, 
výstup na Vrch zjavenia Podbrdo, kde sa 
šiestim deťom v júni 1981 zjavila Panna Má-
ria. Vďaka týmto zjaveniam sa z  malej de-
dinky Medžugorie stalo jedno z najväčších 
modlitebných mariánskych centier v Európe. 
Množstvo ľudí práve na tomto mieste našlo 
svoju vieru a získalo pokoj do svojho života. 
Popoludní návšteva komunity Cenacolo.  
Návrat do hotela a večera. Večerný nábožen-
ský program, ružencová pobožnosť, požeh-
nanie, adorácia pred najsvätejšou Sviatosťou 
Oltárnou. Návrat do hotela a nocľah. 

3.deň: raňajky, v ranných hodinách výstup 
na vrch Križevac, kde už v roku 1934 miestni 
farníci postavili kríž, slovenská Krížová ces-

ta. Návrat do Medžugoria, slovenská svätá 
omša a voľno.  Popoludní transfer do Mosta-
ru na krátku prehliadku. Najznámejší symbol 
mesta „Stari most“ bol postavený počas 
otomanskej ríše v r. 1566. Za občianskej vojny 
v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
bol zničený, ale s medzinárodnou pomocou 
bol opäť postavený v  roku 2004. Centrum 
Mostaru je zapísané na zozname kultúrneho 
dedičstva UNESCO. V podvečer transfer na 
letisko v Mostare a odlet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Mostar 
a späť.
Ubytovanie: 2 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 2*/3* hoteli v Medžugorí. 
Stravovanie: 2 x polpenzia (raňajky a veče-
re vrátane vína, vody, káva/čaj). 
Ostatné: autokarová doprava po podľa 
programu, náboženský program organi-
zovaný v  Medžugorí, služby slovenského 
sprievodcu, sprievod kňaza, program podľa 
popisu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 40 €.

Medžugorie
3-dňový pútnický zájazd letecky

TERMÍNY A CENY | 4-dňových leteckých zájazdov – Púť do Konštantínopolu (Istanbul)

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 15.05. 02.10.

Dátum príletu 18.05. 05.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 450 450

1.deň: odlet do Istanbulu – mesta, ktoré 
spája Európu a Áziu. Transfer do centra mes-
ta, ubytovanie v hoteli, večera, večerná pešia 
vychádzka k ruinám fóra cisára Konštantína 
kde si pozriete Konštantínov stĺp. Pešo návrat 
do hotela,  nocľah. 

2.deň: raňajky, prehliadka Istanbulu (Modrá 
mešita, Hipodrom, Egyptský obelisk,  byzant-
ský chrám Aghia Sophia. Program zakončíte 
plavbou cez úžinu Bospor (90 minút),  počas 
ktorej uvidíte všetky hlavné pamätihodnosti 
mesta z  inej perspektívy. Návrat do hotela, 
večera, nocľah.

3.deň: raňajky, návšteva palácového kom-
plexu osmanských sultánov Topkapi. Na 
nádvorí vás zaujme byzantský chrám Aghia 
Eirene. Nasleduje návšteva najposvätnejšej 
časti komplexu - relikviár  s časťou ruky sv. 
Jána Krstiteľa, Mojžišova palica a  meč kráľa 
Dávida. Prehliadka Yerabatanskej bazilikovej 
cisterny postavenej v  6. stor. za panovania 
cisára Justiniána I., zastávka pri akvadukte 
rímskeho cisára Valensa, múzeum v  býva-
lom kláštore Chora a byzantský kláštor Pam-
makaristos s najkrajšími byzantskými moza-
ikami na svete. Návrat do hotela, večera. Vo 
večerných hodinách možnosť individuálnej 
prehliadky nočného Istanbulu, nocľah. 

4.deň: raňajky, transfer do štvrte Galata 
a Beyoglu - katolícky kostol sv. Antona Padu-
ánskeho (slovenská svätá omša) a  zastávka 
pri Zlatom rohu, kde je sídlo konštantínopol-
ského patriarchu. Návšteva Veľkého bazára 
s  množstvom ručne tkaných kobercov, ko-
žených výrobkov, šperkov, korenín, atď. Po-
poludní transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Istanbul a späť.  
Ubytovanie: 3 x v izbách s vlast. príslušen-
stvom v 3* hoteli v širšom centre Istanbulu. 
Stravovanie: 3 x polpenzia.
Ostatné: autokarová doprava po Istanbule 
podľa programu, prehliadky na 2. a  3. deň 
s miestnym tureckým sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu počas celého zá-
jazdu, program podľa popisu, DPH. 
Povinné príplatky: letiskové,  bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
Príplatky: jednolôžková izba 120 €, 
balíček vstupov (Modrá mešita, Hipod-
rom, Yerabatanská cisterna, Topkapi 
Palace, Aghia Sophia, múzeum Cho-
ra, kláštor Pammakaristos, plavba po 
Bospore) 50 €/os., transfer z  Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Púť do Konštantínopolu (Istanbul)
4- dňový pútnický zájazd letecky
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AD TURRES | pavilóny     | strana 22

TOP FIRST MINUTE -30%

KAČJAK | pavilóny     | strana 20

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15 - dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
alebo 10, 12 a 17 - dňové pobytové zájazdy 
autobusovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 1,5 € na osobu 
a noc zájazdu » servisný poplatok na oso-
bu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Krk, 
Rabac, Opatija, Crikvenica, Selce, Novi Vinodol-
ski + 85 € na osobu k cene zájazdu » stredisko 
Jelsa na ostrove Hvar + 95 € a trajekt + 29 € 
na osobu k cene zájazdu » stredisko Orebič 

+ 99 € na osobu k cene zájazdu. Informácie 
o nástupných miestach vám poskytnú naši 
predajcovia v CK.

BONUS » priamo z východu do stredísk Crikve-
nica, Selce, Opatija vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Grand/Agava, Hedera, Mimosa, Novi 
Resort apartmány » nápoje v cene v pavilónoch 
Kačjak, Ad Turres a Slaven a v hoteloch Omori-
ka, Varaždin, Brioni, Mimosa a Hedera.

Chorvátsko – strediská Pula, Medulin, Rabac, Opatija, Krk, 
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Hvar, Orebič

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Dátum odchodu 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Dátum príchodu 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Dátum odchodu 27.6. 6.7. 15.7. 24.7. 2.8. 11.8. 20.8.

Dátum príchodu 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8. 31.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 220 250 280 300 330 350 380

140 154 175 196 210 231 245 266

dospelá osoba na 1. prístelke 160 180 200 230 240 270 280 310

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke 160 180 200 230 240 270 280 310

dieťa do 12 rokov bez lôžka 100 110 130 140 150 170 180 190

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 230 260 290 320 330 360 400

147 161 182 203 224 231 252 280

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 210 240 260 270 290 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 210 240 260 270 290 320

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 130 150 160 170 180 200

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), klub, služby delegáta, DPH. 
*obmedzený počet izieb 

  4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA a 2. 
dieťa do 5 rokov ZDARMA » už od 294 € a autobusová doprava len za 60 €/ osoba

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4-5

Autobusová doprava od 60 €
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SLAVEN | pavilóny    | strana 21

TOP FIRST MINUTE -30%

FONTANA | depandance     | strana 50

TOP FIRST MINUTE -30%

HVAR | hotel      | strana 51

TOP FIRST MINUTE -30%

KOMODOR | hotel     | strana 48

TOP FIRST MINUTE -30%

OMORIKA | hotel      | strana 23

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 240 270 290 330 350 370 410

154 168 189 203 231 245 259 287

dospelá osoba na 1. prístelke 180 200 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 180 200 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 170 180 190 210

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb. 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 250 270 310 340

161 175 189 217 238

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 190 220 240

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu 3*** štandardu + 7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 270 300 350 370

175 189 210 245 259

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 210 250 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive za dieťa do 6 rokov + 7 € na 
osobu a noc pobytu » za služby all inclusive za osobu od 6 rokov +13 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 320 360 390 420 440 490

182 203 224 252 273 294 308 343

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 260 290 320 340 360 400

dieťa do 12 rokov bez lôžka 130 150 160 180 200 210 220 250

dieťa do 12r. na 1. prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za izbu s orientáciou na 
morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom + 5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 320 350 380 410 430 450 500

203 224 245 266 287 301 315 350

osoba na 1. prístelke 240 260 280 310 330 350 360 400

dieťa do 12 rokov bez lôžka 150 160 180 190 210 220 230 250

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, pivo alebo nealko), 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu. 
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BRIONI | hotel      | strana 14

TOP FIRST MINUTE -30%

BELLEVUE | hotel a depandance     | strana 49

TOP FIRST MINUTE -30%

VARAŽDIN | hotel      | strana 23

TOP FIRST MINUTE -30%

JADRAN | hotel      | strana 15

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 410 460 490 560 580 610

231 252 287 322 343 392 406 427

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 180 210 230 250 280 290 310

dieťa do 12 rokov bez lôžka 170 180 210 230 250 280 290 310

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, pivo alebo nealko), 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 7 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 410 460 510 550 580 640

224 245 287 322 357 385 406 448

dospelá osoba na 1. prístelke 230 250 290 330 360 390 410 450

1. dieťa do 12 r. na príst. resp. bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 180 210 230 260 280 290 320

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu v hoteli + 8 €  na izbu 
a noc pobytu,  za izbu v hoteli orientovanú na morskú stranu + 12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom v depandance 
hotela + 5 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 7  rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 
rokov ZDARMA » už od 462 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 330 360 390 420 460 490 530

210 231 252 273 294 322 343 371

osoba na 1. resp. 2. prístelke 240 270 290 320 340 370 400 430

dieťa do 12 rokov bez lôžka 150 170 180 200 210 230 250 270

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri (víno, pivo alebo nealko) v neobmedzenom množstve, 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 370 410 460 490 560 580 610

231 259 287 322 343 392 406 427

 dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 350 400 420 480 500 520

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 210 230 250 280 290 310

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za izbu s balkónom + 5 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 5 € na izbu a noc pobytu
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NOVI RESORT PREMIUM APARTMÁNY 
| apartmány      | strana 24

TOP FIRST MINUTE -30%

NOVI RESORT DE LUXE APARTMÁNY 
| apartmány      | strana 24

TOP FIRST MINUTE -30%

HEDERA A MIMOSA | hotely               | strana 18

TOP FIRST MINUTE -30%

GRAND HOTEL/AGAVA 
| hotelový komplex        | strana 16

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 540 560 650 670 700

280 315 350 378 392 455 469 490

dospelá osoba na prístelke 390 440 490 530 550 630 650 680

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 200 230 250 270 280 330 340 350

dieťa do 6 r. na príst., resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu Premium 
Family 1 sa účtuje 2 x cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2  sa 
účtuje 3 x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3  sa účtuje 4 x  cena na 
základnom lôžku.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 510 550 570 660 680 710

308 322 357 385 399 462 476 497

dospelá osoba na prístelke 430 450 500 540 560 640 660 690

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 220 230 260 280 290 330 340 360

dieťa do 6r. na príst., resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH.  V Apartmáne De Luxe sa 
účtuje 3 x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 470 500 540 600 630 650

287 301 329 350 378 420 441 455

dospelá osoba na 1. prístelke 330 350 380 400 440 480 510 520

dieťa 10-18 rokov na prístelke 290 310 330 350 380 420 450 460

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 210 220 240 250 270 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), poobedný koláč, káva alebo 
čaj, sauna, fitnes, služby delegáta, DPH. Príplatok »  za izbu s orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera + 8 € na izbu a noc poby-
tu » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom a orientá-
ciou na morskú stranu v hoteli Mimosa + 25 € na izbu a noc pobytu » za služby All inclusive light +20 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 480 520 540 570 670 690 720

294 336 364 378 399 469 483 504

dospelá osoba na 1. prístelke 340 390 420 440 460 540 560 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa 5-12 rokov na prístelke 210 240 260 270 290 340 350 360

dieťa do 5 rokov na príst./bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, 1 x vstup do wellness centra, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 7 €  na izbu a noc pobytu. 

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 10 rokovna prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 5 
rokov ZDARMA » už od 574 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 6 rokov ZDARMA» už od 560 € a autobusová 
doprava len za 60 €/osoba
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HOLIDAY | hotel      | strana 12

TOP FIRST MINUTE -30%

PARK PLAZA BELVEDERE    | hotel       | strana 13

TOP FIRST MINUTE -30%

NOVI RESORT HOTEL THE VIEW
| hotel       | strana 24

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 720 750 780

469 483 504 525 546

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 540 570 590

dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 340 350 360 380 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s balkónom a  orientáciou na morskú stranu + 8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 680 720 750 770

462 476 504 525 539

dospelá osoba na 1. prístelke 500 510 540 570 580

dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 340 350 360 380 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 680 710 740 760 910 930 950

462 476 497 518 532 637 651 665

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 330 340 360 370 380 460 470 480

dieťa do 6 r. na prístelke, resp. bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness centra, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 4 € na izbu a noc pobytu

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 6 rokov na prístelke ZDARMA 
» už od 924 € a autobusová doprava len za 60 €/osoba

 3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 1 dieťa do 3 rokov ZDARMA » už od 924 € a autobusová 
doprava len za 60 €/osoba

Fa k u ltat ív ne v ý let y
Chorvátsko - Mediteran ako za starých čias
Chorvátsko, malá veľká krajina, ponúka nespočetné množstvo prírodných a kultúrno-historických 
pamiatok. Každá oblasť má svoje osobitné čaro a ponúka malebné zákutia, rôzne typy pláží a dych 
vyrážajúce scenérie. Predstavujeme vám niekoľko zaujímavých tipov pre spestrenie dovolenky, 
ktoré vám priblížia krásy tejto čarovnej krajiny, ktoré sa nadlho vryjú do vašej pamäti.

ISTRIA A KVARNER - Národný park Brijuni, výlet rýchloloďou do Benátok, Fish piknik s ochutnávkou 
vín v mestečku Vrbnik, Istria Tour, Národný park Plitvické jazerá

STREDNÁ DALMÁCIA - Národný park Kornati, Národný park vodopády Krka, výlet loďou na ostrov 
Zlarin s hudbou a slovenským delegátom

JUŽNÁ DALMÁCIA - Národný park a vodopády Krka, návšteva historického Dubrovníka, výlet do 
mesta Split,  Medjugorje, výlet loďou na ostrov Brač-Bol,  plavba loďou nočná Makarská, pohorie 
Biokovo, rafting na rieke Cetina
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LOVOR | pavilóny     | strana 47

TOP FIRST MINUTE -30%

ALEM | depandance    | strana 41

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8,10 alebo 15 - dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou, 
10,12 a 17 - dňové pobytové zájazdy auto-
busovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s odchodom 
z Bratislavy. Informácie o jednotlivých 
nástupných miestach vám radi poskytnú 
predajcovia našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová 
taxa na osobu od 12 rokov vo výške 1,5 € 

na osobu a noc zájazdu » servisný poplatok 
na osobu od 2 rokov vo výške 1 € na osobu 
a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 417). V prípa-
de, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Petr-
čane, Zadar, Biograd na moru, Vodice, Murter, 
Primošten + 95 € na osobu k cene zájazdu » 
strediská Omiš, Baška Voda, Baško Polje, Pod-
gora + 99 € na osobu k cene zájazdu.  

BONUS » priamo z východu do vybraných 
stredísk vo vybraných termínoch.                       

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie 
zdarma v hoteli Donat, Imperial, Hrvatska, 
Medena, Sagitta Holiday Village

Chorvátsko – strediská Petrčane, Zadar, Biograd na moru, 
Vodice, Murter, Primošten, Omiš, Baška Voda, Baško Polje, 
Podgora

Chorvátsko – termíny 10 - dňových zájazdov
Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 10.6. 17.6. 24.6 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Chorvátsko – termíny 12 - dňových zájazdov
Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 24.6. 3.7. 12.7. 21.7. 30.7. 8.8. 17.8.

Dátum príchodu 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8. 28.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 220 240 280 300 320 340 370 400

140 154 168 196 210 224 238 259 280

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 190 200 210 230 240 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE  A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 140 150 160 170 190 200

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 100 110 120 140 150 160 170 190 200

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
 Príplatok » za izbu s balkónom +5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 230 260 300 330 350 380 410 430

133 161 182 210 231 245 266 287 301 

dospelá osoba na 1. prístelke 160 190 210 240 270 280 310 330 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 100 120 130 150 170 180 190 210 220

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.

 3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA » už od 266€ a 
autobusová doprava len za 70 €/osoba 

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4-5

Autobusová doprava od 67 €
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IMPERIAL | depandance Madera      | strana 34

TOP FIRST MINUTE -30%

IMPERIAL | vilky      | strana 34

TOP FIRST MINUTE -30%

PODGORKA | hotel      | strana 47

TOP FIRST MINUTE -30%

MINERVA | hotel      | strana 46

TOP FIRST MINUTE -30%

 Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 280 310 340 360 380 430 450 470

175 196 217 238 252 266 301 315 329

dospelá osoba na 1. prístelke 200 230 250 280 290 310 350 360 380

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 130 140 160 170 180 190 220 230 240

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klubová dovolenka,  DPH. *obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 400 450 470 490 540 590 620

231 252 280 315 329 343 378 413 434

dospelá osoba na 1. prístelke 270 290 320 360 380 400 440 480 500

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 170 180 200 230 240 250 270 300 310

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klubová dovolenka, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +2 € na izbu a noc pobytu

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 
rokov ZDARMA » už od 462 €  a autobusová doprava len za 67 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 260 300 340 370 390 440 460 490

161 182 210 238 259 273 308 322 343

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 210 240 260 280 310 330 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 120 130 150 170 190 200 220 230 250

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 120 130 150 170 190 200 220 230 250

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 290 330 370 410 430 450 520 540

189 203 231 259 287 301 315 364 378

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 220 240 270 280 300 340 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 140 150 170 190 210 220 230 260 270

dieťa do 12 rokov bez lôžka v 1/3 140 150 170 190 210 220 230 260 270

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu 
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HRVATSKA | hotel     | strana 44

TOP FIRST MINUTE -30%

PINIJA | hotel      | strana 30

TOP FIRST MINUTE -30%

IMPERIAL | hotel       | strana 34

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 390 440 510 530 550 650 670

238 259 273 308 357 371 385 455 469 

dospelá osoba na prístelke 280 300 320 360 410 430 440 520 540

1. dieťa do 14 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 170 190 200 220 260 270 280 330 340

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klubová dovolenka, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +5 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na more +8 € na 
izbu a noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na more +13 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 420 440 490 540 560 620 660 700

273 294 308 343 378 392 434 462 490

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 360 400 440 450 500 530 560

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 200 210 220 250 270 280 310 330 350

1. dieťa do 6 rokov na prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 200 210 220 250 270 280 310 330 350

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, vstup do wellness, služby delegáta, DPH. Príplatok » za obed + 8 € na oso-
bu a deň » za izbu s balkónom +9 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkónom  + 11 € na izbu a noc pobytu.   

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30 %, 1. dieťa do 14 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 5 rokov 
ZDARMA » už od 476 € a autobusová doprava len za 70 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 450 490 550 580 630 700 730

252 273 315 343 385 406 441 490 511

dospelá osoba na 1. prístelke 290 320 360 400 440 470 510 560 590

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 180 200 230 250 280 290 320 350 370

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 180 200 230 250 280 290 320 350 370

dieťa do 7 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klub, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +2 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +12 € na izbu a noc pobytu.

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 
rokov ZDARMA » už od 504 € a autobusová doprava len za 67 €/osoba 
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SAGITTA HOLIDAY VILLAGE| bungalovy      | strana 43

TOP FIRST MINUTE -30%

SAGITTA HOLIDAY VILLAGE | hotel      | strana 43

TOP FIRST MINUTE -30%

ADRIATIC | hotel     | strana 29

TOP FIRST MINUTE -30%

KORNATI | hotel      | strana 28

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 420 510 560 580

259 280 294 357 392 406

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 340 410 450 470

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 190 200 210 260 280 290

dieťa do 7 r. na prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
Príplatok » za štvorlôžkový apartmán  +12 € na apartmán a noc pobytu  » za  štvorlôžkový  bungalov + 5 € na bungalov a  
noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 530 570 590

266 280 308 371 399 413

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 360 430 460 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 190 200 220 270 290 300

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu + 10 € na izbu a noc pobytu 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 460 500 560 580 640 710 740

259 280 322 350 392 406 448 497 518

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 370 400 450 470 520 570 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

junior 12 - 17 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu do 
31.03.2015.  Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 420 470 510 570 590 650 720 750

266 294 329 357 399 413 455 504 525

dospelá osoba na 1. prístelke 310 340 380 410 460 480 520 580 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

junior 12 -17 rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu do 
31.03.2015.  Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu. 

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA a 2. dieťa do 7 
rokov ZDARMA » už od 602 € a autobusová doprava len za 70 €/osoba
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ZORA | hotel        | strana 38

TOP FIRST MINUTE -30%

OLYMPIA | hotel           | strana 27

TOP FIRST MINUTE -30%

DONAT | hotel     | strana 32

TOP FIRST MINUTE -30%

COLENTUM | hotel       | strana 36

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 540 580 620 650 670 780 830 850

350 378 406 434 455 469 546 581 595

dospelá osoba na 1. prístelke 450 490 530 560 590 610 710 750 770

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 130 140 150 160 170 180 200 210 220

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 620 660 690 710 820 870 890

371 392 434 462 483 497 574 609 623

dospelá osoba na 1. prístelke 430 450 500 530 560 570 660 700 720

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 270 280 310 330 350 360 410 440 450

dieťa do 6 r. na 1. prístelke/bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4€ na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 440 550 590 610 670 740 760

273 287 308 385 413 427 469 518 532

dospelá osoba na prístelke 320 330  360 440 480 490 540 600 610

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 280 290 310 390 420 430 470 520 540

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 200 210 220 280 300 310 340 370 380

dieťa do 7 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klub, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 9€ na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +17€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 500 550 600 630 690 750 780

287 315 350 385 420 441 483 525 546

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 400 440 480 510 560 600 630

dieťa do 10 rokov na štand. prístelke 130 140 150 170 180 190 210 230 240

dieťa do 10 rokov na detsk. prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

dieťa 10 - 12 rokov na prístelke 210 230 250 280 300 320 350 380 390

dieťa do 6 rokov bez lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more + 4€ na izbu a noc pobytu  » za rodinnú izbu + 7€ na izbu a noc pobytu.

 4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 30% a 2 deti do 7 rokov na prístelke ZDARMA » už od 665 €  a 
autobusová doprava len za 67 €/osoba
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SAGITTA HOLIDAY VILLAGE| hotel      | strana 43

TOP FIRST MINUTE -30%

HRVATSKA | hotel      | strana 44

TOP FIRST MINUTE -30%

MEDENA | hotel     | strana 37

TOP FIRST MINUTE -30%

BRZET | pavilóny     | strana 42

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 530 570 590

266 280 308 371 399 413

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 360 430 460 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 190 200 220 270 290 300

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez  lôžka UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s  balkónom a orientáciou na morskú stranu + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 390 440 510 530

238 259 273 308 357 371

dospelá osoba na prístelke 280 300 320 360 410 430

1.dieťa do 14 rokov na prístelke UBYTOVANIE A SLUŽBY ALL INCLUSIVE ZDARMA

2.dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 170 190 200 220 260 270

dieťa do 5 rokov bez služieb UBYTOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klub, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +5 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na more +8 € na izbu a 
noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na more +13 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 390 440 470 490

224 245 273 308 329 343 

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 320 360 380 400

dieťa 7 - 14 rokov na 1. prístelke 160 180 200 220 240 250

dieťa 7 - 12  rokov na 1. prístelke* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez lôžka UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15 - dňové  
pobytové zájazdy individuálnou dopravou, 
10 a 17 - dňové pobytové zájazdy autobusovou 
dopravou do Chorvátska.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » stredisko Trogir 
+ 95€ na osobu k cene zájazdu » strediská Omiš a 

Baška Voda + 99 € na osobu k cene zájazdu.  
 
Príplatok za dvojtermín + 30 € na osobu k cene 
dopravy.

OSTATNÉ » informácie o doprave a povinných 
príplatkoch viď. Cenník Chorvátsko str. 345.

Chorvátsko – strediská Trogir, Omiš, Baška Voda

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov
Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4-5

Autobusová doprava od 67 €

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 360 410 460 480

210 224 252 287 322 336

dospelá osoba na 1. prístelke 240 260 290 330 370 390

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 120 130 150 170 190 200

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* UBYTOVANIE A STRAVOVANIE ZDARMA*

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby 
delegáta, DPH.  * dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.
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Podmienky akcie  
nájdete na stranách 4 a 5.

Autobusová doprava len 81 €

KORALI | hotelový komplex     | strana 54 - 55

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8 - dňové (7 -nocové) 
alebo  15 - dňové (14 -nocové) pobytové zá-
jazdy individuálnou dopravou a 10 - dňové 
(7 -nocové) alebo  17-dňové (14 -nocové) 
pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Čiernej Hory.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Trasa cesty vedie cez Maďarsko a Chorvátsko.

POVINNÉ PRÍPLATKY »  pobytová taxa 

na osobu od 12 rokov vo výške 2 € na osobu 
a noc pobytu » servisný poplatok na osobu 
od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc pobytu 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2 %.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo 
do Čiernej Hory - stredisko Sutomore diaľ-
kovým klimatizovaným autobusom +115 € 
na osobu k cene zájazdu. Informácie o nástup-
ných miestach, podmienkach, cene a časoch 
prepravy vám radi poskytnú predajcovia 
našich CK.

BONUS » autobusová doprava aj priamo 
z východu vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

Č ierna Hora – stredisko Sutomore

Čierna Hora – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

Dátum odchodu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.

Dátum príchodu 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 3-členná rodina -2 dospelé osoby so zľavou až 30%,  1 dieťa do 12 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 
476 €  a autobusová doprava » len za  81 €/osoba

Fa k u ltat ív ne v ýlet y
Skadarské jazero
Odchod autobusom do dedinky Vranjina, ktorá sa nachádza na pobreží jazera. Návšteva centra Národného 
parku Skadarského jazero, po ktorej nasleduje plavba jazerom.  Na lodi je možnosť ochutnávky miestnej špe-
ciality priganica ako aj domáceho vína. Skadarské jazero je najväčším jazerom na Balkáne s priemernou hĺbkou 
5-8 m. Jazero pretína hranica medzi Čiernou  Horou a Albánskom. Pre svoju bohatú faunu a flóru je jeho oblasť 
vyhlásená za národný park ( je tu 45  druhov rýb a 270 druhov vtákov). Nasleduje  prestávka na pláži jazera. Tu 
bude možnosť  kúpania ako aj obeda, kde vám budú ponúknuté ryby z jazera. 

