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pobočky TATRATOUR a TIP travel

priame 
obchodné 
zastúpenia 
TIP travel

Bratislava
TATRATOUR, Mickiewiczova 2
tel.: 02 / 52 93 28 11,  0915 / 841 833
bratislava@tatratour.sk

TIP travel, Dunajská 8 
tel.: 02 / 52 63 29 71, 0915 / 841 906 
bratislava2@tiptravel.sk

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

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, Nám. 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

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

TIP travel - Aupark Shopping Center
Veľká okružná 59/A
tel.: 041 / 286 32 10, 0915 / 841 613
auparkza@tiptravel.sk

3 Ceny a zľavy v tomto katalógu platia 
na 1 osobu na základnom lôžku ubytovanú 
v 2-lôžkovej izbe a sú platné v čase jeho 
vydania k 17. 6. 2015.
Ceny nezahŕňajú povinné príplatky (letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostné taxy a transfer, 
prípadne pobytovú taxu a servisný poplatok) a poistenie.

V prípade Vášho záujmu o niektorý 
z vybraných hotelov si môžete preveriť 
ďalšie voľné termíny, aktuálne zľavy a ceny 
na našej internetovej stránke, prípadne tele-
fonicky v ktorejkoľvek našej pobočke.

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

tatratour.sk
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All inclusive sa stal hitom
dovoleniek posledných rokov. Preto 
aj väčšina hotelov, ktoré sme zaradili 
do našej ponuky, ponúka takéto služby. 
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 (bufetových) 
stolov, miestne nealkoholické a alko-
holické nápoje počas dňa, prípadne 
občerstvenie.

Ultra all inclusive
môže obsahovať aj ďalšie služby navyše, 
ako napríklad skoré a neskoré raňajky, 
ľahké studené a teplé občerstvenie, 
kávu, čaj, sušienky, zmrzlinu, importova-
né alkoholické nápoje, tematické večere, 
fľašu vína na izbe, osušky, slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch a na pláži, ani-
mačné 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.

All Inclusive
Všetci milujeme 
„všetko v cene”
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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!

Sun & Fun
   klub

tatratour.sk
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Atény AQUIS MARE 
NOSTRUM ****
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 pre-
stížna sieť hotelov Aquis Hotels & Resorts, ktorá je bezpochyby záru-
kou kvalitnej dovolenky. Zelená záhrada, 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 
objatí slnečných lúčov a osviežujúcich vĺn... >>> viac na webe

GOLDEN COAST 
BEACH RESORT ****
prijmite naše pozvanie do prázdninového dovolenkového komplexu, 
ktorý je situovaný priamo pri pláži a zároveň v blízkosti známeho 
miesta, ktoré si pamätáte zo školských lavíc a z učebníc dejepisu. V 
pokojnom prostredí gréckej Attiky, v blízkosti historického Maratho-
nu, 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...  >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným i pre deti

zdarma
zdarma

3 priestranné bazény • 2 detské bazény

hlavná hotelová + reštaurácia Taverna
Music Lounge bar • pool bar • beach bar

ultra all inclusive

hotelová pláž s upraveným vstupom do mora 
s dreveným mólom so schodíkmi

zdarma
ležadlá

bazén s morskou vodou a s vyhradenou  detskou časťou 
vnútorné vyhrievané bazény s vírivkami

hlavná hotelová s terasou + á la carte reštaurácia
lobby bar • snack bar pri bazéne

ultra all inclusive

určite vás zaujíma

11 dní ~ 29.6.-9.7.

zľava 40%

576 € 

12 dní ~ 9.7.-20.7.

zľava 35%

696 € 

11 dní 20.7.-30.7.

zľava 33%

670 € 

11 dní ~ 29.6.-9.7.

zľava 35%

611 € 

12 dní ~ 9.7.-20.7.

zľava 33%

704 € 

11 dní ~ 20.7.-30.7.

zľava 30%

686 € 

výlety
Atény

Atény
City tour

prehliadka Akropoly, 
Acropolis múzea, 

Panaténskeho
štadiónu...

dospelý 55 € 

Lodný výlet 
na ostrovy 

Poros, Hydra a 
Aegina 

autobusový transfer, 
loď a obed,

dospelý 95 € 

Mys Sounio
návšteva chrámu

boha mora
a búrok - Poseidona

dospelý 40 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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Kos
GRÉCKO
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PRINCESS 
OF KOS ****
tohtoročná novinka rozľahlý hotelový komplex Princess of Kos je 
vybudovaný v typickom štýle antickej architektúry. V prekrásne 
upravenej záhrade plnej palmových stromov a pestrofarebných kve-
tov sú rozmiestnené príjemne pôsobiace vilky a samostatné pavilóny 
pospájané chodníčkami vedúcimi k hlavnej budove s recepciou, k 
reštaurácii, či k bazénom. Predovšetkým vás však dovedú priamo 
k jednej z najkrajších pláží ostrova pokrytej nádherným zlatistým 
pieskom. Dovolenková zábava a detské...  >>> viac na webe