Záliv Boka Kotorská
Je najzaujímavejšia časť Čiernohorského prímoria. V rámci výletu navštívime mesto Kotor s bohatou históriou, 
patriace pod ochranu UNESCO, obohnané hradbami. Svojou monumentálnosťou a konštrukciou predstavujú 
kotorské hradby jedinečnú zvláštnosť. Obklopujú celé mesto a kľukatia sa nad ním v dĺžke 4,5 km. Množstvom 
kultúrno historických pamiatok je Kotor atraktívnym turistickým centrom s neopakovateľnou atmosférou. Z Ko-
tora pokračujeme autobusom do stredovekého námorníckeho mesta Perast, ktoré leží 4 km od mesta Risan. 
Plavba loďou naspäť do mesta Perast, kde bude prestávka na kúpanie a prechádzku.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 360 390 420

238 252 273 294

dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 180 200 210

dieťa do 12 rokov bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, klub, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu 
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 T
IP LEONARDO | hotel       | strana 64

TOP FIRST MINUTE -30%

IBIZA | depandance        | strana 60

TOP FIRST MINUTE -30%

Le te c k á  a  ko m b i n ova n á  d o p rava

Au to b u s ová  a  i n d i v i d u á l n a  d o p rava
PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 
10, 13, 14 alebo 17-dňové zájazdy autobuso-
vou dopravou do Albánska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
doprav. spoločnosťami diaľkovými klimatizova-
nými autobusmi z Bratislavy. Informácie o nástup. 
miestach, podmienkach, cene a časoch prepravy 
vám radi poskytnú predajcovia našich CK.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » do Albánska 
diaľkovým klimatizovaným autobusom +119€  

na osobu,  príplatok za dvojtermín +30 € na oso-
bu k cene dopravy. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch. 

POVINNÉ PRÍPLATKY »  servisný poplatok  
od 2 r.  vo výške 1 € na osobu a noc pobytu. 

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy *kombinovanou dopravou (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - 
diaľkový klimatizovaný autobus) do Albánska. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Service 
letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko 
Tirana (TIA).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za letec-
kú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na le-
tisko Tirana (TIA) +180 € na osobu, resp. +130 € 
na osobu a pobyt za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 139 € (pri kombinovanej 
doprave do 2 r. 25 €, od 2 rokov 69 €),  servisný 
poplatok  na osobu od 2 rokov  vo výške 1 € 
na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 

na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » príplatok +90 € na osobu 
k cene leteckej dopravy.

Albánsko - strediská Shëngjin a Durrës

Albánsko – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum odchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príchodu 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Albánsko – termíny 8 a 15-dňových let. a 9-dňových kombi.* zájazdov
Kód zájazdu 2301* 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311*

Dátum odchodu 21.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8.

Dátum príchodu 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13 a 14-dňové zájazdy individ. a autobusom
Kód zájazdu 2401 2402 2403 2404 2405 2406

Dátum odchodu 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8.

Dátum príchodu 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11

11 a 12-dňové letecké zájazdy 
Kód zájazdu 2401 2402 2403 2404 2405 2406

Dátum odchodu 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8.

Dátum príchodu 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 290 310 330 440 460 500

189 203 217 231 308 322 350

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 320 420 440 480

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1.,  resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 140 150 160 170 220 230 250

2.dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, polpenzia „ULTRA“,  služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 €  na izbu a noc pobytu » za balkón + 2 €  na izbu a noc pobytu.

 Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 310 320 430 450 490

182 203 217 224 301 315 343

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 250 260 350 360 400

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 130 140 150 160 220 230 250

2. dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia,  služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za rodinnú izbu +10 €  na izbu a noc pobytu.

Podmienky akcie nájdete  
na strane 4 - 5.

Autobusová doprava len 84 €

Letecká doprava len 126 €

Kombinovaná doprava len 91 €
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ALBANIAN STAR | hotel       | strana 61

TOP FIRST MINUTE -30%

RAFAELO | hotelový komplex       | strana 58-59

TOP FIRST MINUTE -30%

ADRIATIK | hotel       | strana 65

TOP FIRST MINUTE -30%

DOLCE VITA | hotel a depandance       | strana 63

TOP FIRST MINUTE -30%

TROPIKAL RESORT | hotel a vilky       | strana 62

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 370 390 510 540 590

224 245 259 273 357 378 413

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 320 410 440 480

dieťa 7-13 rokov  na 1. prístelke 160 180 190 200 260 270 300

dieťa do 7 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu.  

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 410 430 560 580 650

252 273 287 301 392 406 455

dospelá osoba na 1. prístelke 310 340 350 370 480 500 560

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-13 r. na prístelke 180 200 210 220 280 290 330

2.dieťa do 6 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 €  na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

  Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 420 450 470 610 660 730

266 294 315 329 427 462 511

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 430 450 580 630 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 190 210 230 240 310 330 370

2.dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, polpenzia,  služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za balkón +2 €  na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 310 340 350 450 490 540

196 217 238 245 315 343 378

dospelá osoba na 1. prístelke 230 250 280 290 360 400 440

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 140 160 170 180 230 250 270

dieťa do 7 r. na prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej - hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu v hlavnej budove s orientáciou na morskú 
stranu +2 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 350 370 490 520 570

210 224 245 259 343 364 399

dospelá osoba na prístelke 300 320 350 370 490 520 570

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 150 160 180 190 250 260 290

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej - hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +7 €  na izbu a noc pobytu.

4 - členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 13 r. na prístelkách 
so zľavou 30% » ušetríte až 588 € a  autobusová doprava len za 84 € / os.
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové pobytové zájazdy individuálnou 
dopravou a 10, 13, 14 alebo 17 dňové 
pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi z vybraných 
nástupných miest. Trasa cesty vedie cez 
Maďarsko a Srbsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK »  pobytová taxa a 
servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo 
do Bulharska - stredísk Pomorie, Slnečné 
pobrežie, Sveti Vlas a Elenite diaľkovým 
klimatizovaným autobusom s odchodom 
z Bratislavy + 125 € na osobu k cene zájazdu. 

Informácie o nástupných miestach, pod-
mienkach, cene a časoch prepravy vám radi 
poskytnú predajcovia našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu 
do Bulharska predstavuje súčet dvoch za 
sebou nasledujúcich 7-nocových termínov. 
Príplatok + 30 € na osobu k cene autobuso-
vej dopravy.

BONUS » autobusová doprava aj priamo 
z východného Slovenska do stredísk Pomo-
rie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas a Elenite. 

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
a 9-dňové pobytové zájazdy *kombino-
vanou dopravou (diaľkový klimatizovaný 
autobus - lietadlo, resp. lietadlo - diaľkový 
klimatizovaný autobus) do Bulharska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) 
na letisko Burgas (BOJ).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 

od 2 do 12 rokov 99 €, od 12 rokov 139 € 
(do 2 r. 25 €, od 2 do 12 rokov 49 €, osoba 
od 12 rokov 69 € pri kombinovanej doprave) 
» pobytová taxa vo výške 1,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc 
(KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na le-
tisko Burgas (BOJ) + 180 € na osobu k cene 
pobytu, resp. 130 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu. 

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového letecké-
ho zájazdu do Bulharska predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov. Príplatok + 90 € na osobu k cene 
leteckej dopravy.

Bulharsko – Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas, Elenite

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114

Dátum odchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 4.9. 8.9.

Dátum príchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 13.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých a 9-dňových kombinovaných* zájazdov
Kód zájazdu 3101* 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113* 3114*

Dátum odletu BA, KE 16.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 5.9. 9.9.

Dátum príletu BA, KE 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 13.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 13 a 14-dňových  
zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odchodu 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8.

Dátum príchodu 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4 - 5

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4 - 5

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4 - 5

Autobusová doprava len 88 €

Letecká doprava len 126 € Kombinovaná doprava len 91 €

Le te c k á  a  ko m b i n ova n á  d o p rava

Au to b u s ová  a  i n d i v i d u á l n a  d o p rava
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SUNNY DAY | hotel         | strana 89

TOP FIRST MINUTE -30%

ELEKTRA | hotel       | strana 93

TOP FIRST MINUTE -30%

VENERA | hotel      | strana 91 

TOP FIRST MINUTE -30%

KORONA | hotel      | strana 92

TOP FIRST MINUTE -30%

ATOS | hotel     | strana 88

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 280 290 310 340

112 126 140 154 196 203 217 238

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 280

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 140 150 160 170

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 110 120 140 150 170 180 210 230

77 84 98 105 119 126 147 161

dospelá osoba na 1. prístelke 90 100 120 120 140 150 170 190

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 60 60 70 80 90 90 110 120

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 120 140 160 180 220 230 260 280

84 98 112 126 154 161 182 196

dospelá osoba  na 1. prístelke 100 120 130 150 180 190 210 230

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 120 140 160 180 220 230 260 280

84 98 112 126 154 161 182 196

dospelá osoba na 1. prístelke 100 120 130 150 180 190 210 230

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
 zájazdov

osoba na základnom lôžku 130 150 170 190 230 240 270 290

91 105 119 133 161 168 189 203

dospelá osoba na 1. prístelke 110 120 140 160 190 200 220 240

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 70 80 90 100 120 120 140 150

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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CONDOR | hotel      | strana 90

TOP FIRST MINUTE -30%

SREDEC | hotel      | strana 86

TOP FIRST MINUTE -30%

PARK HOTEL CONTINENTAL | hotel   /     | strana 84

TOP FIRST MINUTE -30%

KOTVA | hotel       | strana 74-75

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 170 190 210 230 290 300 320 350

119 133 147 161 203 210 224 245

dospelá osoba na 1. prístelke 140 160 170 190 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za večeru: deti do 12 rokov + 5 € na noc pobytu » dospelá osoba + 9 € na noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 170 190 210 230 290 300 320 350

119 133 147 161 203 210 224 245

dospelá osoba na 1. prístelke 140 160 170 190 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 250 270 290 340 350 410 440

147 175 189 203 238 245 287 308

dospelá osoba na 1. prístelke 170 200 220 240 280 280 330 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » ubytovanie v zrekonštruovanej 3* časti + 14 € na izbu a noc pobytu.   možné iba v 3* časti.

 3-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 372 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 477 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 290 320 340 430 440 490 530

182 203 224 238 301 308 343 371

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 260 280 350 360 400 430

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 80 90 100 110 130 140 150 160

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 130 150 160 170 220 220 250 270

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 80 90 100 110 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH.  
Upozornenie » pri rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko. Zľava » za ubytovanie v izbách s raňajkami: deti 
do 12 rokov - 3 € na noc pobytu z ceny ubytovania a stravovania, dospelá osoba - 4 € na noc pobytu z ceny ubytovania a stravovania
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CHAIKA BEACH RESORT 
| hotelový komplex        | strana 72-73

TOP FIRST MINUTE -30%

WELA | hotel      | strana 78-79

TOP FIRST MINUTE -30%

DUNAV | hotel      | strana 76-77

TOP FIRST MINUTE -30%

AZURRO | hotel      | strana 87

TOP FIRST MINUTE -30%

TRAKIA | hotel      | strana 82

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 360 400 420 530 540 590 650

224 252 280 294 371 378 413 455

dospelá osoba na 1. prístelke 260 290 320 340 430 440 480 520

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 200 220 240 260 320 330 360 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za ubytovanie v hoteli Chaika Beach alebo Chaika Arcadia + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more 
v hoteli Chaika Beach + 8 € na izbu a noc pobytu /izby s výhľadom na more na vyžiadanie/.

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 546 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 350 390 410 520 530 580 640

217 245 273 287 364 371 406 448

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 320 330 420 430 470 520

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 50 50 60 60 80 80 90 90

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 160 180 200 210 260 270 290 320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov
Ceny 10 a 11-nocových 

zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 360 400 420 530 540 590 650

224 252 280 294 371 378 413 455

dospelá osoba na 1. prístelke 260 290 320 340 430 440 480 520

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 180 200 210 270 270 300 330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 300 330 350 430 440 490 540

182 210 231 245 301 308 343 378

dospelá osoba na 1. prístelke 210 240 270 280 350 360 400 440

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 30 40 40 40 50 50 60 60

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 320 360 380 490 500 540 590

189 224 252 266 343 350 378 413

dospelá osoba na 1. prístelke 220 260 290 310 400 400 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 567 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba
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TRAKIA PLAZA   | hotel         | strana 83

TOP FIRST MINUTE -30%

ROYAL CLUB VICTORIA 
| hotelový komplex         | strana 70-71

TOP FIRST MINUTE -30%

CAESAR PALACE   | hotel         | strana 80

TOP FIRST MINUTE -30%

SUNSET BEACH 
| hotelový komplex        | strana 68-69

TOP FIRST MINUTE -30%

BURGAS BEACH | hotel      | strana 81

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 410 460 480 600 620 680 740

259 287 322 336 420 434 476 518

dospelá osoba na 1. prístelke 300 330 370 390 480 500 550 600

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 190 210 230 240 300 310 340 370

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 430 480 500 630 650 710 780

273 301 336 350 441 455 497 546

dospelá osoba na 1. prístelke 320 350 390 400 510 520 570 630

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 240 260 290 300 380 390 430 470

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 400 450 470 590 610 670 730

252 280 315 329 413 427 469 511

dospelá osoba na 1. prístelke 290 320 360 380 480 490 540 590

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 160 160 180 190

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri ubytovaní v štúdiách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 520 660 670 730 810

280 315 350 364 462 469 511 567

dospelá osoba na 1. prístelke 320 360 400 420 530 540 590 650

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 200 230 250 260 330 340 370 410

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 200 230 250 260 330 340 370 410

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v 4* apartmánoch Sunset Family, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie so službami ultra all inclusive v luxusných 5* apartmánoch + 30 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta. 

 4-členná rodina - zľava až 30% » ušetríte až 657 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 126 € / osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 450 500 520 660 670 730 810

280 315 350 364 462 469 511 567

dospelá osoba na 1. prístelke 320 360 400 420 530 540 590 650

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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ELSI | hotel     | strana 131

TOP FIRST MINUTE -30%

GIAMAICA | hotel      | strana 130

TOP FIRST MINUTE -30%

MON REVE | hotel       | strana 130

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM» 8-dňové (7-nocové) 
alebo 15-dňové (14-nocové) pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou a 10 -dňové 
(7-nocové) a 17 -dňové (14-nocové) zájazdy 
autobusovou dopravou. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopra-
vu zabezpečujeme v spolupráci s renomova-
nými dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s odchodom 
z Bratislavy. Informácie o iných dostupných 
nástupných miestach vám poskytnú naši 
predajcovia.

POVINNÉ PRÍPLATKY » miestna pobyto-
vá daň hradená priamo na mieste vo výške 
podľa platných predpisov. Orientačná výška 
0,70-2,50 € /osoba/noc pobytu (v závislosti 
od kategórie ubytovania, maximálne za 7 
nocí),  deti a mládež do 12 resp. 14 rokov 
(Rimini, Riccione) sú od dane oslobodení. 
Daň určuje miestna autorita, CK nemôže 
ovplyvniť  ani garantovať výšku poplatku.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poiste-
nie KOMFORT (2,50 € /osoba/deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € /osoba/deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie na str. 
417). V prípade, že si zákazník nezakúpi toto 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizo-
vaným autobusom +129 € k cene zájazdu 
do stredísk v oblasti Rimini, +119 € Lido di 
Jesolo.

DVOJTERMÍN » príplatok +30 € na osobu 
k cene dopravy.

Taliansko, Jadran - strediská Rimini, Riccione,Lido di Jesolo

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 330 340

217 231 238

dospelá osoba na 1. prístelke 280 290 300

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-11 rokov na prístelke 120 130 140

dieťa 11-13 rokov na prístelke 180 190 200

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na lôžko , postieľka na vy-
žiadanie zdarma, dieťa 3-7r. je na prístelke. Príplatok  » plná penzia 5 eur/deň/dospelá osoba, dieťa 3eur/deň, neplatí pre „dieťa 
0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 380

238 259 266

dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 340

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-13 rokov na prístelke 230 250 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na lôžko (postieľka na vyžiadanie zdarma), dieťa 3-7r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 430 450

280 301 315

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 400

1 dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-7 rokov na prístelke 200 210 220

dieťa 7-12 rokov na prístelke 240 250 270

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.                    
* jedno dieťa 0-3r. nemá nárok na lôžko, dieťa 3-7r. je na prístelke. 

Jadran – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy
Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7.

Dátum príchodu 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4-5

Autobusová doprava len 84 €

 2 dospelé osoby -30% zľava a dieťa do 7r. ZDARMA » ušetríte až 270 €
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SOLEMARE | hotel     | strana 133

TOP FIRST MINUTE -30%

NAPOLEON | hotel      | strana 131

TOP FIRST MINUTE -30%

ONDINA | hotel      | strana 132

TOP FIRST MINUTE -30%

MENFI | hotel      | strana 132

TOP FIRST MINUTE -30%

BLUMEN | hotel       | strana 129

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

329 350 364

dospelá osoba na 1. prístelke 420 450 460

1 dieťa 0-2 roky * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-6 rokov na prístelke 230 240 250

dieťa 6-10 rokov na prístelke 320 340 350

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * 1 dieťa vo veku 0-2r. 
nemá nárok na lôžko.
Príplatok » plná penzia 12eur/dospelá osoba/noc, dieťa 8eur/noc, neplatí pre „dieťa 0-2 roky - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 470

294 315 329

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 370

1 dieťa 0-6 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-6 rokov na prístelke 210 220 230

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  plná penzia s nápojmi, vstup do vodného parku a plážový servis v zmysle opisu, služby 
delegáta, DPH. * jedno dieťa vo veku 0-2r. nemá nárok na lôžko - postieľka na vyžiadanie zdarma, dieťa 2-6r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

329 350 364

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 390

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-12 rokov na prístelke 330 350 360

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo 
veku 0-3r. nemá nárok na služby, dieťa 3-7r. je na prístelke. Príplatok » plná penzia 10eur/dospelá osoba/noc, dieťa 7eur/noc, 
neplatí pre „dieťa 0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 540

343 364 378

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 450

dieťa 0-7 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7-12 rokov na prístelke 340 360 370

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-3r. nemá nárok na služby, dieťa 3-7r. je na prístelke. 
Príplatok » plná penzia 9eur/dospelá osoba/noc, dieťa 7eur/noc, neplatí pre „dieťa 0-7 rokov - ubytovanie a stravovanie ZDARMA“

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 530

336 357 371

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 470

1 dieťa 0-3 roky bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1 dieťa 3-9 rokov na prístelke ** ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0-8 rokov na prístelke 240 250 260

dieťa 8-11 rokov na prístelke 330 350 360

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
** obmedzený počet izieb s 1 prístelkou zdarma. Nemožno kombinovať s kalkulačnou položkou „1dieťa 0-3r. bez lôžka“.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +18€ /izba/noc.



CENNÍK 2015 | JADRANSKÉ POBREŽIE 361
N

Á
Š

 T
IP

PUNTA NORD RESORT | hotel       | strana 128

TOP FIRST MINUTE -30%

NEW TIFFANY´S PARK | hotel      | strana 133

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 600

385 406 420

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 480

dieťa 0-12 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 12-14 rokov na prístelke 270 290 300

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
* dieťa 0-3r. nemá nárok na lôžko - detská postieľka na vyžiadanie zdarma, dieťa 3-7 rokov na je prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 620 650

406 434 455

dospelá osoba na 1. prístelke 460 490 520

dieťa 0-2 roky * ubytovanie ZDARMA

dieťa 2-12 rokovv na prístelke 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia s plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0-2r. nemá nárok na služby (postieľka na vyžiadanie za poplatok na mieste)

2 dospelé osoby -30% zľava a 2 deti do 12 r. ZDARMA » ušetríte až  360 € 

Využite vstup zdarma pre 1 dieťa do 12 rokov v sprievode jednej 
platiacej dospelej osoby. Akcia platí počas celého leta 2015 a nie je ju 
možné kombinovať s inými zľavami.
  Vyžiadajte si kupón pri rezervácii zájazdu!

www.rivieradeiparchi.it

Zábavné parky 
Jadranskej riviéry sú skvelé!

A5o Pagina campagna parchi corr2.indd   1 30/10/14   18.22
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Le te c k á  a  ko m b i n ova n á  d o p rava

Au to b u s ová  a  i n d i v i d u á l n a  d o p rava

UNION | hotel     | strana 100

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
a 10 alebo 17-dňové zájazdy autobusovou 
dopravou do Rumunska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimatizo-
vanými autobusmi z Bratislavy. Informácie o ná-
stupných miestach, podmienkach, cene a časoch 
prepravy vám poskytnú predajcovia našich CK.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » do Rumunska 
diaľkovým klimatizovaným autobusom +125 €  
na osobu, príplatok za dvojtermín +30 € 
na osobu k cene dopravy. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisný poplatok vo 
výške 1 € na osobu od 2 rokov a noc pobytu. 

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy kombinovanou dopravou* (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - 
diaľkový klimatizovaný autobus) do Rumunska. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Constanta (CND).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za le-
teckú dopravu z Bratislavy (BTS) na letisko 

Constanta (CND) + 180 € na osobu k cene 
pobytu, resp. +130 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 139 € (pri kombino-
vanej doprave do 2 r. 25 €, od 2 rokov 69 €),  
servisný poplatok  na osobu od 2 rokov vo 
výške 1 € na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » príplatok + 90 € na osobu 
k cene leteckej dopravy.

Rumunsko - strediská Mamaia, Eforie Nord a Jupiter

RUMUNSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom
Kód zájazdu 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611

Dátum odchodu 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príchodu 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RUMUNSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 2601* 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611*

Dátum odletu BA 21.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8.

Dátum príletu BA 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4 - 5.

Autobusová doprava len 88 €

Podmienky akcie  
nájdete na strane 4 - 5.

Letecká doprava len 126 €

Kombinovaná doprava len 91 €

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 240 260 290

147 168 182 203 

dospelá osoba na 1. prístelke 160 180 200 220

1. dieťa od 12 do 14 r. na prístelke 110 120 130 150

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
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N Á Š  T I P
PHOENICIA HOLIDAY RESORT 
| hotelový komplex    | strana 96 - 97

TOP FIRST MINUTE -30%

PARC | hotel     | strana 98

TOP FIRST MINUTE -30%

MAJESTIC JUPITER | hotel     | strana 101

TOP FIRST MINUTE -30%

EUROPA | hotel     | strana 99

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 540 560 590

371 378 392 413 

dospelá osoba na prístelke 400 410 420 450

1. dieťa od 12 do 14 r. na prístelke 260 270 280 300

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. až 4. dieťa do 14 r. na prístelke 260 270 280 300

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 1-izbový apartmán A1 + 8 € na izbu a noc pobytu » za 2-izbový apartmán A2 + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 260 270 300 320

182 189 210 224 

dospelá osoba na 1. prístelke 200 210 230 240

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov bez lôžka 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 9 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 270 280 320 330

189 196 224 231 

dospelá osoba na prístelke 180 200 230 240

1. dieťa do 13 rokov na  prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 140 150 160 170

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14- nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 480 510

294 301 336 357

dospelá osoba na 1. prístelke 340 350 390 410

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov bez lôžka 210 220 240 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s nápojom, služby delegáta, DPH.  

   5 - členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 14 r. na prístelkách so zľavou 30% 
a 1 dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA » ušetríte až 534 €  a  autobusom » len za 88 €/os.



SICÍLIA | CENNÍK 2015364

N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

CAPO CALAVÁ 
| hotelový komplex      | strana 114-115

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE -30%

FIESTA ATHÉNEE PALACE 
| hotelový komplex       | strana 110-111

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 527 €

 štvorčlenná rodina -30% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a -30% zľava pre dve deti do 13 rokov na prístelkách » ušetríte až 768 €

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko do Palerma (PMO) a do Ca-
tanie (CTA). Let z Bratislavy trvá približne 
2 hodiny. Počas letu sú podávané studené 
a teplé nealkoholické nápoje a studené ľahké 
občerstvenie. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho pobytového zájazdu predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 
49 €, od 2 rokov 159 € » miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste podľa plat-
ných predpisov daného regiónu  vo výške 
približne 2 € na osobu a deň zájazdu. Deti do 
12 rokov môžu byť od dane oslobodené. CK 
účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417).  V 

prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. (ultra) all inclusive služby 
zdarma.

Sicília – strediská Campofelice di Roccella, Licata, Gioiosa Marea

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511

Dátum odletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príletu BA 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 680 730 750 760 770

441 476 511 525 532 539

dospelá osoba na prístelke 530 570 610 630 640 650

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 430 460 500 510 520 530

301 322 350 357 364 434

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 660 710 730 740 750

427 462 497 511 518 525

dospelá osoba na 1. prístelke 510 560 600 620 630 640

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 460 490 510 520 530

294 322 343 357 364 371

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 460 490 510 520 530

294 322 343 357 364 371

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok »  za ultra all inclusive 
+28 € na os. na zákl. lôžku a na dosp. os. na prístelke/noc pobytu, resp. +14 € na dieťa do 13 rokov na prístelke/noc pobytu. 

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4-5.
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TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE 

FIESTA GARDEN BEACH 
| hotelový komplex       | strana 108-109

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 563€

 štvorčlenná rodina -30% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a -30% zľava pre dve deti do 13 rokov na prístelkách » ušetríte až 966 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 770 820 830 850 870

504 539 574 581 595 609

dospelá osoba na 1. prístelke 620 670 710 720 740 760

1. dieťa 0-12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. a 3. dieťa 0-12 rokov na prístelke* 480 520 550 560 570 580

junior od 12-18 rokov na prístelke 480 520 550 560 570 580

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  *dieťa od 0-2 rokov sa zapo-
čítava do celkového počtu prísteliek v izbe, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 850 910 930 950 970

553 595 637 651 665 679

dospelá osoba na 1. prístelke 650 700 750 770 790 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 520 560 600 610 630 640

364 392 420 427 441 448

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 520 560 600 610 630 640

364 392 420 427 441 448

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za ubytovanie   
v luxusných bungalovoch typu Superior + 27 € na izbu a noc pobytu. 

Fa k u ltat ív ne v ý let y
Sopka Etna a Taormina
Etna so svojimi 3 350 metrami nie je len najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom Sicílie, kto-
rý dáva pravidelne o sebe vedieť, aby sa na neho nezabudlo. Návštevníkov uchvacuje svojím vzhľadom, 
históriou a legendami. Jedno z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších miest ostrova, nazývané 
i sicílske Monte Carlo je krásne malebné mestečko Taormina. Okrem otvoreného gréckeho divadla z 3 
storočia pred n.l. vás okúzlia aj taorminské uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka s gotickými kostolmi a 
hlavná promenáda s množstvom kaviarní, reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi.

Liparské ostrovy
Súostrovie ležiace na sever Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je najväč-
ším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Nad mestečkom sa na kopci týči Akropola. Pred katedrálou 
sv. Bartolomeja, patróna Liparov, sú vykopávky z doby bronzovej. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano. 
Dominantou ostrova je 391 metrov vysoká sopka. V obchodíkoch dominujú výrobky z obsidiánu. Ku-
riozitou ostrova je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodárne zdravotné 
účinky. Kúpanie v bahennom jazierku býva vždy nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka.

Agrigento
Agrigento je skvostom antickej architektúry, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO. 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. Všetky dórske chrámy, ktoré pochádzajú zo 7-5 storočia pred 
n.l.  sú návštevníkom prístupné zo všetkých strán. Ruiny chrámu Dia, ktorý bol postavený v r. 480 pred 
n.l.  prekonal všetky ostatné dórske chrámy, dokonca aj chrám v Efese, ktorý sa považuje za Siedmy div 
sveta. Návšteva tohto kultúrneho a historického skvostu vás úplne očarí.
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SCOGLIO DELLA GALEA 
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TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy (BTS) 
a z Košíc (KSC) na letisko do Lamezia Terme  
(SUF). Charterový let trvá približne 2 hodiny. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 
49 €, od 2 rokov 159 €. » miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste podľa plat-
ných predpisov daného regiónu  vo výške 
približne 1,5 € na osobu a deň zájazdu. Deti 
do 10 až 14 rokov môžu byť oslobodené. CK 
účtovanie výšky poplatku nemôže ovplyvniť

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Kalábria –  Ricadi, Nicotera Marina, Marinella di Cutro, Simeri Mare

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713

Dátum odletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809

Dátum odletu BA 14.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 11 11 10 11 10 11 10 11 10

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 - 5.

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 13 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 643 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 670 730 750 760 770 930 950 990 1020 1050 1090

441 469 511 525 532 539 651 665 693 714 735 763

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 600 620 630 640 750 770 800 830 850 880

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 440 480 490 500 510 580 590 610 640 650 680

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 660 720 740 750 760 910 930 970 1000 1030 1070

434 462 504 518 525 532 637 651 679 700 721 749

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 580 590 600 610 710 720 750 780 800 830

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu typu Comfort +10 € na izbu a noc pobytu, za izbu typu Štandard plus +7 €  za izbu  a noc pobytu.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.
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NICOTERA BEACH 
| hotelový komplex       | strana 122 -123

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SERENE VILLAGE 
| hotelový komplex       | strana 118 -119

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

Fa k u ltat ív ne v ýlet y
Perla Kalábrie - Tropea
Raj na zemi, krásna Tropea, je jednou z najnavštevovanejších miest Kalábrie, ktoré leží na rozhraní 
zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro. Právom sa toto mesto označuje aj “ perlou Kalábrie” . Oblasť dnešné-
ho mesta bola osídlená okolo roku 1000 pnl. V samotnom meste i v jeho okolí je veľa pamiatok zo 
stredoveku, ale i z čias gréckej a rímskej nadvlády. Z obdobia grécko-románskej doby sa tu zachovala 
normanská katedrála z 11. stor., kostol Sv. Márie, vybudovaný na skalnatom útese, kostol Sv. Františka   
z Assisi a množstvo ďalších kostolov, kaplniek a palácov, ktoré spolu s úzkymi uličkami dotvárajú kolorit 
tohto malebného mestečka. Lákavým magnetom každého fakultatívneho výletu je kúpanie sa na 
nádhernej pláži s bielym pieskom a neuveriteľne tyrkysovým  morom, ktorého farba pripomína farby 
skutočného Karibiku. Tento výlet očarí každého návštevníka Kalábrie.

L i p a r s k é  o s t r o v y  -  o s t r o v  L i p a r i  a  V u l c a n o
 Ostrov Lipari je najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Nad mestečkom sa na kopci týči 
Akropola. Pred katedrálou sv. Bartolomeja, patróna Liparov, sa nachádzajú vykopávky z doby bron-
zovej. Hneď vedľa barokovej katedrály je archeologické múzeum. Za múzeom sú vystavené grécke a 
rímske sarkofágy.  Ostrov Vulcano, je najjužnejším ostrovom súostrovia a leží najbližšie k ostrovu Sicília. 
Dominantou ostrova je 391m vysoká sopka Vulcano. Južne od malebného prístavu Porto di Levante 
leží Gran Cratere (Veľký kráter), vysoký kužel aktívnej sopky, z ktorého sa stále valia oblaky sírnych ply-
nov. Jedinečnou kuriozitou  je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodár-
ne zdravotné účinky. Jeho sírna vôňa sa rozlieha po celom ostrove. Kúpanie v bahennom jazierku býva 
vždy silným a nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka ostrova.

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 14 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 653 €

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa až do 14 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 664 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 750 770 780 790 960 980 1020 1050 1080 1120

455 483 525 539 546 553 672 686 714 735 756 784

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 600 610 620 630 740 750 790 810 830 860

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 300 320 350 360 370 380 390 400 410 430 440 450

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2 
r. v tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na mieste v deň príchodu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 770 790 800 810 1000 1010 1060 1090 1110 1150

469 497 539 553 560 567 700 707 742 763 777 805

dospelá osoba na prístelke 580 610 670 680 690 700 850 860 900 930 940 970

1. dieťa do 0-12 rokov na prístelke * 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. a 3. dieťa 0-12 rokov na prístelke * 440 470 520 530 540 550 630 640 660 690 700 710

junior 12-18 rokov na prístelke 440 470 520 530 540 550 630 640 660 690 700 710

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  * dieťa od  0 - 2 
rokov sa započítava do celkové počtu prísteliek v izbe, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
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trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku plus 1. dieťa až 
do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 570 €

PONÚKAME VÁM » 8-dňové alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
na ostrov Sardínia.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko do Olbie (OLB). Počas 
charterového letu sú podávané na palube 
lietadla studené a teplé nealkoholické ná-
poje a studené ľahké občerstvenie. Transfer 
z letiska v Olbii do hotela trvá približne 30 
minút (cca 20 km).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
pobytového zájazdu predstavuje súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 
od 2 rokov 159 € » miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste podľa platných 
predpisov daného regiónu vo výške približne 
2 € na osobu a deň zájazdu. Deti do 12 rokov 
môžu byť od dane oslobodené. CK účtovanie 
výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 

cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. light all inclusive služby 
zdarma.

Sardínia – stredisko Golfo Aranci

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 810 870 880 890

525 567 609 616 623

dospelá osoba na 1. prístelke 620 670 720 730 740

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive light a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 500 540 580 590 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok »  za all inclusive 
+10 € na  dospelú osobu na zákl. lôžku a na dospelú osobu na prístelke/noc pobytu. 

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4-5.

SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613

Dátum odletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fa k u ltat ív ne v ýlet y
Súostrovie La Maddalena
Jedinečný lodný výlet za objavovaním krásneho súostrovia La Maddalena, jej ostrovov a plavba po-
zdĺž pobrežia susednej Korziky. Spoznajte aj vy úžasné ostrovčeky položené na vlnách smaragdového 
mora ako Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majákom. Po plavbe popri 
ostrove čajok zakotvíte v zátoke Cala Corsara a oddýchnete si pri obede. Plavba pokračuje popri preslá-
vených plážach ako Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell’Amore a Cala Granata a neminie vás ani zastávka 
na kúpanie. Spoznajte skutočný “Karibik Európy”.

Costa Smeralda - Porto Cervo
Spoznajte najkrajšie časti Smaragdového pobrežia a najznámejšie letoviská, kde dovolenkujú svetové 
celebrity. Letovisko Baja Sardínia s aquaparkom leží v bezprostrednej blízkosti známeho pobrežia Costa 
Smeralda. Srdcom Smaragdového pobrežia je prístavné mesto Porto Cervo, kde kotvia tie najdrahšie a 
najluxusnejšie jachty sveta a uličky lemujú obchody najvychytenejších módnych návrhárov. Voľný čas 
v centre mesta a zastávka na kúpanie sú samozrejmosťou. Fantastický výhľad na francúzsku Korziku či 
súostrovie La Maddalena patrí medzi sladký bonbónik tohto fantastického fakultatívneho výletu.
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N Á Š  T I P
PLAYAS DE GUARDAMAR | hotel        | strana 158

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

VORAMAR | hotel      | strana 157

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Španielska na 
pobrežie Costa Blanca. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) do Alicante (ALC).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na osobu do 2r. 49 €, osoby od 2 rokov 
platia plnú čiastku 159 € 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 

nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Costa Blanca - strediská Benidorm, Guardamar del Segura

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 690 870 890 930 990

441 483 609 623 651 693

dospelá osoba na 1. prístelke 540 590 730 750 780 830

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 460 500 600 610 640 670

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za all inclusive s nápojmi medzinárodných značiek +7 €/noc/dospelá osoba.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 590 720 730 750 790

371 413 504 511 525 553

dospelá osoba na 1. prístelke 470 520 620 630 640 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

203 203 203 203 203 203

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 350 390 420 430 440 450

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 450 520 530 540 560

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za all inclusive 11€/noc/dospelá osoba, 8 €/noc/dieťa, dieťa do 12 rokov na 1. prístelke má all inclusive zdarma

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4-5.

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 646 € 

COSTA BLANCA – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7

Fa k u ltat ív ne v ý let y
Alicante
Alicante je najnavštevovanejším mestom Costa Blancy. Neobíde ho trikrát viac turistov ako samotné 
hlavné mesto Valencia. Mestská pláž je obľúbeným útočiskom domácich i „jednodňových“ návštevníkov. 
Spadá do oblasti s vplyvom katalánčiny, a tak ho môžete nájsť i pod názvom Alacant. Počas poldňového 
výletu z vašich hotelov uvidíte Hrad Sv. Barbary, ktorý sa vypína nad mestom a poskytuje panaromatický 
výhľad na mesto a ďaleké more. Ďalej navštívite Katedrálu Nicolas Concathedral a prejdete sa uličkami 
samotného Starého mesta. 
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N Á Š  T I P

LUNA HOLIDAY COMPLEX | hotel       | strana 142

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

MELLIEHA BAY | hotel        | strana 143

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

PARADISE BAY | hotel        | strana 140 - 141

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a.s., priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Valletta - Luqa (MLA). 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového  (14 - 
nocového)  leteckého pobytového zájazdu 
na Maltu predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od kto-
rého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 € a 
osoby od 2 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK »  komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, asistenčných služieb  CK (bližšie info o 
poistení nájdete na str. 417). V prípade, že si 
zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 

poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, príp. 
stravovanie, resp. služby all inclusive zdarma.

Malta – strediská Mellieha Bay, Marfa a Cirkewwa

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku v štúdiu 430 440 450 460 470

301 308 315 322 329

   osoba na 1. prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

    dieťa do 12 rokov  bez lôžka 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie,  letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za štúdio s výhľadom na more +4 € na 
štúdio a noc pobytu » za polpenziu +18 € na dospelú osobu a  +9 € na dieťa do 12 rokov na noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 760 770 780 790

518 532 539 546 553

dospelá osoba na 1. prístelke 590 610 620 630 630

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté »  7x  ubytovanie,  polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za ultra all inclusive +20 € na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 660 670 690

441 455 462 469 483

dospelá osoba na prístelke 520 530 540 550 570

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175

 2.dieťa do 12 rokov na prístelke 440 450 460 470 490

V cene je zahrnuté »  7x  ubytovanie,  polpenzia PLUS, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za ultra all inclusive +20 € 
na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov  má ultra all inclusive zdarma, 2. dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc.

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 a 5.

MALTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910

Dátum odletu BA 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.

Dátum príletu BA 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 2 dospelé osoby -30% zľava a dieťa do 12 r. -30% zľava  » ušetríte až  489 € 
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N Á Š  T I P
RAMLA BAY RESORT | hotel       | strany 136 - 137

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SEABANK | hotel         | strany 138 - 139

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 920 940 960 970

630 644 658 672 679

dospelá osoba na prístelke 650 660 680 690 700

1. dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

1. resp. 2. dieťa 9 -12 rokov na prístelke 400 410 420 430 430

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +16 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 960 970 990 1000 1020

672 679 693 700 714

dospelá osoba na prístelke 790 800 810 820 840

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 620 630 640 650 660

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na bazén +10 € na izbu a noc pobytu.

Fa k u ltat ív ne v ý let y
Valletta
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným výhľadom na 
panorámu Grand Harbour. Navštívite jednu z najvýznamnejších pamiatok hlavného mesta – Katedrálu Sv. 
Jána, pôvodne kláštorný kostol maltézskych rytierov. Katedrála je šperkom aj klenotnicou západnej rytierskej 
a cirkevnej histórie. Pozriete si aj kostolné múzeum, ktoré je vyzdobené flámskymi plátnami. Prehliadka 
pokračuje popri Paláci veľmajstra a ostatných historických budovách.

To najlepšie z Malty
Navštívite Blue Grotto, ktorá má dnes nádhernú prímorskú promenádu a je známa Modrou jaskyňou, ku ktorej sa dá 
dostať len po mori. Nasleduje prehliadka mesta Mdina. Bývalé hlavné mesto, ktorého základy položili Arabi v 9. sto-
ročí, leží na náhornej plošine, ktorá je z troch strán obklopená prudkými zrázmi.  Po obede v meste Rabat navštívite 
remeselné dedinky Ta Qali a Craft Village s obchodmi so suvenírmi a hrnčiarskym tovarom. Na záver výletu navštívite 
príjemné mestečko Mosta s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, obvykle nazývaným „Rotunda“.

Ostrov Gozo
Celodenný výlet na malebný neďaleký ostrov. Plavba trvá cca 20 min. Navštívite prehistorické chrámy v Ggantiji, kto-
ré boli využívané na náboženské kultové účely, hlavné mesto ostrova Viktóriu s citadelou, dedinku Xlendi, ktorá vás 
očarí hlavne svojou polohou medzi útesmi dvíhajúcimi sa po oboch stranách do výšky 100 m a „Azúrové okno“ - ma-
lebný skalný most vystupujúci z mora. Hovorí sa mu tak vďaka farebnému kontrastu, ktorý vytvára s hladinou mora. 
Počas výletu bude k dispozícii voľný čas na nákupy, ostrov je známy svojimi vlnenými a ručne vyrábanými čipkami.

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 2 deti do 9 rokov ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 656 € 
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N Á Š  T I P
SAMOA | hotel       | strana 146

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

THB SA COMA PLATJA | aparthotel       | strana 148

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Palma de Mallorca (PMI). 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
pobytového zájazdu je súčet dvoch za sebou 
idúcich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfer na osobu do 2r. 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 

nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Malorka - strediská Calas de Mallorca a Sa Coma

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 610 630 690 770 790

413 427 441 483 539 553

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 540 590 660 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 420 440 450 490 550 560

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 690 750 830 850

448 462 483 525 581 595

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 560 610 680 690

1. a 2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

203 203 203 203 203 203

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 440 460 480 520 580 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » all inclusive 18€/dospelá osoba/noc, dieťa 7-13r. 9€/noc. 

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 575 € 

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4-5.

Fa k u ltat ív ne v ýlet y
Okruh Malorkou
Celodenný výlet patrí už niekoľko sezón k fakultatívnym výletom s najväčším úspechom. Niet sa 
čomu čudovať. Ponúka ucelený obraz o Malorke - zahŕňa prehliadku Sierra de Tramuntana, ces-
tu pomedzi oku lahodiace pomarančovníky v dedinke Soller, ako i spoznanie prírodnej krásy na 
pláži,  na ktorú sa dostanete jednou z najdobrodružnejších ciest s názvom Sa Calobra. Program 
zahŕňa i návštevu malebnej dedinky Valldemosa. 
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N Á Š  T I P
ATH PORTOMAGNO | hotel          | strana 154

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

MEDITERRANEO PARK | hotel        | strana 152

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ATH LAS SALINAS PARK | hotel       | strana 155

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Andalúzie. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) do Almeríe (LEI).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, osoby od 2 
rokov platia plnú čiastku 159 € 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-

nií nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace cenu 290 
€, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, má počas 
pobytu stravovanie, resp. all inclusive zdarma.

Andalúzia - strediská Roquetas de Mar, Aguadulce

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 730 930 960 1000 1060

462 511 651 672 700 742

dospelá osoba na 1. prístelke 560 620 780 800 840 880

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 630 650 680 710

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Executive +17 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 820 1070 1140 1190 1290

511 574 749 798 833 903

dospelá osoba na 1. prístelke 620 690 890 950 990 1060

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 510 570 710 760 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Junior suite +50 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12- dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 730 930 960 1000 1060

462 511 651 672 700 742

dospelá osoba na 1. prístelke 560 620 780 800 840 880

dospelá osoba na 2. prístelke 620 680 870 920 950 990

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 630 650 680 710

V cene je zahrnuté » 7, 10 resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

Podmienky akcie nájdete 
na stranách 4, 5.

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 672 € 

ANDALÚZIA – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

GOLDEN COAST BEACH RESORT 
| hotelový komplex     | strany 164 - 165

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

AQUIS MARE NOSTRUM 
| hotelový komplex       | strany 162 - 163

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM »  8, 11 alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy na grécke pobrežie v 
blízkosti hlavného mesta Atén.

LIETAME » renomovanou leteckou spoločnos-
ťou Travel Service z Bratislavy (BTS) na letisko 
Atény (ATH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 

a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi k 

zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a služby ultra 
all inclusive zdarma.

Grécko, Attika - strediská Vravrona Bay a Marathon Bay

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 - 5.

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 628 €

 2 dospelé osoby -18% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 635 €

Ceny 8, 11 a 12 - dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 890 940 980 990 1050

455 623 658 686 693 735

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 530 690 740 760 770 820

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 500 650 690 710 720 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8, 11 a 12 - dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 910 960 1000 1010 1070

469 637 672 700 707 749

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 540 710 750 780 790 830

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 520 660 710 730 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

GRÉCKO – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510

Dátum odletu BA 11.6. 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9.

Dátum príletu BA 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 11 10 11 10 11 10 11 10 7
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ZANTE ROYAL RESORT 
| hotelový komplex      | strana 182

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ZANTE IMPERIAL BEACH 
| hotelový komplex        | strana 183

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALAZZO DI ZANTE 
| hotelový komplex       | strany 180 - 181

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na Zakynthos. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice letmi z Bratislavy (BTS) priamo na letis-
ko Zakynthos (ZTH).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu na Zakynthos je súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 

od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 r. 49 €, od 2 do 5 rokov 
99 € a na osobu od 5 rokov 159 €.

PRÍPLATOK » komplexné poistenie KOM-
FORT (2,50 €  na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 

poistenia stornopoplatkov, servisných a 
asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 417). V prípade, že si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, teda špeciálnu zníženú cenu leten-
ky, má ubytovanie a all inclusive služby zdarma.

Zakynthos - stredisko Vassilikos

Podmienky akcie nájdete 
na stranách 4 - 5

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509

Dátum odletu BA 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Dátum príletu BA 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 620 660 690 730 760 810 940 960 1030

371 385 406 434 462 483 511 532 567 658 672 721

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 430 460 490 510 520 540 570 670 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

5. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za výhľad na more + 6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 590 630 670 700 740 770 820 950 970 1040

378 392 413 441 469 490 518 539 574 665 679 728

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 440 470 500 520 530 550 580 680 690 740

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

5. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za výhľad 
na more + 6 €  na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 10 €  na izbu a noc pobytu » za štúdio + 10 €  na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 620 660 700 730 760 810 860 990 1010 1090

399 413 434 462 490 511 532 567 602 693 707 763

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460 490 520 540 540 580 610 710 720 770

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 10 €  na izbu a noc pobytu » za izbu vyššieho štandardu s bazénom + 35 €  na izbu a noc pobytu. 
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BLUE SEA | hotel     | strana 173

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE -30%

GOLDEN SANDS | hotel       | strana 172

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE - 30%

ALKYON BEACH 
| hotelový komplex      | strana 174 - 175

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy 
na smaragdový grécky ostrov Korfu.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Travel Service z Bratislavy (BTS), 
resp. Košíc (KSC) na letisko Korfu - Kerkyra 
(CFU).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na Korfu je súčet 2 

za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, t.j. špeciálnu zníženú cenu letenky, 
má ubytovanie a stravovanie, príp. služby (ul-
tra) all inclusive, resp. all inclusive light zdarma.

Korfu - strediská Agios Georgios, Pelekas, Agios Gordios, 
Agios Georgios Pagi, Agios Ioannis Peristeron

Podmienky akcie nájdete 
na stranách 4 - 5.

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715

Dátum odletu BA, KE 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810

Dátum odletu BA 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 380 410 430 450 460 460 470 510 540 560 610

252 266 287 301 315 322 322 329 357 378 392 427

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 330 350 370 380 360 370 400 420 440 470

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 440 460 480 500 500 520 560 590 610 670

273 287 308 322 336 350 350 364 392 413 427 469

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 360 370 390 410 390 400 440 460 480 520

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 250 260 280 290 300 320 280 290 320 340 350 370

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 510 540 560 560 570 620 650 690 740

301 315 336 357 378 392 392 399 434 455 483 518

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 370 400 420 450 470 450 460 500 520 560 590

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 310 320 350 370 390 410 380 390 420 440 470 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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CORFU SENSES |hotel       | strana 176 

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

AQUIS PELEKAS BEACH
| hotelový komplex       | strana 170

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

AQUIS SANDY BEACH RESORT
| hotelový komplex       | strana 168 - 169

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE *

AQUIS AGIOS GORDIOS BEACH 
| hotelový komplex        | strana 171

TOP FIRST MINUTE -30%

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 470 510 540 560 590 610 620 660 700 730 790

315 329 357 378 392 413 427 434 462 490 511 553

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 420 450 460 490 490 500 530 560 590 630

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive light a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more + 5 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 740 790 810 840 890 920 950 1030 1110 1170 1270

490 518 553 567 588 623 644 665 721 777 819 889

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 530 560 580 600 640 630 660 710 760 810 870

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 380 400 430 440 460 490 460 480 520 560 590 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 700 740 770 790 820 890 910 970 1040 1100 1190

469 490 518 539 553 574 623 637 679 728 770 833

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 480 500 530 550 570 590 620 630 670 720 760 820

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 380 400 420 440 450 470 470 480 510 550 580 610

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Pozor » * obmedzený počet izieb.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 740 790 810 840 890 920 950 1030 1110 1170 1270

490 518 553 567 588 623 644 665 721 777 819 889

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 560 580 600 640 630 660 710 760 810 870

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more v hlavnej budove hotela + 6 € na izbu a noc pobytu. 
Upozornenie » hotel akceptuje len klientov starších ako 18 rokov.

2 osoby -8% zľava a 2 deti až do 15 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1050 €
2 osoby -18% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 678 €
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IP SANDY BEACH | hotel    | strana 197

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

EUROPA RESORT | hotel      | strana 200-201

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 450 470 520 550 570 580 590 680 700 740

273 280 315 329 364 385 399 406 413 476 490 518

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 380 400 440 460 470 470 480 550 570 600

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 300 340 350 390 410 400 400 420 470 490 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 490 520 550 600 590 600 610 720 750 800

294 301 343 364 385 420 413 420 427 504 525 560

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 410 430 460 500 480 480 490 580 610 640

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6-12 rokov na 1. prístelke 300 310 360 380 400 440 400 400 420 490 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
grécky ostrov Kréta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service, charterovými letmi z Bratislavy 
(BTS), z Košíc (KSC) a zo Sliača (SLD) do 
Heraklionu (HER). Počas charterového letu 
sú podávané studené a teplé nealkoholic-
ké nápoje a studené ľahké občerstvenie. 
Charterový let do Heraklionu trvá približne 2 
hodiny a 20 minút. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho zájazdu predstavuje súčet dvoch za se-
bou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, 
od 2 do 5 rokov 99 €, od 5 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 

alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Kréta – strediská Kavros, Panormo, Bali, Ammoudara, Kokkini Hani,  
Malia a Sitia

KRÉTA – termíny  8 a 15-dňových leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115

Dátum odletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Dátum príletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 
Kód zájazdu 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211

Dátum odletu BA, KE, SLD 10.6. 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9. 23.9. 3.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a dieťa 
do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 556 € 

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4-5.
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TALEA BEACH 
| hotelový komplex     | strana198-199

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE DOLPHIN BAY 
| hotelový komplex      | strana 194-195

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

SANTA MARINA 
| hotelový komplex       | strana 196

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SITIA BEACH 
| hotelový komplex       | strana 188-189

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 520 540 590 630 600 620 630 750 790 840

301 322 364 378 413 441 420 434 441 525 553 588

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 440 450 500 530 490 500 510 610 650 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 320 340 390 400 440 470 420 430 440 520 550 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 670 690 730 780 750 760 770 970 1040 1120

420 434 469 483 511 546 525 532 539 679 728 784

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 540 560 590 630 590 590 610 760 820 880

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 430 460 470 500 540 480 490 500 620 680 720

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 690 710 750 800 770 780 790 990 1070 1150

434 448 483 497 525 560 539 546 553 693 749 805

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 560 580 610 650 610 610 630 780 850 910

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Pozor » *obmedzený 
počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 700 720 760 810 780 790 800 1000 1080 1160

441 455 490 504 532 567 546 553 560 700 756 812

dospelá osoba na 1. prístelke 510 530 570 590 620 660 620 620 640 790 860 920

1.dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

 štvorčlenná rodina - 8% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a 2 deti 
na prístelkách až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 765 €

 štvorčlenná rodina zľava -8% pre dve osoby na základnom lôžku 
a 2 deti až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 764 €
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APOLLONIA BEACH 
| hotelový komplex        | strana 186-187

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

AQUIS ARINA SAND 
| hotelový komplex       | strana 192-193

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

   DESSOLE MALIA BEACH
 | hotelový komplex      | strana 190-191

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 750 830 880 930 990 970 980 1000 1250 1270 1370

511 525 581 616 651 693 679 686 700 875 889 959

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 660 700 740 790 750 750 780 960 990 1060

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

 štvorčlenná rodina -8% zľava pre dve osoby na základnom lôžku a 2 deti  
až do 14 rokov na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 799 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 710 730 770 820 790 800 830 1010 1090 1170

448 462 497 511 539 574 553 560 581 707 763 819

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 400 420 450 460 490 520 460 460 490 580 640 670

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 400 420 450 460 490 520 460 460 490 580 640 670

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +8 € na izbu a noc pobytu.  Pozor » *obmedzený počet izieb.

 8% zľava a 2 deti  do 15 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1.147 € 
alebo 2 osoby -18% zľava a dospelá osoba na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1.091 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 740 760 800 850 820 830 860 1050 1120 1210

469 483 518 532 560 595 574 581 602 735 784 847

dospelá osoba na 1. prístelke 540 550 590 610 640 680 640 640 670 810 880 940

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 470 500 510 540 570 520 520 550 660 720 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

 trojčlenná rodina -18% zľava pre dve osoby na základnom lôžku 
a dieťa do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 725 €
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APOLLON | hotel      | strana 220

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PRINCESS OF KOS    
| hotelový komplex        | strana 221

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME  VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na obľú-
bený grécky ostrov Kos.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service z Bratislavy (BTS)  na letisko Kos 
(KGS).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Kos je 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-

vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, 
od 2 do 5 rokov 99 € a na osobu od 5 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné pois-
tenie KOMFORT (2,50 €/osoba/deň) alebo 

PLUS (3,50 €/osoba/deň) vrátane poistenia 
stornopoplatkov a asistenčných služieb 
(bližšie informácie o poistení nájdete na 
str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi k 
zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie a stra-
vovanie, resp. all inclusive služby zdarma.