APOLLON ****
hotel postavený podľa vzoru paláca v Knossose, obklopený starostli-
vo udržiavenou exotickou záhradou, očarí každého milovníka Grécka. 
Odporúčame ho rodinám s deťmi, ale aj dvojiciam, ktoré chcú prežiť 
krásnu a pohodovú dovolenku v príjemnej atmosfére menšieho 
hotela. Do historického a zábavného centra mesta Kos sa môžete 
dostať miestnym autobusom, pešou prechádzkou alebo bežným 
dopravným prostriedkom používaným na Kose - bicyklom. Hotel je 
obľúbený aj vďaka bezbariérovému prístupu... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

široká piesočnatá pláž s prímesou drobných kamienkov 
pri susednom hoteli Atlantis • pozvoľný vstup do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

bazén s bezbariérovým vstupom • detský bazén

hlavná hotelová reštaurácia
hlavný bar • snack bar pri bazéne

all inclusive

priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre deti

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

2 bazény • 2 detské bazény

hlavná hotelová reštaurácia
lobby bar • 2 pool bary

all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 25.6.-2.7.

zľava 40%

444 € 

12 dní ~ 25.6.-6.7.

zľava 42%

598 € 

8 dní ~ 25.6.-2.7.

zľava 35%

416 € 

8 dní ~ 9.7.-16.7.

zľava 30%

469 € 

výlety
Kos

okruh
ostrovom

celodenný fakultatívny 
výlet , počas ktorého 
navštívite Asklepion, 

dedinku Zia, Pyli,
stredisko Kefalos

dospelý 38 € 
dieťa 12 €

Plavba loďou  
celodenná plavba lo-

ďou po Egejskom mori 
s návštevou ostrova 

Pserimos a niekoľkých 
menších ostrovov 

dospelý 46 € 
dieťa 12 €

Turecko-Bodrum
výlet loďou na susedia-
cu pevninu do Turecka, 
do známeho prístavné-

ho mesta Bodrum

dospelý 34 € 
dieťa 17 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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PRIMASOL MIRALUNA 
SEASIDE ****
prázdninový komplex PrimaSol Miraluna 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 vidieka. Očakáva vás 
areál plný nádhernej zelene a exotických kvetov, jedinečný pohľad 
na trblietavú morskú hladinu a sladké leňošenie nielen na blízkej 
širokej pláži, ale i pri bazénoch s tyrkysovou vodou obkolesených 
slnečnou terasou a upravenými trávnatými plochami. >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

široká hotelová piesočnato-kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
2 bazény • rozľahlý detský bazén s vodným det-
ským klubom a pirátskym loďou so šmykľavkami
hlavná hotelová reštaurácia Artemis s terasou
snack bar • plážový (za poplatok) • bar pri bazéne
all inclusive

12 dní ~ 19.6.-30.6.

zľava 55%

455 € 

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 50%

340 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 35%

488 € 

Rhodos
GRÉCKO

určite vás zaujíma
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EVI ***
tento obľúbený hotel pozostáva z viacerých budov obklopujúcich 
udržiavanú palmovú záhradu s veľkým bazénom a priestrannou 
trávnatou plochou ako stvorenou na oddych. Bohaté občerstvenie 
ponúka prostredníctvom cenovo priaznivej all inclusive ponuky 
počas celého dňa. Doprajte vášmu telu i duši aktívny oddych, ktorý 
zabezpečí široká paleta športových aktivít priamo v hoteli, ako aj 
vodných športov na neďalekej nádhernej piesočnatej pláži. Na svoje 
si prídu milovníci nočného života, ktorí sa môžu... >>> viac na webe

LOUIS COLOSSOS 
BEACH *****
hotelový komplex situovaný priamo pri pláži je dovolenkovým rajom 
vsadeným do nádherných, starostlivo udržiavaných záhrad, rozpre-
stierajúcich 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, reštaurá-
cie 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... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

priamo pri obľúbenej pláži Kallithea beach ocenenej 
Modrou vlajkou za čistotu mora a pláže

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

2 veľké bazény v rozľahlej tropickej záhrade • detský bazén

hotelová reštaurácia • grill reštaurácia priamo na pláži
2 hotelové • pool bar a snack bar • koktail bar • plážový bar

all inclusive

10 minút chôdze od širokej a dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, miestami kamienkovým
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

veľký bazén v hotelovej záhrade • detský bazén 

klimatizovaná reštaurácia Evita s terasou
koktejl bar • snack bar • pool bar

all inclusive

určite vás zaujíma

12 dní ~ 19.6.-30.6.

zľava 45%

363 € 

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 30%

336 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 25%

405 € 

12 dní ~ 19.6.-30.6.

zľava 65%

378 € 

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 50%

375€ 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 35%

527 € 

výlety
Rhodos

vodný park
Množstvo vodných 
atrakcií, tobogány, 
šmykľavky, bazén 
s umelými vlnami, 