Kos - strediská Kos - Lambi a Mastichari

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 a 5.

KOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209

Dátum odletu BA 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 7111 7112 7113 7114

Dátum odletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 600 610 640 650 670 710 720 860 870 890 960

413 420 427 448 455 469 497 504 602 609 623 672

dospelá osoba na 1. prístelke 490 500 510 530 540 560 570 580 690 700 720 770

1. dieťa do 6 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

1. dieťa od 6 - 12 rokov na prístelke 430 430 440 460 470 480 480 490 580 580 610 640

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 430 430 440 460 470 480 480 490 580 580 610 640

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 700 740 770 790 860 870 1020 1030 1040 1110

462 469 490 518 539 553 602 609 714 721 728 777

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 530 540 560 600 620 640 670 680 790 800 820 860

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 460 480 500 520 540 550 560 650 650 670 700

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.

Fa k u ltat ív ne v ýlet y
Okruh ostrovom
Celodenný fakultatívny výlet, počas ktorého navštívite Asklepion - starovekú nemocnicu postavenú na počesť 
Hippokrata, ako aj  tradičnú grécku dedinu Zia situovanú v horách ostrova, odkiaľ  si môžete vychutnať krásny 
panoramatický výhľad na Kos. Ďalej nasleduje zastávka pri  veternom mlyne v Antimachii, kde sa zoznámite 
s tradičnou miestnou výzdobou a obliekaním Grékov. Poslednou zastávkou bude letovisko Kefalos s nádher-
ným výhľadom na celý záliv a jeho malý ostrovček. 
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TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

ILYSSION BEACH  RESORT
| hotelový komplex       | strana 214 - 215

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
slnečný grécky ostrov Rhodos.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. Košíc (KSC) na letisko Rhodos (RHO).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Rhodos 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-

cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 €, od 2 do 5 
rokov 99 € a a na osobu od 5 rokov 159 €.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a stravovanie, 
resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Rhodos - strediská Ixia, Faliraki, Kolymbia, Pefki a Kiotari

Podmienky akcie nájdete 
na stranách 4 - 5

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711

Dátum odletu BA, KE 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9. 2.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 450 480 490 540 570 560 570 660 710 720 770

308 315 336 343 378 399 392 399 462 497 504 539

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 370 390 400 440 460 430 440 500 540 560 590

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 490 530 550 580 610 610 630 720 750 770 830

336 343 371 385 406 427 427 441 504 525 539 581

dospelá osoba na 1. prístelke 410 410 450 470 490 520 500 520 590 610 630 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 360 370 400 410 430 460 420 440 500 520 540 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4  € na izbu a noc pobytu.

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 567 € 
2 osoby - 8% zľava a 2 deti do 15 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 703 € 
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ALFA | hotel      | strana 211

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

KOLYMBIA SKY | hotel        | strana 212

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

NIRIIDES  | hotel       | strana 213

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

PRIMASOL MIRALUNA SEASIDE 
| hotelový komplex         | strana 208 - 209

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 620 650 680 720 730 860 880 890 970

371 385 413 434 455 476 504 511 602 616 623 679

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 490 510 540 560 580 590 690 700 710 770

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 600 630 670 700 750 760 880 890 900 990

378 392 420 441 469 490 525 532 616 623 630 693

dospelá osoba  na 1. prístelke 450 460 500 520 550 580 600 610 700 710 720 790

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu pre štyri osoby + 25  € na izbu a noc pobytu » za izbu s privátnym bazénom + 20  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 620 650 680 720 730 860 880 890 970

371 385 413 434 455 476 504 511 602 616 623 679

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 490 510 540 560 580 590 690 700 710 770

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 15  € na izbu a noc pobytu. 

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 12 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 646 € 
 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 640 680 720 750 790 870 880 1010 1020 1030 1120

427 448 476 504 525 553 609 616 707 714 721 784

dospelá osoba na 1. prístelke 440 470 490 520 550 580 590 610 690 700 710 770

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 do 12 rokov na prístelke 430 450 470 500 520 550 560 580 660 670 680 730

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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LOUIS COLOSSOS BEACH 
| hotelový komplex       | strana 206 - 207

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PEGASOS BEACH 
| hotelový komplex       | strana 204 - 205

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

AVRA BEACH | hotel       | strana 210

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 710 750 790 810 840 940 950 1080 1090 1100 1190

462 497 525 553 567 588 658 665 756 763 770 833

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 470 510 540 560 580 600 630 640 720 730 750 800

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 790 840 870 910 950 1040 1050 1210 1230 1240 1350

511 553 588 609 637 665 728 735 847 861 868 945

dospelá osoba na 1. prístelke 580 630 670 700 730 760 800 820 940 950 970 1040

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 440 480 510 530 550 580 570 590 670 680 700 740

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe + 25  € na izbu a noc pobytu.

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 718 € 
2 osoby - 8% zľava a 2 deti do 14 r. na prístelkách ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 770 € 

 2 osoby -18% zľava a dieťa do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 774 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 780 820 890 900 1040 1050 1060 1160

448 469 497 525 546 574 623 630 728 735 742 812

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 610 630 660 700 710 810 820 830 910

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 25  € na izbu a noc pobytu.
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HILTON AL HAMRA | hotel          | strany 320 - 321

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8 a15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do Spojených Arabských 
Emirátov

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Dubaj (DXB).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Spojených 
Arabských Emirátov predstavuje súčet dvoch 

za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 390 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na dieťa do 2 rokov 49 € a osoby od 2 
rokov 199 € . 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 390 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie, príp. stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive služby zdarma.

Spojené Arabské Emiráty - stredisko Ras Al Khaimah

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 a 5.

SAE – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911

Dátum odletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.8. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Fa k u ltat ív ny v ý let
Klenoty Perzského zálivu
Ako bonus sme pre vás pripravili  poldenný výlet „Klenoty Perzského zálivu“, ktorý je súčasťou zá-
jazdu. Kde budete mať možnosť vidieť mešitu Jumeirah,  múzeum Dubaj z 18 storočia, prejde-
me okolo paláca vládcu, zrenovovaného domu Sheikh Saeed Al Maktoum,  navštívime najstaršiu 
oblasť  Bastakia  so svojimi vysokými veternými vežami. Cesta pokračuje do oslňujúcej zátoky 
´Abra ,́ tradičnými vodnými taxíkmi si môžete pozrieť rušné aktivity mesta  pred prechodom na 
druhú  stranu Deira Dubaj. Nasleduje  návšteva  štvrte s aromatickým korením,  nádherného zlata 
a diamantov. Viac ako 400 obchodíkov je zárukou dobrého nákupu. Zastavíme sa pri najznámej-
šom hoteli Burj Al Arab, prejdeme okolo tržnice Souk Madinat, umelého polostrova Palm Island a 
nakoniec sa zastavíme nafotiť si  najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa - 828 m. 

                                        
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1190 1200 1210 1220 1250

833 840 847 854 875

dospelá osoba na  prístelke 1160 1170 1180 1190 1210

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2.dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 890 900 910 920 940

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, ultra  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » na izbu s výhľadom na  more +10 € na izbu a noc pobytu 

 8% zľava a 2 deti do 14 rokov ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 980 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až  615 € 
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SALAMIS BAY CONTI 
| hotelový komplex      | strana 226-227

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Podmienky akcie nájdete na 
strane 4-5

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7828

Dátum odletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826

Dátum odletu KE 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Dátum príletu KE 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7901 7903 7905 7907 7909 7911 7913 7915 7917

Dátum odletu BA 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Dátum príletu BA 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 7902 7904 7906 7908 7910 7912 7914 7916 7918

Dátum odletu KE 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9.

Dátum príletu KE 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy na 
Severný Cyprus (turecká časť).

LIETAME » leteckými spoločnosťami Onur 
Airlines a SunExpress Airlines letmi z Brati-
slavy (BTS) a z Košíc (KSC) na letisko Ercan 
(ECN) s medzipristátím v tureckej Antályi 
(AYT). Pre vstup na Severný Cyprus (turecká 
časť) je potrebné mať platný cestovný pas 
s minimálnou platnosťou 6 mesiacov. Pre 
vstup do krajiny nie sú potrebné víza.                                            

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letecké-
ho pobytového zájazdu predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivo-
vé, emisné a servisné poplatky, bezpečnost-
ná taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 € a 
osoby od 2 rokov 159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,50 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
informácie o poistení nájdete na str. 417). V 
prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu 
zníženú cenu letenky, má ubytovanie, stra-
vovanie a all inclusive, resp. ultra all inclusive 
služby zdarma.

Cyprus – stredisko Kyrenia a Famagusta

Odlety z Bratislavy

Odlety z Košíc

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 750 800 820 850 950 990 1050 1130 1220

518 525 560 574 595 665 693 735 791 854

dospelá osoba na 1. prístelke 610 620 660 680 700 770 800 850 920 980

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 490 500 530 540 560 600 610 650 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hl. budove a vilkách hotela Salamis Bay Conti, ultra all inclusive, letecká dopra-
va, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu » za izbu v novovybudovanej 
časti Salamis Park + 4 € na izbu a noc pobytu.

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až  695 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke úplne zdarma » ušetríte až  689 € 
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TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 790 840 860 890 1000 1050 1120 1200 1300

532 553 588 602 623 700 735 784 840 910

dospelá osoba na 1. prístelke 620 640 680 700 730 800 830 890 960 1030

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 480 500 530 550 570 600 620 670 720 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hlavnej budove, alebo v časti Pine Court I a II, all inclusive, letecká doprava, 
klub, služby delegáta, DPH. 

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 708 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke úplne zdarma » ušetríte až  718 € 

Famagusta
Známe mesto Famagusta je obkolesené svojimi starovekými hradbami. Toto mesto sa stalo 
inšpiráciou pre spisovateľa W. Shakespeara, ktorý si ho zvolil za dejisko svojej hry Othello. V 
samotnom centre je možné navštíviť množstvo pamiatok. Za zmienku stojí benátske opevne-
nie a mešita Lala Mustafa Paša. Nachádza sa neďaleko starovekého mesta Salamis, ktoré bolo 
cyperským mestským kráľovstvom a dnes je najdôležitejšou archeologickou lokalitou na celom 
ostrove. Divadlo, športoviská a ostatné stavby z rímskeho obdobia sú veľmi dobre zachovalé a 
dovolia vám nazrieť do architektúry tejto veľkolepej éry. 

Nikózia
Kozmopolitná Nikózia je hlavným a zároveň najväčším mestom Cypru. Je obchodným centrom 
a sídlom vlády. Nikózia je jediné rozdelené hlavné mesto na svete. Rozdelená je od roku 1974, 
pričom neskôr tu bola vytvorená demilitarizovaná zóna spravovaná OSN, ktorú možno prekročiť 
na dvoch miestach. Nikózia má veľmi bohatú históriu, o čom svedčí množstvo starobylých pa-
miatok, z ktorých za návštevu stoja napríklad uličky Starého mesta, Palác Arcibiskupa,  Katedrála 
sv. Jána či Byzantské múzeum a samozrejme zaujímavosťou je aj prekročenie hranice tzv. Green 
Line. 

Poloostrov Karpas
Polostrov Karpas (prezývaný aj “Dlhý prst Cypru”) je najmenej zaľudneným krajom na celom 
Cypre. Nachádzajú sa tu kilometre a kilometre nádherných panenských piesočnatých pláží, 
ktoré ešte zostali civilizáciou a masovým turizmom nedotknuté. Je to magické miesto, kde sa 
čas takmer zastavil, a preto tu nie je neobvyklé stretnúť napríklad divoké somáriky oddychovať 
priamo uprostred cesty. Dominantou Karpasu je nepochybne kláštor Apostolos Andreas, ktorý 
je považovaný za sväté miesto tak gréckych, ako aj tureckých Cyperčanov a miestna pláž Golden 
Beach je považovaná za jednu z najkrajších na svete.

Bellapais, Svätý Hilarion, Kyrenia
Dedinka Bellapaise je známa Bellapaiským opátstvom, ktoré je považované za veľdielo gotického 
umenia a najimpozantnejšiu zrúcaninu s výhľadom na Kyreniu. Kedysi tu žil spisovateľ Lawrence 
Durrell a napísal známu knihu “Bitter Lemons of Cyprus”, ktorá vystihuje každodenný život Cyper-
čanov. Ďalšou zaujímavosťou regiónu je zrúcaninu hradu sv. Hilariona s množstvom tajných 
miestností a chodieb. Povráva sa, že tento hrad inšpiroval Walta Disneyho k napísaniu rozprávky 
“Snehulienka a sedem trpaslíkov”. Iná legenda zase hovorí, že hrad bol útočiskom Afrodity, ktorá 
tu zanechala nádherný poklad, ale ten sa nikdy nenašiel.

Fa k u ltat ív ne v ý let y
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KLEOPATRA GÜNGÖR | hotel      | strana 273

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ARSI | hotel       | strana 278

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

novinka
Pohodlný privátny 
transfer z letiska priamo 
až k Vášmu hotelu.
Viac info na strane  397

Podmienky akcie 
nájdete na strane 4-5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Turecka.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service priamymi letmi z Bratislavy (BTS), Sliača 
(SLD), Košíc (KSC) a Popradu (TAT) na letisko 
Antalya (AYT).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu do Turecka predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 

termínov, od ktorého treba odpočítať 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 

a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zní-
ženú cenu letenky, má ubytovanie a (ultra) all 
inclusive služby zdarma.

Turecko - strediská Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117

Dátum odletu BA, KE 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221 8223

Dátum odletu BA, KE 02.6. 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9.

Dátum príletu BA, KE 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9. 6.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8202 8204 8206 8208 8210 8212 8214 8216 8218 8220 8222

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 5.6. 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9. 29.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 500 540 570 550 570 590 630 680 730

301 315 336 350 378 399 385 399 413 441 476 511

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 410 430 460 490 460 470 490 520 570 600

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 330 350 370 380 420 440 400 410 430 460 490 520

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 440 470 490 530 560 540 560 580 620 670 720

294 308 329 343 371 392 378 392 406 434 469 504

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 360 380 400 420 460 480 450 470 480 520 560 600

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb
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N Á Š  T I P

BONE CLUB SVS | hotel       | strana 279

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

MELISSA KLEOPATRA BEACH | hotel      | strana 272

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

KLEOPATRA ARSI | hotel       | strana 275

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

KLEOPATRA SARA | hotel       | strana 274

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 520 540 580 610 620 640 660 680 750 800

329 343 364 378 406 427 434 448 462 476 525 560

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 440 460 490 520 510 530 540 560 620 660

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 470 500 520 560 590 580 600 620 660 710 760

315 329 350 364 392 413 406 420 434 462 497 532

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 430 440 480 500 480 500 510 550 590 630

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 340 360 380 400 430 450 420 430 450 480 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 490 510 550 580 560 580 600 640 690 740

308 322 343 357 385 406 392 406 420 448 483 518

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 380 390 420 440 470 500 470 480 500 530 570 610

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 570 600 630 640 660 690 710 770 830

343 357 378 399 420 441 448 462 483 497 539 581

dospelá osoba na 1. prístelke 410 430 460 480 510 530 520 540 570 580 630 680

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 12 rokov na prístelke 370 380 400 430 450 470 450 460 490 500 540 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 713 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 12 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 589 €
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N Á Š  T I P
KATYA | hotelový komplex       | strana 276 - 277

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

AKIN PARADISE | hotel       | strana 270 - 271

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

SUN BEACH | hotel       | strana 258

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

SUN BEACH PARK| hotel       | strana 259

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 670 710 750 790 750 800 890 920 990 1050

420 441 469 497 525 553 525 560 623 644 693 735

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 520 550 580 620 650 600 640 710 730 790 830

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 420 440 470 500 530 560 500 530 590 610 660 690

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 600 640 670 670 690 720 730 820 880

371 385 406 420 448 469 469 483 504 511 574 616

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 490 510 540 570 550 570 590 600 680 720

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 748 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 668 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 590 610 640 680 720 720 750 790 810 890 950

392 413 427 448 476 504 504 525 553 567 623 665

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 590 610 640 680 720 720 750 790 810 890 950

392 413 427 448 476 504 504 525 553 567 623 665

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 490 500 530 560 600 580 600 630 650 710 760

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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PRIMASOL SERRA GARDEN 
| hotelový komplex        | strana 250 - 251

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE

GANITA HOLIDAY CLUB 
| hotelový komplex        | strana 260 - 261

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

GALERI RESORT | hotel       | strana 269

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

JUSTINIANO PARK CONTI 
| hotelový komplex        | strana 266 - 267

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 700 740 780 820 780 840 940 960 1030 1100

441 462 490 518 546 574 546 588 658 672 721 770

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 610 640 670 620 670 750 770 820 870

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba do 15 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 690 730 760 800 760 820 920 940 1010 1080

434 455 483 511 532 560 532 574 644 658 707 756

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 560 590 620 650 600 650 730 740 800 850

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 700 740 780 820 780 840 940 960 1030 1100

441 462 490 518 546 574 546 588 658 672 721 770

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 510 540 570 610 640 670 620 670 750 760 820 870

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 790 830 820 870 980 1010 1060 1130

448 469 497 525 553 581 574 609 686 707 742 791

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 520 550 580 610 650 680 650 690 780 800 840 890

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 450 470 500 520 550 580 540 570 650 670 700 730

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.
* obmedzený počet izieb
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

ASKA JUST IN BEACH | hotel       | strana 268

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ASKA BUKET
 | hotelový komplex       | strana 264 - 265

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ASKA WASHINGTON 
| hotelový komplex        | strana 262 - 263

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 680 720 780 830 880 850 900 1020 1040 1090 1170

455 476 504 546 581 616 595 630 714 728 763 819

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 630 670 710 670 710 800 820 860 920

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 690 730 790 840 890 870 920 1040 1060 1110 1190

462 483 511 553 588 623 609 644 728 742 777 833

dospelá osoba na 1. prístelke 530 560 590 640 680 720 690 730 820 840 880 930

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 680 720 780 830 880 850 900 1020 1040 1090 1170

455 476 504 546 581 616 595 630 714 728 763 819

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 630 670 710 670 710 800 820 860 920

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 450 470 500 540 570 610 550 590 660 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 770 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 718 €

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 767 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 711 €
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

GRAND PRESTIGE 
| hotelový komplex        | strana 252 - 253

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CHAMPION HOLIDAY VILLAGE 
| hotelový komplex        | strana 230 - 231

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

SULTAN OF DREAMS 
| hotelový komplex         | strana 248 - 249

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 710 750 810 860 910 890 940 1070 1090 1150 1230

476 497 525 567 602 637 623 658 749 763 805 861

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 660 700 740 700 740 840 860 910 960

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu 
a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 730 780 830 880 930 920 980 1060 1140 1180 1270

476 511 546 581 616 651 644 686 742 798 826 889

dospelá osoba na 1. prístelke 550 590 630 670 710 750 720 770 830 890 920 990

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 460 500 530 560 600 630 590 630 680 730 760 800

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  * obmedzený 
počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 750 800 850 900 950 950 1000 1080 1160 1200 1290

490 525 560 595 630 665 665 700 756 812 840 903

dospelá osoba na 1. prístelke 560 600 640 680 730 770 740 780 850 910 940 1000

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 480 510 540 580 610 650 610 640 690 750 770 820

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za 
izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1293 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 747 €

 8% zľava a 2 deti až do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 1316 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 14 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 754 €
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

ALBA RESORT | hotelový komplex       | strana 256

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ALBA QUEEN | hotelový komplex       | strana 257

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

CLUB CALIMERA SERRA PALACE        
LTI SERRA RESORT         | strana 246 - 247

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 660 710 760 810 840 820 860 950 990 1050 1120

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  klub, služby delegáta, DPH.  V rodin-
ných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 660 710 760 810 840 820 860 950 990 1050 1120

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 890 950 1020 1050 1060 1110 1230 1280 1350 1450

539 581 623 665 714 735 742 777 861 896 945 1015

dospelá os. na 1. prístelke 620 670 720 760 820 840 830 870 960 1000 1060 1130

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dosp. os. a 5. osoba 7-15 r. vo FS 560 620 630 660 720 750 740 770 820 840 910 960

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family 
suitách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok »  za izbu v novovybudovanej časti LTI 
Serra Resort + 5 € na izbu a noc pobytu.* obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 812 €
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

BEL CONTI | hotelový komplex        | strana 242 - 243

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

IC SANTAI | hotelový komplex        | strana 234 - 235

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

KERVANSARAY BEACH 
| hotelový komplex         | strana 238 - 239

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 850 910 970 1040 1070 1080 1130 1250 1300 1370 1470

553 595 637 679 728 749 756 791 875 910 959 1029

dospelá osoba na 1. prístelke 630 670 720 770 830 850 830 870 970 1000 1060 1130

dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa od 7 - 13 r. na prístelke 520 560 600 640 690 710 670 700 780 810 860 910

4. osoba do 12 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

5. osoba od 7 - 12 rokov vo FS 520 560 600 640 690 710 670 700 780 810 860 910

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Vo family suitách 
- FS určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a 
noc pobytu.

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 815 €

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 880 930 990 1060 1100 1120 1180 1290 1330 1430 1530

567 616 651 693 742 770 784 826 903 931 1001 1071

dospelá osoba na 1. prístelke 640 700 740 790 840 870 860 910 1000 1030 1110 1180

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

 8% zľava a 2 deti až do 15 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 818 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 826 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 800 860 920 980 1050 1080 1100 1150 1270 1320 1390 1490

560 602 644 686 735 756 770 805 889 924 973 1043

dospelá osoba na 1. prístelke 630 680 730 780 830 860 850 890 980 1020 1070 1140

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.  * obmedzený počet izieb
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

IC GREEN PALACE 
| hotelový komplex         | strana 232 - 233

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

IBEROTEL PALM GARDEN 
| hotelový komplex         | strana 244 - 245

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE*

ALBA ROYAL 
| hotelový komplex         | strana 254 - 255

TOP FIRST MINUTE -30%

SUENO BEACH 
| hotelový komplex        | strana 241

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá osoba na 1. prístelke 670 710 750 790 860 890 910 960 1030 1060 1140 1210

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený 
počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá osoba na 1. prístelke 680 710 760 800 860 890 920 960 1040 1070 1150 1220

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. osoba do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

5. osoba do 15 rokov vo FS 620 660 700 740 800 820 820 860 930 980 1050 1110

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Vo family suitách 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.  * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 960 1010 1090 1130 1190 1250 1350 1390 1490 1590

602 630 672 707 763 791 833 875 945 973 1043 1113

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 680 710 750 790 860 890 910 960 1030 1070 1140 1210

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

 8% zľava a 2 deti až do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 834 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 862 €

 8% zľava a 2 deti ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 834 €
alebo 18% zľava a dieťa až do 15 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 862 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1100 1210 1230 1250 1290 1320 1570 1580 1590 1620 1690

693 770 847 861 875 903 924 1099 1106 1113 1134 1183

dospelá osoba na 1. prístelke 780 860 940 960 970 1000 1010 1190 1200 1210 1220 1270

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu vo vilke + 12 € na izbu a noc pobytu a za izbu s výhľadom na bazén vo vilke + 25 € na izbu a noc pobytu.
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DELPHIN DIVA PREMIER 
| hotelový komplex         | strana 236

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

DELPHIN IMPERIAL 
| hotelový komplex         | strana 237

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ROYAL ALHAMBRA PALACE 
| hotelový komplex        | strana 240

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

novinka
Pohodlný privátny 
transfer z letiska 
priamo do Vášho hotela.

Príplatok za privátny transfer 
minibusom pre 1 - 8 osôb  
letisko — hotel — letisko:
Hotely v stredisku ANTALYA-LARA — 95 EUR

Hotely v stredisku BELEK — 95 EUR

Hotely v stredisku KEMER A SIDE — 115 EUR

Informujte sa v našich pobočkách.

Privátny transfer 
zabezpečujeme v spolupráci 
s naším tureckým partnerom 
klimatizovanými minibusmi.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1420 1440 1460 1490 1510 1540 1990 2020 2050 2090 2120 2320

994 1008 1022 1043 1057 1078 1393 1414 1435 1463 1484 1624

dospelá osoba na 1. prístelke 1080 1090 1110 1130 1140 1160 1480 1500 1520 1550 1570 1710

1. dieťa do 10 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 850 860 880 890 900 920 1140 1160 1170 1200 1210 1310

1. a 2. dieťa od 10 - 15 r. na prístelke 850 860 880 890 900 920 1140 1160 1170 1200 1210 1310

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 20 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1580 1620 1640 1650 1660 1690 2250 2350 2380 2400 2490 2650

1106 1134 1148 1155 1162 1183 1575 1645 1666 1680 1743 1855

dospelá osoba na 1. prístelke 1190 1220 1230 1240 1250 1270 1660 1740 1760 1770 1840 1950

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 930 960 970 970 980 990 1280 1330 1350 1360 1400 1480

1. a 2. dieťa od 7 - 15 r. na prístelke 930 960 970 970 980 990 1280 1330 1350 1360 1400 1480

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1230 1250 1280 1300 1320 1350 1690 1720 1760 1770 1850 2020

861 875 896 910 924 945 1183 1204 1232 1239 1295 1414

dospelá osoba na 1. prístelke 950 960 980 1000 1020 1030 1270 1290 1320 1330 1380 1500

1. dieťa do 10 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 760 770 790 800 820 820 1000 1010 1040 1040 1070 1160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 25 € na izbu a noc pobytu.
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N Á Š  T I P
CLUB RESORT ATLANTIS 
| hotelový komplex        | strana 281

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

CLUB RESORT ATLANTIS - RODINNÉ IZBY 
| hotelový komplex       | strana 281

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé  letecké pobytové zájazdy do Turecka 
- Izmir.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko  
Izmir (ADB).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) zájazdu do Turecka predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 

termínov, od ktorého treba odpočítať 290 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 rokov 
159 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 

a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na 
zájazd o 2%. 

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 290 €, ktorá predstavuje špeciálnu zní-
ženú cenu letenky, má ubytovanie a (ultra) all 
inclusive služby zdarma.

Turecko - stredisko Izmir

TURECKO – termíny 8, 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411

Dátum odletu BA 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 7 7 7

Podmienky akcie 
nájdete na strane 4-5.

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 850 910 980 1050

483 504 595 637 686 735

dospelá osoba na 1. prístelke 560 590 670 730 780 840

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 440 460 500 550 590 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 820 990 1050 1140 1220

553 574 693 735 798 854

dospelá osoba na prístelke 650 670 780 840 910 970

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 668 €
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

N Á Š  T I P
ONYRIA CLAROS BEACH - VILKY

| hotelový komplex       | strana 282 - 283

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ONYRIA CLAROS BEACH 
| hotelový komplex        | strana 282 - 283

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

ONYRIA CLAROS BEACH - RODINNÉ VILKY 
| hotelový komplex        | strana 282 - 283

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 800 1080 1160 1200 1290

525 560 756 812 840 903

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 610 650 840 910 950 1010

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa od 7-13 rokov na 1. prístelke 470 500 610 670 700 730

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 830 1140 1220 1260 1350

546 581 798 854 882 945

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 630 670 890 960 990 1060

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 520 650 710 730 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8, 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 920 1270 1320 1390 1490

602 644 889 924 973 1043

dospelá osoba na prístelke 700 750 990 1040 1100 1170

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

 8% zľava a 2 deti až do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 818 € 
alebo 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke - ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 826 €

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 776 €

 18% zľava a dieťa až do 13 r. na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 754 €
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

MOVIE GATE MIRAMAR | hotel       |strana 304 - 305

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

RIADH    | hotel      | strana 294 - 295

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo  15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Service  
a.s., priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a  Košíc 
(KSC) na letisko Monastir (MIR).  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového  (14 - noco-
vého)  leteckého pobytového zájazdu do Tuniska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 

7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfer na osobu do 2 rokov 49 €,  od 2 rokov 
149 €.  PRÍPLATOK » komplexné  cestovné pois-
tenie KOMFORT (2,50 €  na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných 

služieb  CK (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálna plat-
ná zľava na zájazd o 2 %. » odletová taxa hradená 
formou kolku v hodnote 30 tuniských dinárov 

POZOR » dieťa na prístelke platiace  pevnú cenu 
250 €,  ktorá  predstavuje špeciálnu zníženú cenu 
letenky, má ubytovanie a (ultra ) all inclusive 
služby zdarma.

Tunisko - strediská Mahdia, Monastir - Skanes, Sousse, Port 
El Kantaoui, Hammamet, Nabeul

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 a 5.

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa do 4 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 622 €

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 6 rokov bez lôžka ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 612 €

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716

Dátum odletu BA, KE 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA, KE 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810

Dátum odletu BA, KE 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 440 480 520 550 570 600 620 630 660 720 760

                                               301 308 336 364 385 399 420 434 441 462 504 532

dospelá osoba na prístelke 360 370 410 440 470 480 490 510 520 540 590 620

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,   all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 4 do 12 rokov na  prístelke 320 330 360 390 420 430 430 430 450 460 510 530

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 450 480 510 540 550 580 590 600 660 700

287 301 315 336 357 378 385 406 413 420 462 490

dospelá osoba na prístelke 350 370 380 410 440 460 460 480 490 490 550 580

1. dieťa do 12 rokov na  prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

SKANES SERAIL  | hotel       | strana 302   

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE LE HAMMAMET | hotel        | strana  303

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE RUSPINA | hotel         | strana 291

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

 18% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 549 €

 18%  zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 535 €

                Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 530 570 590 630 650 660 680 740 790

301 315 336 371 399 413 441 455 462 476 518 553

dospelá osoba na prístelke 360 380 400 450 480 500 510 530 540 550 600 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 14 rokov na prístelke 320 330 360 390 420 440 440 450 460 470 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 480 530 570 590 630 650 660 680 740 790

301 315 336 371 399 413 441 455 462 476 518 553

dospelá osoba na prístelke 360 380 400 440 480 500 510 520 540 550 600 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 320 330 350 390 420 440 440 440 460 470 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 600 620 650 680 690 710 770 830

322 336 357 392 420 434 455 476 483 497 539 581

dospelá osoba na prístelke 380 400 430 470 500 520 530 550 560 570 630 670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 340 350 370 410 440 460 450 460 480 480 530 570

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.
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N Á Š  T I P

CARIBBEAN  WORLD  MONASTIR 
| hotelový komplex     | strana 290

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

CARIBBEAN WORLD  MAHDIA 
| hotelový komplex       | strana 286 - 287

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE BELLA VISTA| hotel     |  | strana 292 - 293

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov a 2. dieťa 
do 6 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 640 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 600 620 650 680 690 710 770 830

322 336 357 392 420 434 455 476 483 497 539 581

dospelá osoba na prístelke 390 400 430 470 500 520 530 550 560 570 630 670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov na  rístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 320 330 350 380 410 430 410 420 440 440 490 520

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 630 650 670 700 720 740 810 870

343 357 378 413 441 455 469 490 504 518 567 609

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 530 540 540 560 580 590 660 700

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6  rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke 330 350 370 400 430 440 420 430 450 450 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 540 590 630 650 670 700 720 740 810 870

343 357 378 413 441 455 469 490 504 518 567 609

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 530 540 540 560 580 600 660 700

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie,  ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 360 370 400 430 460 480 460 480 500 500 560 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.
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N Á Š  T I P

N Á Š  T I P

DESSOLE  RIVIERA | hotel       | strana 298 - 299

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE ROYAL LIDO | hotel       | strana 306 - 307

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

DESSOLE ABOU SOFIANE| hotel        |strana 300 - 301

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 12 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 12 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 640 €

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 6 rokov bez lôžka ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 645 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 520 550 600 640 660 690 720 740 760 830 890

350 364 385 420 448 462 483 504 518 532 581 623

dospelá osoba na prístelke 420 430 460 500 530 550 560 580 600 610 670 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 360 380 400 440 470 480 470 490 510 510 570 600

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za 
rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu. *obmedzený počet  izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 560 610 650 670 710 740 760 780 850 910

357 371 392 427 455 469 497 518 532 546 595 637

dospelá osoba na prístelke 420 440 470 510 540 560 570 590 620 630 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 370 390 410 440 470 490 490 500 520 530 580 610

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Príplatok » za 
rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu. *obmedzený počet  izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 560 610 650 670 710 740 760 780 850 910

357 371 392 427 455 469 497 518 532 546 595 637

dospelá osoba na prístelke 420 440 470 510 540 560 570 590 610 630 690 730

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 370 390 410 440 470 490 490 500 520 530 580 610

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.
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N Á Š  T I P
MARHABA CLUB | hotel       | strana 296 - 297

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

LTI MAHDIA BEACH | hotel         | strana 288 - 289

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

 8% zľava pre 2 osoby na základnom lôžku a 1. dieťa až do 14 rokov na prístelke
a 2. dieťa až do 4 rokov na prístelke ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 650 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 630 670 690 740 760 780 790 870 940

371 385 406 441 469 483 518 532 546 553 609 658

dospelá osoba na prístelke 440 460 480 520 560 580 600 610 630 630 700 750

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 4 do 12 rokov na prístelke 380 400 420 460 490 500 510 510 530 530 600 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 610 660 700 720 770 790 810 830 920 980

392 406 427 462 490 504 539 553 567 581 644 686

dospelá osoba na prístelke 460 480 500 540 580 590 610 620 650 660 730 780

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, ultra all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 390 410 430 470 490 510 510 520 540 540 610 640

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8  € na izbu a noc pobytu.

Fa k u ltat ív ne v ý let y
Kairouan El Jem
Celodenný výlet za pamiatkami Tuniska. Výlet zahŕňa návštevu posvätného mesta Kairouan, ležiaceho 
približne 60 km od pobrežia, uprostred pláne posiatej olivovníkmi. Kairouan je najdôležitejšie islamské 
mesto v celej severnej Afrike. K miestam navštevovaným pútnikmi patrí mešita Barber preslávená de-
koratívnymi dlaždicami a Veľká mešita. El Jem je malé mestečko ležiace v polovici cesty medzi mestami 
Sousse a Sfax s úžasným veľkým rímskym koloseom – amfiteátrom, ktoré patrilo k najväčším amfite-
átrom v rímskom svete a vyznačuje sa veľmi pohnutou históriou.

Tunis Kartágo Sidi Bou Said
Celodenný výlet do hlavného mesta – Tunisu. Úzke kľukaté uličky so spleťou obchodíkov sú plné zau-
jímavého tovaru a samozrejmosťou je i návšteva tradičného bazáru s možnosťou nákupu suvenírov a 
národné múzeum Bardo. V múzeu môžete obdivovať najhodnotnejšie pamiatky a archeologické vyko-
pávky z celej severnej Afriky, ako aj najväčšiu zbierku rímskych mozaík na svete. Po obede sa vyberiete 
do Kartága, ktoré leží na brehoch tuniského zálivu a je v súčasnosti severným predmestím Tunisu. Výlet 
ďalej pokračuje prehliadkou blízkeho malebného mestečka nad morom – Sidi Bou Said.

Pirátska plavba
K tradične obľúbeným fakultatívnym výletom patria lodné výlety. Pirátska plavba je poldenný výlet s 
obedom zahŕňajúcim grilovanú rybu so zeleninou a čerstvé ovocie, podávaným na lodi. Počas plavby 
pozdĺž pobrežia je pripravený zaujímavý program s pirátmi a samozrejmosťou je možnosť kúpania sa v 
teplom Stredozemnom mori. Výlet plný zábavy a smiechu, vhodný pre všetky vekové kategórie.
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PANORAMA BUNGALOWS | hotel      | strana 312

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

HARMONY MAKADI BAY 
| hotelový komplex       | strana 315

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel servi-
ce, priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a z Košíc 
(KSC) na letisko v Hurghade (HRG).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do destinácie Egypt 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfer na osobu do 2 rokov 49 €, od 2 
rokov 179 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,50 €/osoba/deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,50 €/osoba/deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov a asistenčných 
služieb (bližšie info o poistení nájdete na str. 
417). V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 

platná zľava na zájazd o 2% » vstupné víza 
25 €.

POZOR » dieťa na prístelke platiace pevnú 
cenu 250 €, ktorá predstavuje špeciálnu zníže-
nú cenu letenky, má ubytovanie a stravovanie, 
resp. all inclusive služby zdarma.

Egypt – strediská El Gouna, Hurghada, Makadi Bay, Soma Bay

Podmienky akcie nájdete 
na strane 4 - 5

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 570 580 590 610 630 660 690 710 730 740 780

392 399 406 413 427 441 462 483 497 511 518 546

dospelá osoba na 1. prístelke 540 550 560 570 590 610 640 670 690 710 720 760

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za bungalow nad vodou + 10 € na bungalow a noc pobytu » za bazénový bungalow + 20 € na bungalow a noc pobytu.

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517

Dátum odletu BA 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Dátum príletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

HURGHADA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov
Kód zájazdu 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611

Dátum odletu BA, KE 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Dátum príletu BA, KE 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9. 5.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 530 € 
2 dospelé osoby - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 7 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 625 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 600 620 630 650 670 700 730 750 770 780 820

413 420 434 441 455 469 490 511 525 539 546 574

dospelá osoba na 1. prístelke 570 580 600 610 630 650 680 710 730 750 760 800

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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GRAND PLAZA HOTEL | hotel      | strana 310

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

AL NABILA GRAND BAY MAKADI 
| hotelový komplex       | strana 314

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

PALM BEACH RESORT 
| hotel       | strana 311

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 690 700 720 740 790 820 840 860 870 920

462 469 483 490 504 518 553 574 588 602 609 644

dospelá osoba na 1. prístelke 640 650 670 680 700 720 770 800 820 840 850 900

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 650 670 680 700 720 780 810 830 850 860 900

448 455 469 476 490 504 546 567 581 595 602 630

dospelá osoba na 1. prístelke 620 630 650 660 680 700 760 790 810 830 840 880

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za bungalow + 10 € na bungalow a noc pobytu. 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 574 €
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 6 r. ÚPLNE ZDARMA» ušetríte až 644 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 690 710 720 740 760 840 870 890 910 920 970

476 483 497 504 518 532 588 609 623 637 644 679

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 690 700 720 740 820 850 870 890 900 950

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 6 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 6 - 13 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 13 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 599 €
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 13 r. a 2. dieťa do 6 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 655 € 
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PALM ROYALE SOMA BAY 
| hotelový komplex         | strana 317

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

TROPITEL SAHL HASHEESH 
| hotelový komplex        | strana 313

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

SUNRISE SELECT ROYAL MAKADI 
| hotelový komplex       | strana 316

TOP FIRST MINUTE -30%

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 730 750 770 790 820 920 950 970 990 1000 1060

504 511 525 539 553 574 644 665 679 693 700 742

dospelá osoba 1. prístelke 700 710 730 750 770 800 900 930 950 970 980 1040

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu „Superior“ s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 50 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 740 760 780 810 910 940 960 980 990 1050

497 504 518 532 546 567 637 658 672 686 693 735

dospelá osoba 1. prístelke 690 700 720 740 760 790 890 920 940 960 970 1030

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

Fa k u ltat ív ne v ý let y
N á š  t i p  -  k u r z  p o t á p a n i a  v  s l o v e n s k o m  j a z y k u
Využite spojenie nádherného koralového mora a prítomnosť skúsených slovenských inštruktorov potá-
pania v Hurghade. Absolvujte 4 až 5 dňový základný potápačský kurz s akreditovaným certifikátom Open 
Water Diver. 

Pre skúsenejších potápačov máme k dispozícii rozšírené potápačské kurzy, lodné výlety spojené s potá-
paním a šnorchlovaním pri koralových útesoch a mnoho ďalších výletov. Strávte svoj voľný čas aktívne a 
domov sa vrátite s novými zážitkami. 

Viac informácií o výletoch a potápačských kurzoch získate na www.tiptravel.sk/dovolenka/egypt/  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 780 800 820 840 870 1000 1030 1050 1070 1080 1140

539 546 560 574 588 609 700 721 735 749 756 798

dospelá osoba na 1. prístelke 750 760 780 800 820 850 980 1010 1030 1050 1060 1120

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ubytovanie, all inclusive a letenka ÚPLNE ZDARMA

dieťa 7 - 14 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 590 590 590 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 2 dospelé osoby - 18% zľava a dieťa do 14 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 660 € 
2 dosp. os. - 8% zľava a 1. dieťa do 14 r. a 2. dieťa do 7 r. ÚPLNE ZDARMA » ušetríte až 682 € 
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Potešilo nás, že ste otvorili katalóg CK TIP travel, a. s. 
a TATRATOUR Slovakia, s.r.o., a skôr ako si vyberiete dovo-
lenku, ponúkame vám niekoľko užitočných rád a informá-
cií. Všeobecné informácie na nasledovných stranách sú 
nedeliteľnou súčasťou Zmluvných vzťahov CK TIP travel, 
a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. Pre dosiahnutie zhody 
medzi naším a vaším chápaním rozsahu, obsahu a kvality 
poskytovaných služieb sa s uvedenými Všeobecnými infor-
máciami ako aj so Zmluvnými vzťahmi našich CK, prosím, 
oboznámte ešte pred zakúpením zájazdu. 

PROGRAM ZÁJAZDU 
Programy pobytových zájazdov sú podobné, menia sa len v závislosti 
od spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípadne aj druhý) a posled-
ný (prípadne aj predposledný) deň pobytu/zájazdu je určený najmä 
na dopravu do a z letoviska, teda na príchod, resp. odchod a činnosti 
s tým spojené (transfery, ubytovanie a pod. ). Pri posudzovaní počtu dní 
dovolenky treba teda počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) 
a posledného (prípadne aj predposledného) dňa v rôznej miere zasahujú 
dopravné a ubytovacie služby. Pri príchode na miesto určenia sú ubyto-
vacie kapacity štandardne k dispozícii od 14:00 hod. a v deň odchodu 
je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je na informačnej 
tabuli uvedené inak). Aj v prípade obsadenia izby alebo uvoľnenia izby 
v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnu-
té ubytovanie v plnom rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť 
objednávateľovi zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré 
z týchto dôvodov neboli čerpané. Pobyt ako taký a služby samotné sa 
vždy počítajú na počet prenocovaní, t. j. cena zájazdu je vždy kalkulovaná 
na počet nocí, pričom v našej ponuke nájdete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 
alebo 14 nocí. 

Pobytové zájazdy individuálnou alebo autobusovou dopravou s dĺž-
kou zájazdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní ( 7, 8, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) 
majú nasledovný program:

1. deň zájazdu: odchod zo Slovenska do vami zvolenej destinácie. 

2. deň zájazdu: príchod na miesto pobytu, ubytovanie, voľný program. 
(Deň nástupu na ubytovanie pri individuálnej doprave. )

3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri mori. 
Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

9. , 10. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, voľný 
program, odchod na Slovensko. (Deň opustenia ubytovacej kapacity pri 
individuálnej doprave. )

10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na územie SR. 

Letecké pobytové zájazdy na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 
14 nocí) majú nasledovný program: 

1. deň zájazdu: odlet zo SR z Bratislavy, Popradu, Košíc, resp. Sliača. 

2. až 7. , 9. , 10. , 11. resp. 14. deň zájazdu: voľný program pri mori. Mož-
nosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

8. , 10. , 11. , 12. , resp. 15. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, transfer na letisko, 
odlet z pobytovej destinácie do SR. 

Pobytové zájazdy kombinovanou dopravou - program týchto zájazdov 
je kombináciou programu leteckých a autobusových pobytových zájaz-
dov (7, 8, 10, resp. 11 nocí). 

Dôležité je sledovať čas odchodu alebo odletu späť do Slovenskej 
republiky, ktorý bude včas uvedený na informačnej tabuli vo vašom uby-
tovacom zariadení. Všetky zmeny, pokiaľ je o nich CK informovaná (napr. 
meškania z dôvodu nepredvídateľných okolností), vám oznámi delegát, 
resp. zástupca CK, a preto je nevyhnutné pozorne sledovať jeho oznamy 
na informačnej tabuli a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU
Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňuje-
me zákazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa 
môže uskutočniť aj v noci z posledného pobytového dňa na nasledujúci 
deň. Zájazd sa tak môže predĺžiť a skončí sa 9. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. 
dňom zájazdu. Rovnako odlet zo Slovenska do zahraničia sa môže usku-
točniť v noci z prvého na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody 

spôsobené predĺžením zájazdu a zmenou programu zájazdu. Doporu-
čujeme neplánovať v krátkom čase po plánovanom príchode žiadne 
dôležité stretnutia či pracovné povinnosti. 

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY
Vo všetkých pobočkách CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. 
vám vieme okamžite poskytnúť informácie o stave obsadenosti vami 
vybraných zájazdov vďaka automatizovanému informačnému systému, 
ktorý v reálnom čase spája všetkých predajcov a aktualizuje sa. Záväznú 
rezerváciu vašej dovolenky je možné uskutočniť na základe zloženej 
zálohy. Samozrejmosťou je i rezervácia zájazdu zložením zálohy vkladom 
na účet CK. Ponúkame však aj splátkové produkty, kedy si zvolíte výšku 
zálohy a mesačné splátky. Bližšie informácie vám radi poskytneme na na-
šich pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 
Upozorňujeme, že pri zájazdoch typu last minute ide zväčša o posledné 
voľné izby v danej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v doprave, 
resp. v danom termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy 
dokonca bez možnosti výberu. Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu dostanú 
hotely rezervácie last minute dovoleniek len pár dní, niekedy dokonca 
pár hodín pred príchodom klientov. Preto sa môže stať, že klientovi bude 
pridelená izba lokalizovaná a zariadená inak ako pre ostatných klientov, 
ktorí si zájazd zakúpili podstatne skôr, čo je zohľadnené v cene zájazdu vo 
forme zľavy. 

STRAVOVANIE 
V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stravovanie 
formou raňajok, polpenzie (raňajky a večere), polpenzie plus (večere 
s neobmedzeným množstvom alko a nealko nápojov, raňajky), plnej 
penzie (raňajky, obedy a večere), resp. formou all inclusive, príp. ultra all 
inclusive. Rozsah a kvalita stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkosti 
(počtu izieb celkovo) a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych 
tradícií a zvyklostí. 

Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení vám budú 
podávané raňajky:

- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípad-
ne nealkoholického nápoja, 

- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko 
a pod. ,

- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pes-
trosť ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia 
v danej krajine. Pri švédskych (bufetových) stoloch vám môže asistovať 
aj hotelový personál, ktorý vám ponúkne a naloží stravu v neobmedze-
nom množstve. Množstvo a sortiment stravy je však plne v kompeten-
cii hotela, pričom si treba uvedomiť, že pri kapacitách nižšej triedy je 
nutné počítať s menším výberom. 

- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych (bufe-
tových) stolov – klient si samoobslužne naberá jedlo, ktoré pozostáva 
z pečiva, masla, džemu, salámy, syru alebo vajíčka a pod. 

Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber môže byť 
niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová 
forma švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté 
v cene obedov a večerí. 

Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, 
večere) formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmono-
gram podávania all inclusive služieb určuje hotel.

Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad skoré 
a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, sušienky, 
zmrzlinu, importované alkoholické nápoje, tematické večere, fľašu vína 
na izbe, osušky, slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži zdarma, animač-
né programy, detský miniklub, rôzne športové a zábavné aktivity. Program, 
resp. poskytovanie služieb v rámci ultra all inclusive je v hotelovom režime.

All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom 
vybraných nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej 
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výroby počas servírovania plnej penzie, alebo vo vyhradených hodinách 
v priestore na to určenom, prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športo-
viská, animácie a pod.)

Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all inclusive 
a ultra all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v závislosti 
od kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej kra-
jiny. Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri každom hoteli, 
ich obsah však môže byť manažmentom hotela počas sezóny upravený, 
preto popis v katalógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine ho-
telov v režime all inclusive je potrebné nosiť plastikový náramok. Za jeho 
stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. Nevyužité služby all 
inclusive nie je možné finančne kompenzovať. V posledný deň pobytu je 
spravidla možné čerpať služby all inclusive do 10:00 hod., resp. 12:00 hod., 
pričom presné informácie dostanete priamo na mieste od pobytového 
delegáta CK. 

Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý deň pobytu 
v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého prí-
chodu do hotela a skorého odchodu z hotela (mimo bežných prevádz-
kových hodín reštauračných zariadení) môže byť klientom servírovaná 
neskorá večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej 
kuchyne alebo formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu po-
skytuje. O poskytnutie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne 
deň vopred do 17:00 h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré hotely 
služby stravných balíčkov neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad 
z dôvodu účasti na fakultatívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby 
all inclusive v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. 
V prípade zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskoré-
ho príchodu alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú 
stravu nahradiť. Vo väčšine hotelov platí z hygienických dôvodov striktný 
zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú hotely 
apartmánového typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vynášania 
jedla a nápojov z jedálne alebo reštaurácie hotela. Podávanie nápojov 
v plastových, resp. v akrylátových pohároch (i v hoteloch vyššej triedy) je 
možné najmä z dôvodov bezpečnosti klientov (pohyb bosými nohami) 
a s ohľadom na legislatívu danej krajiny.

V prípade ubytovania v apartmánových domoch stravovanie nie je zahr-
nuté v cene zájazdu. Vo vybraných destináciách vám však napriek tomu 
vieme za príplatok zabezpečiť polpenziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE
Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné. Preto sa v našej 
ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších až 
po najluxusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. Len na vás 
záleží, akú kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, depan-
dance, aparthotelový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu 
(1 až 5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 slniečok) ubytovania si zvolíte. Každé 
ubytovacie zariadenie je vybavené vlastným hygienickým zariadením 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC). Najčastejšie sa ponúka na výber 
práve hotel. Triede hotela (či iného ubytovacieho zariadenia hotelového 
typu) zodpovedá i forma a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah služieb. 
Hotelové komplexy/hotelové rezorty (resp. aparthotelové komplexy) sú 
veľké hotelové (aparthotelové) areály, kde môžete zväčša nájsť hlavnú 
časť s recepciou a spoločenskými priestormi a ubytovacie jednotky, ktoré 
môžu byť buď súčasťou hlavnej budovy, alebo môžu stáť samostatne ako 
oddelené časti. Kvalita i rozsah ubytovania v hlavnej budove či v sused-
ných budovách je však totožná (pokiaľ nie je uvedené inak). Väčšinou 
v Chorvátsku a Čiernej Hore sa stretnete s kategóriami pavilón, vilka, 
depandance a bungalov. Sú to zariadenia s ubytovaním v izbách hote-
lového typu, pričom stravovanie a ostatné ponúkané služby sú zväčša 
zabezpečené v centrálnej budove alebo hoteli. 

Vybrané hotely disponujú rodinnými izbami - ide o rozmerovo väčšie 
izby, vo väčšine prípadov úplne alebo čiastočne oddelené dve miestnosti, 
kde sa nachádzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. 

Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. 
suitách. Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôž-
kových hotelových izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek), väčšinou 
i s vnútorným sedením v oddychovej zóne.

Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami 
a 1-2 prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, 
pričom vo vybraných kapacitách je apartmán obohatený i o vybave-
nú kuchynku. Obdobou je hotelové štúdio pre max. 5 osôb s 1 alebo 

2 miestnosťami a vlastným kuchynským kútom.  

Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných 
apartmánových domoch bez stravovania, kde si stravu môžu pripraviť 
sami. Tieto apartmány a štúdiá sú naviac vybavené kuchynskou linkou so 
základným riadom, dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si 
so sebou doplnkovú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na kon-
zervy, nôž, prípadne potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubyto-
vacích zariadení nižších tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom 
ani inými hygienickými či toaletnými potrebami. Apartmán je zariadenie 
vhodné zväčša pre 4 – 5 osôb a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené 
miestnosti slúžiace na prenocovanie, pričom spravidla v jednej z nich je 
vstavaný kuchynský kút. Štúdio je určené pre 2 – 3 osoby a je to najčastej-
šie jedna miestnosť, ktorej vybavenie je rovnaké ako pri apartmáne. V Ta-
liansku sú zákazníci povinní uhradiť po príchode vratný depozit a v deň 
odchodu vyčistiť kuchyňu. V prípade, že je apartmán vrátený v riadnom 
stave s čistou kuchyňou a jej vybavením, depozit je pri odchode vrátený 
v plnej výške. 

Pozn. : rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách v jednot-
livých destináciách sa môže líšiť, šírka manželského lôžka sa pohybuje 
od 120 cm. 

Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré 
je možné využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch 
ide o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre 
deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3 a 4-lôžkových izieb, pričom 
podlahová plocha týchto izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžkových 
izieb. V ponuke sú aj 4-lôžkové izby hotelového typu s 1 manželskou 
a 1 poschodovou posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie pohodlie v 3 až 
4-lôžkovej izbe je zohľadnené nižšou cenou pre osoby na prístelke. Prí-
stelkou môže byť aj pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, 
skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod. 

Infant – medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 rokov, ktoré nemá 
nárok na žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a platí len povinné 
príplatky (poistenie, letiskové poplatky a iné). 

Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové izby, ktoré sú 
zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha a vybave-
nie takýchto izieb nie sú tak dobré ako pri 2-lôžkových izbách (1-lôžkové 
izby napr. nemusia mať balkón a pod. ) Za 1-lôžkové izby sa väčšinou 
účtuje príplatok. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá k dispozí-
cii 1-lôžkové izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy 
príplatok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia umožňuje a klient - 
jednotlivec si to želá, môžeme po vzájomnej dohode dvoch jednotlivcov 
spojiť do 2-lôžkovej izby. V tom prípade im príplatok za 1-lôžkovú izbu 
nebude účtovaný. O výške príplatku za jednolôžkovú izbu sa informujte 
na pobočkách CK. 

Výhľad na more, resp. izba obrátená na morskú stranu – izba väčšinou 
s balkónom a s priamym alebo s bočným výhľadom na more, ktorému 
môže čiastočne brániť zeleň alebo časť budovy. Ide o bližšiu špecifikáciu 
umiestnenia izby, v tomto prípade s orientáciou k moru. 

Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabezpečené uby-
tovanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bezplatne. Avšak niektoré 
hotely disponujú iba istým konkrétnym počtom izieb s balkónom, preto 
môže byť v týchto kapacitách za izbu s balkónom inkasovaný extra 
príplatok.

Špeciálne požiadavky sú individuálne, vami vyslovené priania ohľadom 
ubytovania, napr. v konkrétnej izbe, resp. sedenia v autobuse na kon-
krétnom mieste, ktoré nie sú spoplatnené. Pri kúpe zájazdu môžete 
vysloviť špeciálnu požiadavku, ako napr. ubytovanie na prízemí, na po-
schodí, s výhľadom na bazén, resp. na more, ubytovanie vedľa známych, 
rodiny, alebo sedenie v autobuse v prednej časti a pod. Taktiež je našou 
maximálnou snahou zabezpečiť pre vás ubytovanie v izbách vedľa seba 
a túto vašu požiadavku i vopred nahlasujeme na recepciu ubytovacieho 
zariadenia. Rozdelenie izieb je však plne v kompetencii hotela (ten vychá-
dza z momentálnej obsadenosti izieb), z toho dôvodu sa najmä počas 
hlavnej sezóny môže stať, že napriek vašej požiadavke a našej snahe 
nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či skupinu 
osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto izby k dispozícii. Naše CK sa vždy 
maximálne snažia všetky vaše požiadavky splniť, avšak tie nemôžu byť 
pred odchodom na zájazd zo strany CK záväzne potvrdené, nakoľko sa 
nejedná o platenú službu. Pokiaľ sa špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, 
naše CK vám nemôžu poskytnúť kompenzáciu ani zľavu, nakoľko na tieto 
požiadavky nevzniká právny nárok. 
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V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách 
riadená centrálne recepciou hotela, to znamená, že klimatizácia môže byť 
spustená počas hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vyme-
dzenom období (zväčša od 15. 6. do 15. 9.).

CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. vám ponúkajú ubytovanie 
v prevažne garančne nakontrahovaných kapacitách. V praxi to zna-
mená, že ubytovacie kapacity sú prostredníctvom nášho zahraničného 
partnera vopred dohodnuté a zaplatené. CK nemôžu ovplyvniť čas pri-
deľovania jednotlivých izieb. Táto činnosť je plne v kompetencii prevádz-
kovateľa ubytovacieho zariadenia. Podľa medzinárodných štandardov 
môžu byť klienti ubytovaní v deň príchodu až po 14:00 hod. , resp. 15:00 
hod.  a v deň odchodu sú povinní uvoľniť izbu, resp. apartmán, či štúdio 
do 10:00 hod., prípadne skôr (pokiaľ to vyžaduje časový harmonogram 
odchodu). Čas odchodu je vždy uvedený na informačnej tabuli, resp. v in-
formačnej knihe CK, ktoré sa nachádzajú v každom ubytovacom zariadení. 

Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa 
na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších sku-
pinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším 
čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokra-
čovať v transfere s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 

Ďalej upozorňujeme, že CK nemajú možnosť ovplyvniť rozsah, obsah 
a podmienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytova-
cieho zariadenia sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dôvodov 
môžu kedykoľvek nastať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhrade-
ných priestoroch hotela. 

Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zábavou. Preto 
sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle 
hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj. 

OSTATNÉ
Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (pokiaľ nie je 
v katalógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nezodpovedá presne 
počtu ubytovaných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú obsadenie 
si ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo tiež 
skoro ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygienická 
nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Preto z hygie-
nických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu byť bazény počas sezóny 
nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Zvyčajne sú bazény v hotelových za-
riadeniach počas letnej sezóny k dispozícii od 08:00 do 18:00 hod. O časo-
vom harmonograme prevádzky tobogánov, šmykľaviek a iných hotelových 
atrakcií rozhoduje výlučne hotel, preto sa informujte, prosím, na recepcii 
o obmedzeniach. Vnútorné bazény môžu byť na základe rozhodnutia 
hotelového manažmentu počas letnej sezóny mimo prevádzky. Väčšina 
pláží je verejná a prístupná i miestnemu obyvateľstvu, kde nemožno vylúčiť 
možnosť využívania sprchy, pokiaľ je k dispozícii, za poplatok. Čistenie pláží 
je obvykle v kompetencii obcí. CK nemôžu vylúčiť, že klimatické podmien-
ky, vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, náplavy napr. 
rias, vodných tráv a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám 
podmienok na pláži. Tento faktor je však zo strany CK neovplyvniteľný a ne-
zakladá zákazníkovi nárok na finančnú náhradu alebo kompenzáciu. CK ani 
hotely preto nezodpovedajú za kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže okrem 
prípadu, že sa jedná výlučne o súkromnú hotelovú pláž. Vzdialenosť k pláži 
udáva orientačnú vzdialenosť od pláže k najbližšej časti areálu ubytovacie-
ho zariadenia (hotelového komplexu). 

V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a varenie voda 
z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvo-
rených fľašiach. V niektorých krajinách nie je voda z vodovodu vhodná ani 
na umývanie zubov. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym 
ohrevom vody tečie v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo pri nepriaz-
nivom počasí vlažná voda. Počas exponovaných hodín može taktiež 
dochádzať k zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje 
distribúcia vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. V niekto-
rých krajinách môže dochádzať k opakovaným (krátkodobým) výpadkom 
elektrickej energie a v zásobovaní vodou, čo má za následok i dočasnú 
nefunkčnosť klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. 

K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí 
aj hmyz či výskyt domácich zvierat, prípadne drobného vtáctva v exteriéri 
hotelov alebo na plážach. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, resp. 
hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Preto odporúčame, 
i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu, pribaliť si do príručnej bato-
žiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené potraviny.  

Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto riešiť priamo 
s poisťovacou spoločnosťou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú 
k dispozícii na všetkých pobočkách CK. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 
V našom katalógu nájdete popis a hotelové a nami vyhotovené fotografie 
ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie má niekoľko typov 
izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. môžu mať iný dizajn, 
farbu, atď. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby zaria-
diť v rôznych farebných, dekoratívnych, sanitárnych či nábytkových preve-
deniach, fotografia hotelovej izby v katalógu nemusí presne zodpovedať 
vám pridelenej izbe, prípadne interiér, či exteriér ubytovacieho zariadenia 
môžu byť vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie odlišné (napr. iný typ 
nábytku, iné farebné prevedenie a pod.) Izba, ktorú si v našej CK zakúpite, 
však vždy spĺňa opis vybavenia uvedený v časti ubytovanie pri každom ho-
teli v katalógu. Súčasťou katalógu sú i takzvané ilustračné fotografie, ktoré 
dopĺňajú predstavu o danej destinácii. Popis jednotlivých ubytovacích za-
riadení a ich okolia ako aj popis hotelových služieb zodpovedá skutočnosti 
známej k 12. 11. 2014. CK nemôžu zodpovedať za prípadné zmeny, ktoré 
nastali neskôr (napr. začatie stavebnej činnosti v okolí a pod. ) Rovnako nie 
je v kompetencii CK ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia 
na kvalitu služieb (ako napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží v dô-
sledku nepriaznivého počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu 
viesť k dočasnému obmedzeniu spotreby vody, či elektrickej energie, ďalej 
napr. zmena majiteľa ubytovacej kapacity a tým i zmena rozsahu služieb, 
doplnkových služieb a pod.) CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. 
ako i majitelia – prevádzkovatelia jednotlivých ubytovacích kapacít taktiež 
nemôžu niesť zodpovednosť za vzhľad či úpravu pozemkov susediacich 
s danou kapacitou, nakoľko tieto pozemky nie sú jej súčasťou. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ
Vzhľadom na to, že neexistuje jednotný medzinárodný systém na katego-
rizáciu ubytovacích zariadení a v jednotlivých krajinách sú rôzne kritériá 
a rôzne označenia kvality ubytovacích zariadení (mnohokrát sa stáva, že 
ubytovacie zariadenia tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou 
svojich služieb môžu v rôznej miere líšiť), pre vašu objektívnu a jednotnú 
orientáciu sme ich zaradili podľa vlastného hodnotenia. Počtom slniečok 
sme vyjadrili celkový dojem z jednotlivých zariadení, pričom berieme 
do úvahy nasledovné kritériá: kvalita ubytovania, kvalita a pestrosť služieb, 
celková poloha, vybavenie hotela, resp. areálu, bohatosť stravy a dopln-
kové služby (viď tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hotelového typu 
(pavilón, vilka, depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby centrál-
nych budov a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je počet slniečok, 
tým je ubytovacie zariadenie kvalitnejšie. Upozorňujeme, že toto naše 
hodnotenie nemusí vždy zodpovedať oficiálnej triede používanej v hos-
titeľskej krajine. CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. na základe 
spoľahlivej znalosti miestnych pomerov a v spolupráci so zahraničnými 
partnermi vybrali všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena zodpovedala 
ich kvalite a zároveň aj požiadavkám klienta. O ubytovacom zariadení, 
ako aj o rozsahu a štruktúre jeho základných služieb sa dočítate v našom 
katalógu. Hodnotenie ubytovacích zariadení je nasledovné: 

  veľmi jednoduché ubytovacie zariadenie (spoločné 
hygienické zariadenie na chodbe), v našej ponuke 
takéto ubytovacie zariadenie nenájdete

   jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené 
starším nábytkom, vlastné hygienické zariadenie, 
obmedzená ponuka doplnkových služieb, vhodné 
pre menej náročných zákazníkov

    ubytovacie zariadenie strednej triedy so štandard-
nými doplnkovými službami (prevažne s bazénom, 
klimatizáciou a TV, príp. iné) pre stredne náročných 
zákazníkov

     ubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, kde 
pestrosť a rozsah služieb uspokoja i náročnejších 
zákazníkov

      zariadenie vyššej triedy, kde poloha a celková 
úroveň ubytovacích, stravovacích a doplnkových 
služieb uspokojí aj náročných zákazníkov

        hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov
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Poznámky: niektoré ubytovacie zariadenia svojím vybavením, polohou, 
kvalitou a rozsahom služieb či inými charakteristikami čiastočne spĺňajú 
požiadavky vyššej triedy. Takýmto zariadeniam sme pridali polslniečko: 

Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu (počet hviezdičiek) v zmys-
le platnej legislatívy štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza. 

VOUCHER
Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú uve-
dené v zmluve o obstaraní zájazdu. Tieto služby ste si zakúpili a budete 
ich čerpať. Pri ubytovaní sa môže odovzdávať majiteľovi apartmánového 
domu, resp. na recepcii hotela alebo priamo delegátovi, ktorý zastupuje 
CK na mieste pobytu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas a miesto 
odchodu autobusu, resp. čas a miesto stretnutia na letisku. Pri individu-
álnej doprave je uvedené miesto a orientačný čas možnosti ubytovania 
sa v danej kapacite. Voucher obdržíte po zaplatení celej čiastky zájazdu, 
približne 7 dní pred odchodom zájazdu. Pozn. : bližšie informácie o vami 
vybranej krajine a o doprave obdržíte spolu s voucherom. V prípade, že 
máte o dané informácie záujem ešte pred samotnou kúpou zájazdu, tieto 
podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu na každej pobočke CK. Infor-
mácie sú orientačné, čerpané z predchádzajúcej letnej sezóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLY ZÁSTUPCA CK
O vašu bezproblémovú dovolenku sa budú starať skúsení slovensky, 
resp. česky hovoriaci delegáti so znalosťami miestnych pomerov, 
ktorí organizujú informačné stretnutia, transfery z letiska a na letisko 
a sprostredkúvajú predaj fakultatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas 
vášho pobytu akýkoľvek problém, delegát je vám k dispozícii osobne 
i telefonicky na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabuli 
v každom ubytovacom zariadení. Delegát je osobou, ktorá je oprávnená 
prijímať a vybavovať reklamácie počas vášho pobytu. Delegát CK nemusí 
byť ubytovaný vo vami zakúpenom ubytovacom zariadení. 

Sprievodca CK – so sprievodcom CK sa stretnete zväčša pri poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdoch. Pri poznávacích zájazdoch sa sprie-
vodca venuje skupine počas zájazdu, poskytuje odborný výklad a obvykle 
je ubytovaný v tom istom ubytovacom zariadení. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY 
Vo všetkých nami ponúkaných destináciách vám delegát sprostredkuje 
predaj fakultatívnych výletov v miestnej mene priamo na mieste vášho 
pobytu. Za organizáciu výletu (ktorý si zakúpite u delegáta) a jeho 
program plne zodpovedá zahraničná partnerská CK. Ponuka a popis 
jednotlivých vybraných fakultatívnych výletov v katalógu CK sú orientač-
né. Presnejší popis i program výletov však nájdete v info knihe, časový 
harmonogram i ceny jednotlivých fakultatívnych výletov sú uvedené 
aj na informačnej tabuli CK nachádzajúcej sa v každom ubytovacom 
zariadení CK a podrobne vás o nich budú informovať priamo na mieste 
pobytu aj naši delegáti. V prípade akejkoľvek nespokojnosti s organizáci-
ou, resp. s priebehom výletu zakúpeného u delegáta, je nutné rekla-
máciu riešiť priamo na mieste s organizátorom výletu – partnerskou CK 
a to prostredníctvom nášho pobytového delegáta, nakoľko sa nejedná 
o produkt CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o., a naše CK nie sú 
kompetentné tieto reklamácie riešiť. 

CESTOVANIE S DEŤMI
Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôso-
bu ubytovania (prípadne typu lôžka) dieťaťa je dosiahnutý vek dieťaťa 
a počet dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. V každom 
cenníku je uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie 
ceny služieb a zľavy, resp. do akého veku a za akých podmienok má 
dieťa ubytovanie, resp. stravovanie, príp. služby all inclusive, resp. ultra 
all inclusive zadarmo. Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa 
nesmie dovŕšiť v deň príletu, resp. návratu do SR (dieťa do 2 rokov nesmie 
v deň príletu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu, 
resp. návratu do SR dovŕšiť 12 rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame 
na základe vášho želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré 
hotely poskytujú detskú postieľku zdarma, iné za poplatok a v niektorých 
hoteloch nemajú detské postieľky dispozícii vôbec, preto vám odporúča-
me vopred sa informovať v cestovnej kancelárii. Vzhľadom na špecifické 
osobné potreby malých detí (špeciálna detská strava, plienky, nočník 
a pod.) odporúčame zobrať so sebou dostatočné množstvo zásob 

a vybavenie na celý pobyt, keďže ubytovacie zariadenia takéto vybavenie 
neposkytujú, ani nepredávajú. 

KLUBOVÁ DOVOLENKA
V sezóne 2015 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov (júl, 
august) animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod ná-
zvom “SUN & FUN klub“ zabezpečujeme vo vybraných ubytovacích kapa-
citách. Skúsení, slovensky hovoriaci animátori pre vás pripravia celodenný 
animačný program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch 
vyššej triedy je spravidla slovenský animátor súčasťou medzinárodného 
animačného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie 
cvičenia, aerobik či detský mini klub určite spríjemnia chvíle odpočinku 
vám aj vašim deťom. Upozorňujeme však, že animátori nezodpovedajú 
za neplnoleté deti, ktoré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný 
popis aktivít je uvedený vždy priamo pri danej ubytovacej kapacite 
označenej ikonou “SUN & FUN klub“. Klubové aktivity sú zvyčajne určené 
pre deti vo veku 4 - 12 rokov a tiež pre dospelých, ich presný program 
nájdete po príchode do ubytovacej kapacity na informačnej tabuli CK. 

DOPRAVA
Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť ako spôsob do-
pravy vlastné auto, pri preberaní účastníckeho preukazu obdržíte bližšie 
orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných 
hmôt, ubytovania atď. (týka sa destinácií Chorvátsko, Čierna Hora, Albánsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Taliansko). Pri individuálnej doprave začína zájazd 
o deň neskôr a končí sa o deň skôr, ako sú termíny pre autobusovú dopra-
vu. Po príchode do ubytovacej kapacity sa môžete ubytovať na základe 
účastníckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asistencie delegáta. 

Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým 
autobusmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, 
ako i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodičov sú zárukou bez-
problémovej a bezpečnej jazdy. Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné 
technické prestávky v dĺžke cca 20 minút, počas ktorých je možné 
zakúpiť si teplé i studené nápoje. Vzhľadom na to, že nami ponúkaná 
autobusová doprava do Chorvátska, Čiernej Hory, Albánska, Bulharska, 
Rumunska a Talianska je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), ako 
i vzhľadom na možné nepredvídateľné okolnosti počas cesty, ktoré ako 
CK nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia 
na cestách, nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené 
klimatické podmienky, prípadné technické problémy a pod. ), môže 
dôjsť k meškaniu dopravy pri ceste do ako i z letovísk oproti plánovaným 
časom príchodu, resp. odchodu. 

Trasy cesty sú stanovené nasledovne: do Chorvátska cez Maďarsko, 
do Čiernej Hory cez Maďarsko a Chorvátsko, do Albánska cez Maďarsko, 
Chorvátsko a s prestupom v Čiernej Hore, do Bulharska cez Maďarsko, 
Srbsko alebo Rumunsko, do Rumunska cez Maďarsko, do Talianska cez 
Rakúsko. Pri poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdoch je trasa 
autobusu uvedená v opise programu daného zájazdu. 

Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nutné si uve-
domiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvoleného 
letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste sa 
informovali na pobočkách CK považujte za orientačné. Uvedené sa týka 
i poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdov. 

Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miestenku 
zdarma všetkým zákazníkom autobusových zájazdov v takom poradí, 
v akom za zájazd zaplatili. V praxi to znamená, že klient, ktorý si zájazd ob-
jedná a zaplatí skôr, má zaistené miesto v prednej časti autobusu, pokiaľ 
to zasadací poriadok daného typu autobusu umožňuje. V autobusoch 
sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú 
obmedzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú 
obsadzované bez nároku na zľavu.

Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme diaľ-
kovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vysokými 
sklopnými sedadlami, predajom teplých a studených nápojov, plnou 
klimatizáciou a izolačným zasklením. 

Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie autobusov 
určujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus môže byť aj značky 
Karosa, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. Preprava klientov po území SR 
môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná 
zvozovým mikrobusom, osobným autom alebo autobusom, ktorý 
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nemusí spĺňať kritériá diaľkového klimatizovaného autobusu. Doprava 
diaľkovým klimatizovaným autobusom je garantovaná od hraníc SR.  

Nástupné miesta – za nástupné miesta CK TIP travel, a. s. a  TATRATOUR 
Slovakia, s.r.o. je považovaná Bratislava, resp. Košice (naplánovanie trasy 
a hlavného výstupného miesta Bratislava alebo Košice je pri spiatočnej 
ceste plne v kompetencii nášho zmluvného prepravcu, ktorý zohľadňuje 
prísne bezpečnostné normy). 

Nástupné miesta a zvoz z miest Senec, Trnava, Piešťany, Trenčín, Nitra, 
Komárno, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Lučenec, Žilina, Poprad, 
Prešov, Košice, Michalovce je doplnková služba našej CK. Pre realizáciu 
zvozu z vybraného nástupného miesta je prvoradý záujem klientov. 
V prípade, že bude v danom meste minimálne 10 záujemcov, CK vie 
takúto službu zabezpečiť.

V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané 
tým, že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá 
je pre autobusy pomerne obmedzená, a ktorá je často kontrolovaná zo 
strany polície aj spätne, prostredníctvom tachografických krúžkov. 

Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných miest 
na území SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej blízkosti uby-
tovacieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že autobusy 
sa nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích 
zariadení, nakoľko sú často miestne komunikácie úzke, resp. zablokované 
parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. Vzhľadom k po-
merne veľkému počtu letovísk, do ktorých organizujeme prepravu, môže 
v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri ceste do letoviska, resp. 
pri návrate k prestupom, odkiaľ klienti pokračujú po príchode prestupo-
vého autobusu. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu cestujú-
cich z jednotlivých nástupných miest alebo letovísk (v mimosezónnych 
termínoch autobusy zachádzajú do väčšieho počtu letovísk, pričom si 
vyhradzujeme právo určenia trasy, resp. zmeny). 

Kombinovaná doprava – patrí vďaka cenovej výhodnosti a svojej po-
hodlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám ponúka tento 
typ v okrajových termínoch (v júni a v septembri) v Bulharsku, Rumunsku 
a v Albánsku. Ide o kombinácie diaľkový klimatizovaný autobus–lietadlo, 
resp. lietadlo–diaľkový klimatizovaný autobus. 

Orientačné ceny zvozových prepráv sú polovicou cien zvozových pre-
práv pri leteckej a autobusovej doprave. Podrobné informácie žiadajte 
v pobočkách CK TIP travel, a. s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. 

Letecká doprava – je prevažne zabezpečená leteckou spoločnosťou 
TRAVEL SERVICE, a. s. formou charterových letov (lety organizované 
našou CK, nie pravidelné linkové lety) novými modernými lietadlami 
typu Boeing 737-800 new generation, resp. Airbus A320. V menšej miere 
využívame služby aj iných prepravcov, napríklad Onur Air, Free Bird, 
Tailwind Airlines (Cyprus), Fly Dubai (SAE). Ide zväčša o garantované lety, 
ktoré sú našou CK vopred dohodnuté a zaplatené. Letenky sú v ekono-
mickej triede. 

Servis počas letu.  Počas letov trvajúcich menej ako 2 hod. a pri letoch 
na poznávacie zájazdy (ak nie je uvedené inak) sú na palube lietadla 
servírované studené a teplé nealkoholické nápoje, pri letoch trvajúcich 
viac ako 2 hod. je na palube lietadla servírovaná studená strava, studené 
a teplé nealkoholické nápoje. Pri výbere nášho hlavného leteckého part-
nera, spoločnosti TRAVEL SERVICE, sme zohľadnili profesionálnu úroveň 
služieb a česky, resp. slovensky hovoriaci personál. V našej ponuke sú 
zväčša denné lety, v obmedzenej miere lety večerné, či nočné. Zamedziť 
prípadnému meškaniu lietadla nie je v kompetencii CK. CK nemajú vplyv 
ani na určovanie letových časov, ani nie je v moci CK ovplyvniť prípadné 
meškanie (technické, prevádzkové dôvody, vplyv počasia, príp. iné) alebo 
zmenu odletových časov.  

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity 
a odovzdávaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemajú na toto prideľovanie 
vplyv. Bližšie informácie ohľadom batožiny, váhových a bezpečnostných 
limitov a pod. sú uvedené v pokynoch k odletu, ktoré dostanete spolu 
s voucherom.  

Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, aj celkom, 
presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade nočných letov, kedy je 
príchod alebo odchod do/z hotela realizovaný v nočných alebo skorých 
ranných hodinách, si hotel účtuje prenocovanie v plnej sume, t.j. celú 
cenu ubytovania (od 14:00 do 09:00 hod. nasledujúceho dňa). Zmeny 
letových časov sa nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj niekoľko hodín 
pred plánovaným odletom v dôsledku nepriaznivého počasia, pre-

vádzkových problémov letísk alebo leteckých spoločností, preplnenia 
vzdušných letových trás a pod. 

Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. Odporúča-
me vám dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny pred plánovaným časom 
odletu. V prípade vášho oneskorenia alebo omeškania CK nezodpovedá 
za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu 
ani v prípade nevycestovania.

Väčšina destinácií má priame letecké spojenie (z Bratislavy, z Košíc,  
Popradu, alebo zo Sliača priamo na letisko cieľovej destinácie), avšak pri 
vybraných destináciách je možný let s medzipristátím na letisku mimo 
cieľovej destinácie.

ZDRAVOTNÉ PREDPISY A FORMALITY 
Do žiadnej z nami ponúkaných destinácií nie je nevyhnutné vybavovať 
zvláštne povinné zdravotné formality a očkovanie. 

CENNÍKY 
Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v eurách (€, EUR), ak nie je 
uvedné inak. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtované za každú, aj 
začatú noc ubytovania, a to v súlade s medzinárodnými štandardami. 

V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, zoradené sú 
podľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulované na počet prenocova-
ní, vrátane uvedeného stravovania podľa cenníka (ak sa nachádza v popi-
se ubytovacej kapacity) a vrátane leteckej dopravy v ekonomickej triede 
(okrem leteckých zájazdov do Albánska, Bulharska a Rumunska, kedy sa 
cena letenky extra pripočítava k cene ubytovania a stravovania). Cena 
zahŕňa taktiež služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH, príp. klub. 

Pri leteckých zájazdoch platí, že v deň príchodu do hotela, resp. v deň 
odchodu z hotela je v cene zájazdu zahrnutá strava, resp. (ultra) all 
inclusive alebo all inclusive light podľa času skutočného príchodu 
do hotela, resp. odchodu z hotela v zmysle vlastných hotelových pravi-
diel poskytovania stravovacích, resp. (ultra) all inclusive, resp. all inclusive 
light služieb. Tieto sa zvyčajne poskytujú najskôr od 14:00 do 22:00 hod. 
v deň príchodu a najneskôr do 10:00, resp. 12:00 hod. v deň odchodu.

K zájazdom individuálnou, resp. autobusovou dopravou sú cenníky uve-
dené podľa jednotlivých destinácií v prehľadnej forme podľa termínov. 
Cena je pri jednotlivých termínoch kalkulovaná na počet prenocovaní. 
Ak sa v popise ubytovacieho zariadenia nachádza forma stravovania, 
uvedené je zahrnuté v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene 
sú ďalej zahrnuté služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade 
autokarovej dopravy sa k cene zájazdu pripočítava cena dopravy kalkulo-
vaná s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. pri vybraných destináci-
ách a termínoch i z Košíc. 

V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

POVINNÉ PRÍPLATKY 
Letiskový poplatok a bezpečnostnú taxu, kúpeľný poplatok, resp. 
pobytovú taxu a víza si inkasujú niektoré správy štátov, letiská či iné 
inštitúcie a klient si ich buď kúpi priamo sám (napr. víza), alebo mu ich 
zaobstará CK pri kúpe zájazdu. 

-  letiskový poplatok, bezpečnostná taxa, emisné a servisné po-
platky vrátane transferov na mieste pobytu – je z časti poplatok, 
ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Používajú ich 
na krytie nákladov spojených s odbavovaním a ďalším servisom 
na letisku a povinných poplatkov spojených s leteckou prepravou. 
Časť daného poplatku slúži na zaplatenie prepravy luxusnými klima-
tizovanými autobusmi z letiska do ubytovacej kapacity a pri odlete 
z ubytovacej kapacity na letisko. Tieto poplatky sa štandardne účtujú 
v jednej cene. 

-  poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohon-
ných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo palivový 
príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných nákla-
dov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov.

-  poplatok za vízum a odletovú taxu – do nami ponúkaných desti-
nácií sú pre slovenských občanov víza povinné pre vstup do Egypta. 
V Tunisku sa hradí odletová taxa formou kolku. Informáciu o spôsobe 



POPLATOK ZA ZVÝŠENIE DOPRAVNÝCH NÁKLADOV VRÁTANE CIEN POHONNÝCH LÁTOK 
Ceny leteniek, resp. ceny leteckých zájazdov boli kalkulované na základe referenčnej ceny leteckého paliva podľa zmluvy s leteckou spoločnosťou na úrovni 650 - 850 USD/
MT. Na základe skutočnej ceny leteckého paliva oznámenej leteckou spoločnosťou pre kalendárny mesiac apríl 2015, ktorá bude vyššia než 850 USD/MT, je letecká spoloč-
nosť oprávnená zvýšiť dopravné náklady, resp. ceny leteniek v období apríl až október 2015 pre CK a následne CK je oprávnená v súlade s §741c Občianskeho zákonníka 
a článkom II ods. 2 písm. a) Zmluvných vzťahov jednostranným úkonom zvýšiť ceny leteckých zájazdov o tzv. "poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien 
pohonných látok". V takom prípade CK bude účtovať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorí uhradia do 31. 3. 2015 celú cenu zájazdu, poplatky nasledovne:

  Destinácia         850 - 1100 USD/MT 400 - 650 USD/MT
Letecké zájazdy do  Bulharska, Albánska, Rumunska, na ostrovy Korfu, Zakynthos, Grécko-Atény   + 20 Eur/osoba - 20 Eur/osoba
Letecké zájazdy do  Egypta, Turecka, Andalúzie, na Costa Blancu, Malorku, Sev. Cyprus, SAE      + 30 Eur/osoba - 30 Eur/osoba
Letecké zájazdy do  Tuniska, na Rodos, Krétu, Kos, Sicíliu, Kalábriu, Sardíniu, Maltu, do Izraela, poznávacie a pútnické zájazdy + 25 Eur/osoba - 25 Eur/osoba
Kombinované zájazdy  (autobus+lietadlo, resp. lietadlo+autobus) - poplatok je stanovený vo výške polovice poplatku pre letecké zájazdy.

V prípade, že letecká spoločnosť oznámi pre kalendárny mesiac apríl 2015 cenu paliva od 400 do 650 USD/MT, CK zľavní ceny leteckých zájazdov o sumu uvedenú 

v tabuľke, resp. rozdiel ceny zájazdov kúpených do 31.3.2015 zákazníkom vráti. V prípade cien leteckého paliva nad 1100 USD/MT bude uplatňovaný alikvótny výpočet poplatku 

za zvýšenie dopravných nákladov podľa rovnakej metodiky. 
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zabezpečenia víz a kolkov obdrží klient pred zakúpením zájazdu v CK. 

-  kúpeľný poplatok, resp. pobytová taxa a servisný poplatok. 
Poplatky sú povinné v Chorvátsku, Čiernej Hore a v Bulharsku a platia 
sa pri kúpe zájazdu priamo v CK. Pobytová taxa (daň) v Taliansku 
a v Španielsku v závislosti od konkrétneho regiónu musí byť uhrade-
ná priamo na mieste pobytu v hoteli.  

Poznámka: osoby, ktoré platia pri leteckých pobytových zájazdoch 
špeciálnu zníženú cenu letenky 290 €, resp. 250 € pri Zakynthose, 
Korfu, Grécku-Atény, Malte, Sardínii, Sicílii, Kalábrii, Sev. Cypre, Tunisku 
a Egypte, resp. 390 € pri destinácii Spojené arabské emiráty a všetky 
povinné príplatky, majú ubytovanie, prípadne stravovanie, resp. (ultra) 
all inclusive zdarma.

PRÍPLATKY
-  poplatok za komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia 

stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK vo výške 
2,50 € (KOMFORT) alebo 3,50 (PLUS) na osobu a deň  počas celej 
dĺžky zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej ochrane v prí-
pade nepredvídateľných udalostí. Podrobné informácie si, prosím, 
vyžiadajte na niektorej z našich pobočiek, prípadne od autorizované-
ho predajcu. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovatelia CK TIP travel a. s. , Teplická 74, 921 01 Piešťany a CK 
TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , Teplická 74, 921 01 Piešťany (ďalej len CK) 
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v plat-
nom znení spracúvajú osobné údaje zákazníkov za účelom:

1. organizácie, tvorby, realizácie zájazdov ako kombinácie služieb a posky-
tovanie samostatných služieb cestovného ruchu v rozsahu: titul, meno, 
priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne 
číslo, podpis,

2. archivácie a možnosti overenia účasti na zájazde v minulosti v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narode-
nia, telefónne číslo, podpis,

3. priameho marketingu CK a jej marketingových partnerov (tretích strán) 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov v roz-
sahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa zákazníka,

4. sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spo-
ločnosťou v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová 
adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, podpis.

CK pri spracúvaní osobných údajov tieto spracúvajú v automatizovanom 
a v inom ako automatizovanom informačnom systéme. 

CK informujú, že osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávať v ces-
tovných zmluvách o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) v automatizo-
vanej a v inej ako automatizovanej podobe počas 4 rokov od uzatvorenia 
zmluvy v súlade s vymedzením archívnej lehoty v registratúrnom poriad-
ku a zlikvidujú ich ihneď po obdržaní písomného odvolania súhlasu alebo 
po uplynutí lehoty uvedenej v platnom registratúrnom pláne a poriadku.

CK vyhlasujú, že spracúvané osobné údaje použijú len na vyššie uvedené 
účely. V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 
Z.z. CK predpokladajú, že osobné údaje budú poskytované tretím stra-
nám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, 
t.j. subjektom spolupracujúcim s CK, ktorými sú ubytovacie zariadenia, 
zasielateľské spoločnosti, Slovenská pošta, tlačiarenské spoločnosti, le-
tecké spoločnosti, dopravné spoločnosti a poisťovňa, pričom môže dôjsť 
k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. 

Doplňujúce informácie:

• Osoby oprávnené získavať osobné údaje v mene CK sú označené 
menovkou (menom a priezviskom) a funkciou na pracovnom stole v pre-
vádzkarni CK.

• Právnym základom spracúvania osobných údajov pri realizácii zájazdov 
je plnenie Zmluvy, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo 
zmluvných strán alebo ako účastníci zájazdu, ktorí budú podľa Zmluvy 
služby čerpať.  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 
Zmluvy.

• Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje 
a bez zbytočného odkladu informovať CK o zmene vo svojich osobných 
údajoch. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich po-
skytol.

• Zákazníci majú právo písomne namietať v CK proti poskytovaniu 
a využívaniu ich osobných údajov v poštovom styku za účelom zasielania 
ponukových a propagačných materiálov. CK v takom prípade vyhovie ich 
námietke do 30 dní od doručenia žiadosti.

• Prevádzkovateľ prehlasuje, že neposkytnutím osobných údajov za úče-
lom sprostredkovania poistenia alebo účelom priameho marketingu spo-
jeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov nevzniká 
hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

CK oznamujú, že zákazníkom garantujú a zaručujú všetky práva, ktoré 
majú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, a 
že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia 
Zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených 
predávajúcim. Poskytnuté údaje budú sprístupnené len zamestnancom 
CK a osobám, ktoré sú oprávnené ponúkať, predávať a poskytovať služby 
CK, ako aj osobám, ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného 
toku), a to najmä za účelom ponuky, predaja alebo poskytovania služieb 
pre CK a jej marketingových aktivít.

Tento katalóg Leto 2015 je ponukovým a propagačným materiálom  
CK TIP travel a. s. , so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany,  
IČO: 36 250 791, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava,  
odd. : Sa, vl. č. 10254/T,  resp. CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , so sídlom  
Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47 864 834, zapísaná 
v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, odd. : Sro, vl. č. 34799/T. 
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I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Cestovná kancelária TIP travel a.s., so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany, 

IČO 36 250 791, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 
odd. Sa, vl.č. 10254/T, resp. cestovná kancelária TATRATOUR Slovakia, 
s.r.o. , so sídlom Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47 864 834, zapísaná 
v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, odd. : Sro, vl. č. 34799/T, ktoré 
do zmluvného vzťahu vstupujú prostredníctvom siete vlastných predaj-
ných miest alebo splnomocnených externých autorizovaných predajcov 
(ďalej iba CK) a

b) objednávateľ (zákazník)- fyzická alebo právnická osoba spôsobilá 
k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. 
zájazd objednal písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v prospech kto-
rej sa zmluva uzatvorila, zájazd písomne objednal, resp. na ktorú sa zájazd 
previedol, pričom v tomto prípade podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, 
že je riadne splnomocnený uzatvoriť zmluvu v jej mene a v jej prospech. 
Za neplnoletú osobu Zmluvu podpisuje jej zákonný zástupca. 

2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 
281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov a týmito Zmluvnými vzťahmi. Vzniká uzatvorením zmluvy 
o obstaraní zájazdu resp. potvrdením písomnej objednávky (ďalej len 
Zmluva,)čím objednávateľ vyslovuje súhlas s uzatvorením Zmluvy a so 
zmluvnými vzťahmi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených 
v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) 
zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny 
za zájazd (zaplatenie fakturovanej sumy na účet CK je jednoznačným 
prejavom slobodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného 
vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok a zároveň aj vyjad-
rením súhlasu s nimi), resp. podpísaním Zmluvy (rozhodujúci je okamih, 
ktorý nastane skôr).

4) Obsah Zmluvy vyplýva z ponuky tohto katalógu, dodatočnej ponuky 
CK (napr. akcie, dotlač), objednávateľom potvrdených objednávok (napr. 
forfaitové zájazdy) a je v súlade s týmito Zmluvnými vzťahmi.

5) Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzujú, že objednávateľovi obstarajú 
zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

6) Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov 
zájazdu podpísaním Zmluvy udeľuje tento súhlas na spracovanie a 
poskytnutie ich osobných údajov za podmienok a účelmi uvedenými 
v časti katalógu Všeobecné informácie – ochrana osobných údajov. 
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 4 rokov s 
vymedzením archívnej lehoty a sprostredkovania poistenia, ktoré sa ria-
dia registratúrnym poriadkom v zmysle požiadaviek zákona č. 395/2002 
Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení. V ostatných prípadoch 
súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľ-
vek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia 
odvolania súhlasu zákazníkom CK a údaje budú následne vymazané. 
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa tiež vzťahuje na 
všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručovacie spoločnos-
ti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene ostatných 
účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, 
o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa udeľuje v 
celom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov do 
cudziny (štátov, kam účastníci zájazdu pocestujú). Objednávateľ čestne 
vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on ako aj všetci 
účastníci zájazdu, ktorých osobné údaje na základe ich súhlasu CK posky-
tol, boli oboznámení a poučení o všetkých svojich zákonných právach a 
podmienkach spracúvania svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 
122/2013 Z.z. v platnom znení, najmä však o ustanoveniach § 28 tohto 
zákona ako aj o celom obsahu Zmluvy. Objednávateľ zájazdu v prípa-
de poskytnutia zájazdu do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený v súlade s § 31 
ods. 3 článok a) a b), že daná krajina (viď. Katalóg Leto 2015) nezaručuje 
primeranú úroveň ochrany jeho osobných údajov, čo potvrdzuje pod-
pisom Zmluvy. CK do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň 
ochrany osobných údajov, poskytuje osobné údaje v rozsahu titul, meno, 
priezvisko, dátum narodenia výlučne za účelom zabezpečenia zmluv-
ných služieb pre objednávateľa.

II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV
1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednaný-

mi dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena 
je uvedená v Zmluve. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK sú oprávnené jednostranným úko-
nom v zmysle § 741c Obč. zákonníka zvýšiť cenu zájazdu v prípade, 
že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, ktoré 
nastalo po 12.11.2014 (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili celú 
cenu zájazdu do 31.3.2015),

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prí-
stavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere 
o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začiatkom 
zájazdu (nevzťahuje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). 
Pre výpočet výmenného kurzu bol použitý kurz ECB k 12.11.2014.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom 
zájazdu, sú CK na základe tejto dohody oprávnené cenu zájazdu 
uvedenú v Zmluve jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši 
cena alebo platba podľa odst. 2) písmena a) a b)oproti cene služieb 
a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura 
použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 % sú CK 
oprávnené zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku 
zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie ceny 
je pre objednávateľa záväzné.

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu 
zvýšenia musia CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred 
začiatkom zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu 
v cene zájazdu.

5) Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) 
a zahŕňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymeno-
vané. K cenám autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo 
západného Slovenska účtuje príplatok 7 €, zo stredného a z východ-
ného Slovenska 10 €. K základným cenám zájazdov sa pripočítavajú 
príplatky, resp. odpočítavajú zľavy uvedené v základnej ponuke 
na osobu a deň. Tieto služby sa môžu doobjednať len na dobu celé-
ho pobytu.

6) Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby 
na základnom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťa-
hujú na poznávacie a pútnické zájazdy, akékoľvek povinné príplatky 
a iné nepovinné príplatky a poplatky za doplnkové služby, príplatky 
k autobusovej doprave a dopravu na letisko, víza a poistenie. Zľavy 
sa nevzťahujú ani na špeciálne znížené ceny leteniek pre osoby na 
prístelkách pri (ultra) all inclusive, resp. pri all inclusive light hote-
loch (250 €, 290 €, resp. 390 €) . V prípade, že si zákazník nezakúpi k 
zájazdu komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

7) Na akciové ceny, publikované formou akciovej ponuky, sa nevzťahujú 
žiadne ďalšie zľavy.

8) Splnomocnený externý predajca nie je oprávnený dohodnúť s objed-
návateľom ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore s popisom alebo 
informáciami uvedenými v tomto katalógu alebo iných materiáloch CK.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
1) CK majú právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objed-

návateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplate-
nie ceny zájazdu (príp. preddavku) musí objednávateľ na požiadanie CK 
preukázateľným spôsobom doložiť.

2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK sú oprávnené 
požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov 
a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto: 

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok 
vo výške minimálne 50% ceny zájazdu (s výnimkou podmienok predaj-
nej akcie Top a Special First Minute a Osoba/y úplne zdarma), 

b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhra-
diť doplatok do celkovej ceny zájazdu,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred 
začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny zájazdu.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej 
ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov ne-
dodrží termíny alebo výšky platieb podľa článku III. ods. 2c) Zmluvných 
vzťahov, sú CK oprávnené odstúpiť od uzavretej Zmluvy a požadovať za-
platenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% 
ceny zájazdu i v prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil 
CK preddavok ani celú cenu zájazdu a CK od uzavretej Zmluvy neod-
stúpili.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených 

služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých 

a zaplatených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých 

službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy 

podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách 

a porušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie,
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f ) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie pod-
robné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa 
dôležité a ktoré sú cestovným kanceláriám známe, ak nie sú obsiahnuté 
už v Zmluve alebo v katalógu, ako i potrebné doklady,

g) právo písomne oznámiť CK najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu, 
že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. 
Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že 
súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky 
účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba 
stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spo-
ločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu 
nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú (čl. VI., 
bod 7),

h) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve 
a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami,

i) v prípade kúpy zájazdu v predajnej akcii Top a Special First Minute alebo 
Osoba/y úplne zdarma právo uskutočniť do 15.3.2015 zmenu ubytova-
cieho zariadenia v rámci destinácie alebo termínu s pôvodnou zľavou 
platnou pri kúpe zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskyt-

nutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované 
údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť 
ďalšie doklady podľa požiadavky CK, 

b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, spre-
vádzanie a dohľad dospelého účastníka a písomný súhlas zákonného 
zástupcu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých 
zdravotný stav to vyžaduje,

c) vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Zmluvných vzťahov,
e) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
f ) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžado-

vané), byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať pasové, 
colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako 
i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, 
ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. 
Vlastným cestovným dokladom musia disponovať aj deti bez ohľadu 
na vek. 

g) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného 
zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku 
na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK a uhradiť 
prípadnú spôsobenú škodu,

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávate-
ľom služieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných vzťahov.

j) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť 
alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť zhoršenie 
vlastného zdravotného stavu

k) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase
l) bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, predovšetkým telefonického 

kontaktu, e-mailu a poštovej adresy, slúžiacich k prípadnému oznámeniu 
zmeny náležitostí Zmluvy alebo pokynov na cestu.

m) pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontak-
tu) uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia, a zaslať ním 
podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej 
obdržania. V prípade, že objednávateľ tento záväzok nesplní, CK majú 
právo zrušiť rezerváciu resp. odstúpiť od Zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 
dní pred odchodom alebo pri posledných voľných miestach majú CK 
právo požiadať Objednávateľa o priamy vklad na účet.

n) overiť si pred kúpou zájazdu prepravné podmienky pri zdravotných 
obmedzeniach, ochoreniach alebo po úrazoch.

3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi 
zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj 
s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však informovať 
o rozsahu a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov,
c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je zabez-

pečený sprievodca CK (iba pre komunikačné účely). 

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK 
1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto 

Zmluvných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.
2) CK sú povinné pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých pod-

statných skutočnostiach, ktoré sú im známe, a ktoré môžu mať vplyv 
na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu.

3) CK nie sú povinné poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred 

potvrdených a zaplatených služieb.
4) CK sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe 

ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď 
CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, 
ak je táto doprava súčasťou zájazdu

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu 
v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a ce-
nou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý 
len z časti.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU
1) Ak sú CK nútené pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku 

Zmluvy, navrhnú objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena 
Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena 
uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo 
či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnu-
tie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny. 

2) Pre realizáciu každého zájazdu je stanovený minimálny počet 35 účast-
níkov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK majú právo zrušiť zájazd, ktorý je 
predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom 
do 21 dní pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnu-
tie minimálneho počtu účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zrušia zájazd, 
sú povinné túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez 
zbytočného odkladu.

3) CK si vyhradzujú právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené 
alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí 
(napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné po-
hromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., 
resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objedná-
vateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať, a ktorým 
nebolo možné zabrániť.

4) Ak CK odstúpia od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiat-
kom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy 
podľa ods.1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej 
Zmluvy poskytli iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám 
dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môžu takýto zájazd ponúknuť. 
Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvod-
nej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového 
zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, sú CK povinné tento rozdiel 
bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých služ-
bách sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom CK bude objedná-
vateľa o nich bezodkladne informovať. Ide najmä o zmenu trasy zájazdu, 
ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu a triedu, 
zmenu obsahu a časového rozvrhu poskytovania služieb all inclusive, 
časových harmonogramov programov a programu zájazdu, predĺženie 
zájazdu, miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu 
za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné 
miesto, meškanie lietadla, zmenu leteckej spoločnosti, čísla letu a typu 
lietadla, zrušenie autobusovej dopravy na letisko alebo z letiska, zrušenie 
autobusovej dopravy do Bratislavy a zmenu kategórie autobusu pri 
doprave po Slovensku,  ako aj zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých 
omylov a tlačových chýb. Autobusová doprava na letisko a z letiska sa 
uskutoční pri minimálnom počte 12 účastníkov. Doprava po Slovensku 
pri všetkých autobusových zájazdoch sa uskutoční pri minimálnom poč-
te 10 účastníkov z jedného nástupného miesta. Ak navrhované zmeny 
vedú aj k zmene ceny zájazdu, CK uvedie novú cenu v návrhu.  Objedná-
vateľ má možnosť písomne v určenej lehote oznámiť CK, že so zmenami 
nesúhlasí, a že odstupuje od Zmluvy.

6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytnú objednávateľovi služby alebo 
ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistia, že mu ich nebudú môcť 
poskytnúť, aj keď ich k tomu Zmluva zaviazala, sú povinné bezodkladne 
urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie 
zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej 
kvality, než sú uvedené v Zmluve, sú CK povinné vrátiť objednávateľovi 
rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 

7) CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť 
zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu 
termínu zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou, 
minimálne však vo výške 34 € za osobu. 

8) CK majú právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby po-
skytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom 
a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu. 

9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je 
dôvodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania CK vrátia 
objednávateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.

10) Zvoz na letisko je samostatná doplnková služba cestovných kancelárií 
k vybraným leteckým zájazdom. Zrušenie alebo zmena zvozu na letisko 
nie je zmenou podmienok zájazdu.

ZMLUVNÉ VZŤAHY
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VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) CK môžu pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zru-

šenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností 
objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením 
dôvodov zasielajú CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú 
v Zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia. 

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom 
čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznáme-

nie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu 
v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho do sídla CK pošle 
doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. 
dňom doručenia písomného oznámenia. 

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie 
povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpia od Zmlu-
vy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ 
povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stano-
vená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb 
nasledovne:

•  46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 30 % z ceny objednaných služieb 
a poistné

•  45 -31 dní pred odchodom zájazdu: 40 % z ceny objednaných služieb 
a poistné

•  30 -21 dní pred odchodom zájazdu: 50 % z ceny objednaných služieb 
a poistné

•  20 -15 dní pred odchodom zájazdu: 80 % z ceny objednaných služieb 
a poistné

•  14 -6 dní pred odchodom zájazdu: 90 % z ceny objednaných služieb 
a poistné

•  5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 100 % z ceny objednaných 
služieb a poistné

 Pri poznávacích a pútnických zájazdoch 21 dní a menej pred odchodom 
zájazdu:

 100% z ceny objednaných služieb a poistné
 V prípade odstúpenia od Zmluvy iba jednej osoby z viacerých uvede-

ných v Zmluve na strane Objednávateľa, zmluvná pokuta sa rovná 90% z 
ceny objednaných služieb a poistné bez ohľadu na dátum odstúpenia.

4) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu 
cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo 
z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2) písm. f ) týchto 
Zmluvných vzťahov, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

5) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, 
ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež za-
počítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň 
odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.

6) CK majú právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku 
alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK sú zároveň 
povinné vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny 
zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

7) CK si vyhradzujú právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na ná-
hradu, ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo 
navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh 
zájazdu. Závažným narušením programu či priebehu zájazdu sa rozumie 
protiprávne konanie alebo konanie pod vplyvom omamných alebo 
návykových látok, alkoholu alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi 
alebo nerešpektovanie organizačných pokynov sprievodcov, delegátov 
či miestnych zástupcov CK k programu a priebehu zájazdu.

8) Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu, ktorý si tento u CK objednal 
a bol CK potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany 
objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie skôr objednaného 
zájazdu.

VIII. REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPOVED-
NOSŤ ZA ŠKODY
1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne 

dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie 
chybne poskytnutej služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný 
uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, 
a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu 
CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ a CK sa 
snažia poskytnúť si navzájom maximálnu súčinnosť. 

2) Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení práva na odstrá-
nenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam 
v spolupráci so zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK alebo 
dodávateľa služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár. Zástupca 
CK sa tak môže vyjadriť k predmetu chybne poskytnutej služby. Tento 

potvrdený záznam objednávateľ predloží CK na uznanie nárokov z rekla-
mácie. Zástupca CK nie je povinný vyjadriť sa k bodom, ktoré sa netýkajú 
služieb CK obsiahnutých v Zmluve. Písomný záznam nie je v zmysle 
platnej právnej úpravy reklamáciou.

3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK bez-
odkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo 
v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 
podľa Zmluvy, inak právo zaniká. K reklamácii objednávateľ prikladá 
písomný záznam, vypracovaný podľa predchádzajúceho bodu. Rekla-
mácia zaslaná iba elektronickou poštou (e-mail) sa nepovažuje za platne 
podanú, pokiaľ nie je spätne potvrdené jej zaregistrovanie. Na všetky 
reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami CK odpovedia 
písomnou formou najneskôr do 30 dní od ich doručenia. 

4) CK sú zodpovedné objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich 
z uzatvorenej Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK alebo 
iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK nezodpo-
vedajú za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si 
objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organi-
zácie (napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou hotelového areálu 
a majetkom hotela s prístupom výhradne len pre hotelových hostí, CK ani 
hotel nezodpovedajú za jej čistotu, údržbu a vybavenie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy 
spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poist-
ného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, 
ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia 
výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých ob-
jednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestov-
nou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok 
na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK upozorňujú na prípadné meškanie dopravných prostriedkov 
a na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest a hra-
ničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, plných vzdušných 
koridorov resp. z technických a prevádzkových dôvodov.  

8) V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve 
(napr. pri poruche autobusu), CK hradia cestovné náklady v rámci územia 
SR vo výške cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravidelnej auto-
busovej linky.

9) CK nezodpovedajú za škodu, ktorú nezavinili ani oni, ani ich dodávatelia 
služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá 
nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo 
možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku 
neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. CESTOVNÉ POISTENIE
1) Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných strán 

je komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornopoplatkov 
pre účastníkov zájazdu. Ceny komplexného cestovného poistenia sú 
uvedené v katalógu našich CK. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal 
od CK poistné podmienky a rozsah komplexného cestovného poistenia, 
s ktorým sa oboznámil aj v zastúpení s ním spolucestujúcich osôb.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou 
spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa 
v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať 
existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách 

a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe 
tlače k 12.11.2014 a CK si vyhradzujú právo ich zmeny do uzatvorenia 
Zmluvy s objednávateľom. Všetky informácie uvedené v tomto katalógu 
boli zostavené na základe poznatkov a informácií, ktoré mali CK k dispozí-
cii ku dňu vydania katalógu. CK si vyhradzujú právo na prípadné zmeny, 
ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo vás uis-
ťujú, že vás budú o nich bezodkladne informovať najneskôr do termínu 
zakúpenia vášho zájazdu. CK sa ospravedlňujú za prípadné neúmyselné 
chyby a preklepy, ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť.

2) Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 1.12.2014 a spolu s katalógom 
sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obsta-
raní zájazdu objednávateľ potvrdzuje, že s týmito Zmluvnými vzťahmi ako 
aj so Všeobecnými informáciami bol oboznámený, sú mu zrozumiteľné, 
súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Pre výklad pojmov budú 
použité všeobecné informácie uvedené v tomto katalógu CK.

ZMLUVNÉ VZŤAHY
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Prehľad krytia

www.europska.sk
INFOLINKA: (02) 54 41 77 04

Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, korešpondenčná adresa P.O.Box 4, 810 11 Bratislava, Slovenská republika
IČO 366 815 12, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1419/B
Infolinka: 02 / 544 177 04 (-06), info@europska.sk, www.europska.sk
Spoločnosť patrí do skupiny Assicurazioni Generali S.p.A so sídlom v Trieste, ktorá je uvedená v talianskom 
zozname poisťovní vedenom IVASS pod č. 26

Cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2014
Komplexné

cestovné poistenie 
KOMFORT

Komplexné
cestovné poistenie 

PLUS

Poistenie storna

1. Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu maximálne plnenie 
na jednu poistnú 

udalosť

Európa - do 4.000 € Európa - do 8.000 €

Svet - do 1.000 € Svet - do 1.000 €

spoluúčasť 10%
pre ochorenia, ktoré si 
vyžadujú hospitalizáciu

spoluúčasť 25%
pre ochorenia, ktoré si 

nevyžadujú hospitalizáciu,
chronické a existujúce  

ochorenia nie sú poistené

bez spoluúčasti
chronické a existujúce 
ochorenia sú poistené

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

2. Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu jednotlivec do 1.350 € 1.500 €

rodina do 2.700 € 3.000 €

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

3. Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode: jednotlivec 35 € 100 €

Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu rodina 70 € 200 €

4. Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko: jednotlivec 35 € 100 €

náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík rodina 70 € 200 €

Poistenie batožiny

5. Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny jednotlivec 700 € 1.000 €

rodina 1.400 € 2.000 €

6. Náhrada cenných vecí  (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) a športového náčinia do 1/3 poistnej sumy do 1/2 poistnej sumy

7. Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny jednotlivec 140 € 200 €

rodina 280 € 400 €

8. Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov jednotlivec 340 € 400 €

rodina 680 € 800 €

9. Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži jednotlivec - 350 €

alebo strate platobných prostriedkov rodina - 700 €

Poistenie pátrania a záchrany

10. Náklady na pátranie a záchranu 7.000 € 14.000 €

Poistenie liečebných nákladov

Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 11. - 19. 200.000 € 220.000 €

Maximálne poistné plnenie v bodoch 11. - 19. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení nepoistené 20.000 €

11. Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie do 100 % do 100 %

12. Ambulantné ošetrenie do 100 % do 100 %

13. Pobyt v nemocnici do 100 % do 100 %

14. Prevoz liekov do 100 % do 100 %

15. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla) do 100 % do 100 %

16. Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní Cesta tam a späť do 100 % do 100 %

 1 noc (max.5) - 90 €

17. Návrat spolupoistenej osoby do vlasti do 100 % do 100 %

18. Doprava detí do vlasti 1.700 € 2.000 €

19. Repatriácia v prípade smrti do vlasti do 100 % do 100 %

Úrazové poistenie

20. Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% 17.000 € 34.000 €

Poistenie zodpovednosti

21. Škody na majetku alebo zdraví 100.000 € 200.000 €

Asistenčné služby

22. Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou
áno áno

Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka)

Preddavok pre advokáta/kauciu 1.700 € 3.400 €

Maximálna dĺžka jedného výjazdu 22 dní 22 dní

Informácia o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

Cestovná kancelária TIP travel a.s. má na rok 2015 uzatvorenú poistnú zmluvu číslo 01KAU1256212015 
a cestovná kancelária TATRATOUR Slovakia, s.r.o. poistnú zmluvu číslo 01KAU1769492015 u poisťovateľa 
Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu so sídlom Pribinova 25, 811 09 
Bratislava, IČO 36681512, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl. č 1419/B.

Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté v poistnej knižke
(brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.

Cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2015
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BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Janka Čelechovská – ROYAL
ZNS ROKOŠ, nám. Ľ. Štúra 19
tel.: 038/7601020
e-mail: caroyal@caroyal.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Travel Agent
Dolná 1
tel.: 048/4123072
e-mail: info@travelagent.sk

BARDEJOV
Sun CA
Stöcklova 21
tel.: 054/4722418
e-mail: zukova.slavka@gmail.com

BARDEJOVSKÉ KÚPELE
HERKULES agency
Kino Žriedlo 1
tel.: 054/4744774
e-mail: herkules@herkules.sk

BOJNICE
Pharmaeduca
Opatovská cesta 4
tel.: 046/5154209 
e-mail: zajazdy@pharmaeduca.eu

BRATISLAVA
Travel.Sk
Einsteinova 24 - Aupark
tel.: 02/33872835
e-mail: info@travel.sk
VERNE TRAVEL
Karadžičova 8
tel.: 0850/333111
e-mail: verne@verne.sk
Krížik tours
Oráčska 9
tel.: 0903 724 044
e-mail.: ikrizik@gtsi.sk

BREZNO
Aventurine
Rázusova 33
tel.: 048/6112566
e-mail: aventurine@mail.t-com.sk
TOMIB
Dr. Clementisa 1220/9
tel.: 048/6111474
e-mail: cagmplus@orangemail.sk

BREZOVÁ POD BRADLOM
BradloInvest WA
Námestie gen. M.R.Štefánika 341/2
tel.: 034/6242073
e-mail: bradloinvest@stonline.sk

BYTČA
LENKA
S.Biroša 659/3
tel.: 041/5522683
e-mail: lenka.jurgosova@stonline.sk

ČADCA
ČAD – Tours
Palárikova 75
tel.: 0915 841 615, 0915 841 768
e-mail: cadtours@stonline.sk
ZAHRA-CA
Malá 2946/58
tel.: 041/4000148
e-mail.: vangelova.zahra@gmail.com

DOLNÝ KUBÍN
Ital tour
Radlinského 1721/58
tel.: 043/5867012
e-mail: italtour@italtour.sk
Almaxtour
Radlinského 47
tel.: 0905 553 857
e-mail: almaxtour@almaxtour.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
Cestovka Flipper
OS Máj, Centrum I 1420
tel.: 042/4426017
e-mail: info@cestovkaflipper.sk

DUNAJSKÁ STREDA
DUNA TOUR
Korzo B.Bartóka 790
tel.: 031/5525041
e-mail.: dunatour@dunatour.sk
Exit Travel Club
Hlavná 4235/55
tel.: 031/5511999
e-mail: info@exittravel.sk
RE TOUR
Vámberyho nám. 4912
tel.: 031/5515010
e-mail: retour@centrum.sk

GALANTA
GITA 
Šafárikova 1526
tel.: 031/7802106-8
e-mail: gita.b@mail.t-com.sk 
CK REAL  
sídlisko Jas 5 
tel.: 031/7803439
e-mail: ckreal@ckreal.sk
SPOROMED
Clementisove sady 1410/22
tel.: 031/7806784
e-mail: kurucz@sporomed.sk

HLOHOVEC
A-Z  -  Invia.sk pob.Hlohovec
Pribinova 10
tel.: 033/7331722
e-mail: ozemko@a-z.sk

HOLÍČ
JANA TRAVEL 
nám. Mieru 1 
tel.: 034/6516108 
e-mail : jana@janatravel.sk 

HUMENNÉ
ITT
1.mája 20
tel.: 057/7880127
e-mail: ittca@stonline.sk

KOŠICE
Cestovné centrum EDEN
Hlavná 70
tel.: 055/6226922
e-mail: ca@eden.sk
MANDORA
Krivá 18
tel.: 0908 354 132
e-mail: mandora@mandora.sk

LEDNICKÉ ROVNE
Fénix
Rovňanská 187
tel.: 042/4710460
e-mail: gbrezaniova@stonline.sk

LEVICE
DEKAMPO
Sv.Michala 4
tel.: 036/6222219
e-mail: dekampo@dekampo.sk
Ačko – travel.eu
Na Bašte 5 (vchod zo sv.Michala)
tel.: 036/6319093
e-mail: levice@acko-travel.sk
HE-LA TOUR
Štúrova 3
tel.: 036/6227162
e-mail: helatour@orangemail.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tempo – Daniela Bukovská
nám. Osloboditeľov 36
tel.: 044/5526778
e-mail: ck_tempo@stonline.sk

LUČENEC
Weekend
Nám. Artéz. prameňov 47
tel.: 047/4331453
e-mail: weekend@stonline.sk
Master tour
Železničná 25
tel.: 047/4331956
e-mail: mastertour@novohrad.sk

MALACKY
JJ TOURIST 
Mierové námestie 7
tel.: 0944 114 607
e-mail: cajjtourist@gmail.com

MALINOVO
Mgr.A.Mareková-Riviera travel
Hviezdna 1235
tel.: 0948 961 101
e-mail: info@rivieratravel.sk

MARTIN
SADO TOUR
M.R.Štefánika 48-Central Pasáž 
tel: 043/4135609
e-mail: sado@bb.telecom.sk 
STAHL REISEN
29. Augusta 9
tel.: 043/2388766
e-mail: stahl@stahl.sk
LastMinutky.sk
M.R.Štefánika 12
tel.: 0907 975 573
e-mail: michal@lastminutky.sk

MICHALOVCE
BOM-EX - Invia.sk p.Michalovce
Nám.osloboditeľov 33
tel.: 0903 632 135
e-mail: bomexmi@in4.sk
Luxurious
Topolianska 168/2826
areál reštaurácie TOPOlife
tel.: 0915 690 582
e-mail: info@luxlux.sk

MYJAVA
MALKO POLO
M.R.Štefánika 936/38/II 
tel.: 034/6214064 
e-mail: ck@letenky.sk
CA ALATOUR - Alena Majtánová 
nám. M. R. Štefánika 931/52
tel.: 034/6541208
e-mail:alatour.my@gmail.com 

NÁMESTOVO
Orava Tour - Invia.sk pobočka 
Námestovo
Hviezdoslavova 55/4
tel.: 043/5520710
e-mail: oravatour@oravatour.sk
Travel.Sk
Hviezdoslavovo nám.201
tel.: 043/5523224
e-mail: info@travel.sk

NITRA
Fun tour
Štefánikova 7
tel.: 037/6525331
e-mail: funtour@funtour.sk
Laguna travel
Štefánikova 55
tel.: 037/3811648
e-mail: lagunatravel@lagunatravel.sk
MIA TOUR
Piaristická 2,budova Stapring
tel.: 0905 130 014
e-mail: miatour@miareality.sk

NOVÁKY
Okay travel
G.Košťála 160
tel.: 0911 831 291
e-mail: info@okaytravel.sk 

NOVÁ BAŇA
Abraca
nám. Sv. Alžbety 102
tel.: 045/6856300
e-mail: abraca@abracatour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
VIA - Mgr. Jana Kubáková
Weisseho 13
tel.: 032/7717977
e-mail: viaca@mail.t-com.sk
Cepreka - Zuzana Tiršelová
Košikárska 2
tel.: 032/7710416
e-mail: cepreka@cepreka.sk

NOVÉ ZÁMKY
ATLAS
Komárňanská 8
tel.: 035/6404200
e-mail: atlas.ca@pobox.sk
TURANCAR CK
Komárňanská 2
tel.: 035/6402553
e-mail: novezamky@turancar.sk
ESSO TOUR
Podzámska 23/A
tel.: 035/6421136
e-mail: essotour@essotour.sk

PARTIZÁNSKE
JANA ŠVECOVÁ CA
nám. SNP 144 
tel: 038/7492981 
e-mail: jana.svecova.pe@gmail.com 
Stanislava Vidová - A2
Škultétyho 184/14
tel.: 0915 796167
e-mail: stana.vidova@gmail.com

PEZINOK
BITTNER Travel
Holubyho 31
tel.: 0918 391 024
e-mail: bittnertravel@bittnertravel.sk
Venta
Holubyho 42
tel.: 033/6413972
e-mail: venta@ckventa.com

POPRAD
OK TOURS
Zdravotnícka 2 (1.poschodie)
tel.: 052/7723129 
e-mail: info@oktours.sk
ILA CA
Štefánikova 8
tel.: 0905 246 825
e-mail: ivana.prelichova@gmail.com
DL SERVIS
Nám.sv.Egídia 23/53
tel.: 052/7724193
e-mail: dlservis@ke.telecom.sk
DESTINACIE.SK
Nám.sv.Egídia 41/95
tel.: 052/4468685
e-mail: destinacie@destinacie.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E-TOURS
Dom služieb, Stred 39
tel.: 042/4260990
e-mail: etours@stonline.sk

PREŠOV
DOVOLENKA
Hlavná 40
tel.: 051/7763363
e-mail: 2a@dovolenka1.sk

AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA
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PRIEVIDZA 
GLOBUS
nám. Slobody 22, hotel Hviezda 
tel.: 046/5441551 
e-mail: globus.ca@mail.telekom.sk
JUKO CK
nám. Slobody 4
tel.: 046/5425012 
e-mail: jukock@jukock.sk
REAL travel
A.Hlinku 459/20
tel.: 046/5439078
e-mail: realtravel.sk@gmail.com
Bamby tour
nám.Slobody 1/OD Prior/
tel.: 046/5425854
e-mail: bambytour.ca@mail.t-com.sk
EZOP
A.Hlinku 12
tel.: 046/5420606
e-mail: ezop.ca@gmail.com

PÚCHOV
SAFARA
Štefánikova 870
tel.: 042/4635742
e-mail: divinska.safara@mail.t-com.sk 
SPORT TOUR
Royova 806
tel.: 042/4710275
e-mail: sporttour2@mail.t-com.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
Alkatour
Hlavné námestie 1
tel.: 047/5634547
e-mail: alkatour@stonline.sk
ZEN travel
Daxnerova 493/3
tel.: 0908 209 283
e-mail: zentravel@zentravel.sk
Loreta CK
Hlavné námestie 11
tel.: 0918 468 075
e-mail: loreta.rimsobota@gmail.com

ROŽŇAVA
POHODA
nám. Baníkov - Krámik 41
tel.: 0911 218 283
e-mail: vlasta.s@centrum.sk

RUŽOMBEROK
AQUASUN travel
Podhora 26
tel.: 0907 854 723
e-mail: caaquasun@gmail.com
RUŽOMBEROK LIPTOV REALITY
Textilná 23
tel.: 044/4326666
e-mail: carlr@centrum.sk

SENEC
BITTNER Travel
Lichnerova 19
tel.: 02/45927282
e-mail: bittnertravel@bittnertravel.sk
TROPIC
Lichnerova 90
tel.: 02/44252384
e-mail: tropic@tropic.sk

SENICA
Ačko - travel.eu
Štefánikova 726
tel.: 034/6544444
e-mail: senica@acko-travel.sk
Awertravel
Hviezdoslavova 1469/61
tel.: 034/6513896
e-mail: awertravel@awertravel.sk

SEREĎ
VEMA REAL
M.R.Štefánika 1152
tel.: 031/7894513 
e-mail: vemareal@vemareal.sk
TROPIC
M.R.Štefánika 3080/16
tel.: 031/7012457
e-mail: tropic@tropic.sk
FRISCO
Nám.Slobody 1185/30
tel.: 031/7891256
e-mail: cestovka@frisco.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Nám. slobody 32
tel.: 034/6600324
e-mail: amatravel@amatravel.sk
SLOVAKIA-TOUR
Potočná 118
tel.: 034/6646810
e-mail: slovakia-tour@mail.t-com.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA-Ľubica Rumanová
Letná 51
tel.: 0903 200 741
e-mail: cklubica@stonline.sk

STARÁ TURÁ
Stella tour
SNP 260/41
tel.: 032/7760069
e-mail: stellatour@stellatour.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
ĽUBOVŇA CA
OD Letná 6
tel.: 052/4326107
e-mail: calubovna@lubovna.sk

STROPKOV
Eurotour
Hlavná 52
tel.: 054/7422509
e-mail: eurotour@stonline.sk

SVIDNÍK
Lagúna – Anna Černegová
Centrálna 274, Hotel Rubín
tel.: 054/7521086
e-mail: lagunaca@stonline.sk

ŠAĽA
RECES - Invia.sk pob.Šaľa
Budovateľská 32
tel.: 0907 281 518, 0911 181 528
e-mail: ca-reces@reces.sk
AG Z-TRAVEL
Hlavná 3 (pešia zóna)
tel.: 031/7012372
e-mail: info@agz-travel.sk
VECTOR
SNP 2018/40
tel.: 031/7707586
e-mail: vector@microwell.sk

ŠAMORÍN
Miroslav Sarkozy EL GRECO 
TRAVEL
Hlavná 43
tel.: 031/5503855 
e-mail: elgrecotravel@elgrecotravel.sk
LINDTNER CA
Gazdovský rad 42
tel.: 031/5603638
e-mail.: lindtner@lindtner.sk

ŠAŠTÍN-STRÁŽE
MM TRAVEL
nám.Slobody 646
tel.: 0907 789 031
e-mail: ck.mmtravel@gmail.com

ŠTÚROVO
KING TOURS
Hlavná 10
tel.: 036/7510530
e-mail: agentura@kingtours.sk
Istertop-Atlas tours
Hlavná 50
tel.: 036/7523233
e-mail: info@atlastours.sk

TOPOĽČANY
TOPSTAR
Štefánikovo námestie 30 
tel.: 038/5321082 
e-mail: topstar@abmaudit.sk 
M-TOUR
Obchodná 2
tel.: 038/7487309
e-mail: mtour@mail.t-com.sk
TOP-DENT PLUS
M.R.Štefánika 2/6
tel.: 038/5321513
e-mail: topdentplus@topdentplus.sk
ADRIA
kpt.Jaroša 1606/2
tel.: 0948 222 900
e-mail: ca.adria@zoznam.sk
TURANCAR CK
Cyrila a Metoda 4648/3
tel.: 038/5320 918
e-mail: topolcany@turancar.sk

TORNAĽA
GEMERTOUR
Mierová 85
tel.: 047/5523946
e-mail: gemertour@stonline.sk

TREBIŠOV
B-KLUB-TURISTA
M.R.Štefánika 1632
tel.: 056/6723277
e-mail: ca.turista@slovanet.sk

TRENČÍN
Arte
Hasičská 3374
tel.: 032/7432104
e-mail: cestovka@euroweb.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATOUR
17.novembra 14, Supermarket
tel.: 032/6552361
e-mail: sevatour@euroweb.sk

TRNAVA
Júlia Dobešová - BELLA TRAVEL
Hlavná 2
tel.: 0918 607 046
e-mail: cabellatravel@gmail.com
MIRKA CA
Paulínska 15
tel.: 0918 562 674
e-mail: realtours@stonline.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
GoSt
Nemocničná 22
tel.: 047/3818191
e-mail: ck@gost.sk

VEĽKÝ MEDER
Travelmania
Komárňanská 23
tel.: 0908 515 163
e-mail: melinda@travel-mania.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Trend
M.R.Štefánika 2465
tel.: 057/4462951
e-mail: vancak.trend@orangemail.sk

VRÁBLE
Atlas
Krátka 283
tel.: 0915 841 811
e-mail: atlas.ca@pobox.sk

VRBOVÉ
JAREX Slovakia
J.Zigmundíka 334/5
tel.: 033/7791398
e-mail: jarexslovakia@jarexslovakia.sk

VRÚTKY
Martina Cenigová - FA3TOUR
ul. 1.čsl. brigády 5490
tel.: 0915 259 290
e-mail: fa3tour@fa3tour.sk

ZEMIANSKE SADY
FRIENDS TRAVEL
Zemianske Sady 171
tel.: 0918 810 126
e-mail: friendstravel@friendstravel.sk

ZLATÉ MORAVCE
Ľubica Rakovská CA
Janka Kráľa 12
tel.: 037/6338156
e-mail: lubica.rakovska@gmail.com
BEST FOTO
Janka Kráľa 43
tel.: 037/6421447
e-mail: bestfoto@stonline.sk
Miroslava Stopková Maxx Travel
Továrenská 1
tel.: 0905/762677 
e-mail: maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
KATKA 
Trhová 1
tel.:045/5326727
e-mail: agenturakatka@stonline.sk
Global Tour
nám. Slobody 2013
tel.: 045/5402581
e-mail: globaltour@globaltour.sk
DODO-TOUR
A. Sládkoviča 9
tel: 045/5330092
e-mail: dodo-tour@stonline.sk
TURANCAR CK
nám. SNP 2497 (OD PRIOR)
tel.: 045/5402971-2
e-mail: zvolen@turancar.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Skalkatour
nám. Matice Slovenskej 404
tel.: 045/6724772
e-mail: skalkatour@stonline.sk

ŽILINA
Cestuj-Poznaj Travel s.r.o.
Smreková 13
tel.: +421 948 866 020 
e-mail: cestuj.poznaj@gmail.com
ZEOS TOUR
Národná 16
tel.: 0904 602 103
e-mail: olga.zemanova@zeostour.sk

ČESKÁ REPUBLIKA

VENDRYNĚ
GORTOUR - Stanislav Goryl
Vendryně 412
tel.: +420/558329507
e-mail: goryl.s@seznam.cz

Kompletný zoznam províznych 
predajcov TIP travel a.s. nájdete
na našej internetovej stránke
www.tiptravel.sk

AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA



Bratislava
TATRATOUR
Mickiewiczova 2
tel.: 02 / 52 93 28 11,  0915 / 841 833
bratislava@tatratour.sk

Bratislava
TIP travel 
Dunajská 8 
tel.: 02 / 52 63 29 71, 0915 / 841 906 
bratislava2@tiptravel.sk 

Bratislava
TIP travel - Aupark Shopping Center
Einsteinova 18
tel.: 02 / 54 64 73 98 , 0905 / 472 952
aupark@tiptravel.sk

Banská Bystrica
TATRATOUR / TIP travel
Dolná 31
tel.: 048 / 412 52 48, 0915 / 841 917 
banskabystrica@tatratour.sk 
banskabystrica@tiptravel.sk

Komárno
TATRATOUR / TIP travel
Námestie generála Klapku č.6 
tel.: 035 / 773 32 90, 0915 / 841 722
komarno@tatratour.sk 
komarno@tiptravel.sk

Košice
TATRATOUR / TIP travel
Alžbetina 15 
tel.: 055 / 622 48 72, 0915 / 841 922 
kosice@tatratour.sk 
kosice@tiptravel.sk

Košice
 TIP travel - Aupark Shopping Center
Námestie osloboditeľov 1   
tel.: 055 / 286 32 12,  0915 / 841 902 
auparkke@tiptravel.sk

Lučenec
TATRATOUR
Železničná 24
tel.: 047 / 432 30 89, 0915 / 841 734 
lucenec@tatratour.sk 

Malacky
TATRATOUR
Radlinského 1158 / 2 
tel.: 034 / 772 31 36 , 0905 / 472 954
malacky@tatratour.sk

Michalovce
TATRATOUR
Námestie osloboditeľov 8
tel.: 056 / 644 11 49, 0915 / 841 973
michalovce@tatratour.sk

Nitra
TIP travel 
Štúrova 7 
tel.: 037 / 652 42 94, 0915 / 841 924 
nitra@tiptravel.sk

Piešťany
TATRATOUR
Winterova 28
tel.: 033 / 772 53 05 , 0905 / 472 956
piestany@tatratour.sk

Piešťany
TIP travel 
Teplická 74
tel.: 033 / 797 09 07, 0905 / 472 958 
piestany@tiptravel.sk 
callcentrum@tiptravel.sk

Poprad
TATRATOUR
Námestie sv. Egídia 44
tel.: 052 / 776 37 12 , 0915 / 841 782
poprad@tatratour.sk

Prešov
TATRATOUR / TIP travel
Hlavná 103 
tel.: 051 / 773 43 00, 0915 / 841 921 
presov@tatratour.sk 
presov@tiptravel.sk

Trenčín
TATRATOUR / TIP travel
Palackého 5
tel.: 032 / 743 48 42, 0915 / 841 777 
trencin@tatratour.sk 
trencin@tiptravel.sk 

Trnava
TATRATOUR / TIP travel
Štefánikova 47 
tel.: 033 / 551 33 34, 0915 / 841 852
trnava@tatratour.sk 
trnava@tiptravel.sk 

Žilina
TATRATOUR / TIP travel
Mariánske námestie 21
tel.: 041 / 562 69 16, 
0915 / 841 918, 0915 / 841 788 
zilina@tatratour.sk 
zilina@tiptravel.sk

Žilina
TIP travel - Aupark Shopping Center
Veľká okružná 59/A
tel.: 041 / 286 32 10, 0915 / 841 613
auparkza@tiptravel.sk

P r i a m e  o b c h o d n é  z a s t ú p e n i a  T I P  t r a v e l

Centrála 
TIP travel
 Teplická 74
921 01  Piešťany 
tel.: 033 / 797 09 09 
central@tiptravel.sk

Centrála
TATRATOUR
 Mickiewiczova 2
811 07  Bratislava 
tel.: 02 / 52 93 28 12
central@tatratour.sk

Provízne oddelenie
TIP travel
Teplická 74
tel.: 033 / 797 09 55
fax: 033 / 797 09 66
dealeri@tiptravel.sk

Internetový predaj
TATRATOUR / TIP travel 
tel.: 0915 / 841 752 , 0915 / 841 758
objednavky@tiptravel.sk
objednavky@tatratour.sk 
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Dubnica nad Váhom
OS Máj, Centrum I 1420
tel.: 042 / 442 60 17
dubnica@tiptravel.sk

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 790
tel.: 031 / 552 50 41
ds@tiptravel.sk

Galanta
Šafárikova 1526
tel.: 031 / 780 21 06-8
galanta@tiptravel.sk

Holíč 
Námestie Mieru 1
tel.: 034 / 651 61 08
holic@tiptravel.sk

Levice
Sv. Michala 4
tel.: 036 / 622 22 19
levice@tiptravel.sk

Martin
M. R. Štefánika 48
tel.: 043 / 413 56 09
martinck@tiptravel.sk

Nové Zámky
Komárňanská 8
tel.: 035 / 640 42 00
novezamky@tiptravel.sk

Partizánske
Námestie SNP 144
tel.: 038 / 749 29 81
partizanske@tiptravel.sk

Považská Bystrica
Dom služieb Stred 39
tel.: 042 / 426 09 90
povazskabystrica@tiptravel.sk

Prievidza 
Námestie Slobody 22 
hotel Hviezda
tel.: 046 / 544 15 51
prievidza@tiptravel.sk

Púchov 
Štefánikova 870
tel.: 042 / 463 57 42
puchov@tiptravel.sk

Senec
Lichnerova 19
tel.: 02 / 45 92 72 82
senec@tiptravel.sk

Senica
Štefánikova 726/2
tel.: 034 / 654 44 44
senica@tiptravel.sk

Sereď
M. R. Štefánika 1152
tel.: 031 / 789 44 14
sered@tiptravel.sk

Šaľa
Budovateľská 32
tel.: 0907 / 281 518
sala01@tiptravel.sk

Topoľčany
Štefánikovo námestie 30
tel.: 038 / 532 10 82
topolcany@tiptravel.sk

Zvolen
Trhová 1
tel.: 045 / 532 67 27
zvolen@tiptravel.sk

Lajknite si nás a dozviete sa vždy viac...
facebook.com / TIPtravel  a  facebook.com / TATRATOUR