„lenivá“ rieka, detské 
bazény a atrakcie
aj pre najmenších

orient. cena 30 € 

Lindos
výlet po východnom 
pobreží ostrova Vás 

zavedie do mestečka 
Lindos, ktorému domi-
nuje antická Akropola

dospelý 29 €

City Tour
Večerný Rhodos 

návšteva perly celého 
ostrova – hlavného 

mesta Rhodos

dospelý 29 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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Zakynthos
GRÉCKO
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ako súčasť prázdninového komplexu troch hotelov je aj 
tento rok, rovnako ako v uplynulých letných sezónach, 
pripravený poskytnúť všetkým svojim návštevníkom 
dokonalý relax a pravú atmosféru skvelej plážovej do-
volenky. Priezračné, príjemne teplé more s pozvoľným 
vstupom do vody, bazény, tobogán, hotelový areál s 
množstvom zábavných a športových atrakcií, jedineč-
ný detský svet Zantino World a v nesposlednom rade 
aj kvalitné all inclusive služby vám určite spríjemnia 
letné chvíle strávené na tomto Iónskom ostrove...  
>>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

nad piesočnatou plážou  s pozvoľným vstupom
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
bazén s oddelenou časťou pre deti 
bazén s tobogánom v časti Zante Imperial Beach
hotelová s terasou • plážová (za poplatok)
pool bar • plážový bar (za poplatok)
all inclusive

určite vás zaujíma

12 dní ~ 26.6.-7.7.

zľava 30%

658 € 

11 dní ~ 7.7.-17.7.

zľava 25%

720 € 

ZANTE ROYAL 
RESORT ****

výlety
Zakynthos

Navagio
lodný výlet okolo 

ostrova, počas ktorého 
v prípade priaznivého 

počasia navštívite 
pláž Navagio s bielym 

pieskom a tyrkysovo 
modrou farbou mora

dospelý 32 € 

jeep safari
celodenný výlet na 

osem miestnych 
jeepoch

dospelý 50 €

Olympia 
Celodenný výlet do 
starovekej Olympie

na Peloponéze, pre-
hliadka múzea

dospelý 47 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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Korfu
GRÉCKO
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AQUIS SANDY 
BEACH ****
sme hrdí, že vám môžeme ponúknuť kvalitnú letnú dovolenku v 
nádhernom ultra all inclusive komplexe, ktorý je už mnohým našim 
klientom dôverne známy. Hotelový areál prechádza každý rok zme-
nami sústredenými na vylepšenie tak jeho exteriéru a jednotlivých 
ubytovacích častí, ako aj poskytovaných služieb. Vynovená fasáda 
harmonizuje s všadeprítomnou zeleňou, ktorú dopĺňajú pestré farby 
exotických kvetov, voňavého jazmínu či oleandrov. Priestranný hote-
lový areál je popretkávaný spleťou chodníčkov...  >>> viac na webe

BLUE SEA **
v našej ponuke na ostrove Korfu opäť nájdete cenovo výhodný, prí-
jemný, menší rodinný hotel obklopený zelenou záhradou. Nachádza 
sa len na skok od centra letoviska a zlatistej piesočnatej pláže. Dáva-
me ho do pozornosti klientom, ktorí počas dovolenky uprednostňujú 
ubytovanie s polpenziou a vyhľadávajú menšie a kľudnejšie dovolen-
kové prostredie. 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... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

cca 100 m od piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

vonkajší bazén • detský bazén

reštaurácia so sedením na letnej terase
pool bar

polpenzia

dlhá, upravená piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

3 veľké bazény • detský bazén 
hotelový mini aquapark

hlavná hotelová reštaurácia • reštaurácia Olive Tree
hlavný bar • pool bar • beach bar

ultra all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 30%

518 € 

11 dní ~ 22.6.-2.7.

zľava 25%

728 € 

8 dní ~ 229.6.-6.7.

zľava 20%

632 € 

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 40%

246 € 

11 dní ~ 22.6.-2.7.

zľava 45%

281 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 35%

293 € 

výlety
Korfu

Paxos
& Antipaxos

lodný výlet 

dospelý 35 €
dieťa do 12 r. 20 € 

Albánsko
jednodňový lodný výlet 

do blízkeho Albánska

ospelý 34 €
dieťa do 12 r. 20 €

island tour 
výlet za najznámejšími 

krásami a pamätihod-
nosťami ostrova Korfu

dospelý 35 €
dieťa do 12 r. 18 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

AQUIS ARINA 
SAND ****
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 kvalit-
nej rodinnej dovolenky. Celý areál hotela je zasadený do peknej ho-
telovej 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...  >>> viac na webe

dlhá hotelová piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma
zdarma
rozľahlý bazénový komplex pre dospelých 
detský bazén
hlavná hotelová reštaurácia Artemis s terasou
hlavný hotelový • pool bar a snack bar s all inclusive
ultra all inclusive

určite vás zaujíma

12 dní ~ 20.6.-1.7.

zľava 55%

455 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 25%

578 € 

11 dní ~ 1.7.-11.7.

zľava 30%

763 € 

Kréta
GRÉCKO 16



TALEA BEACH ***
teší nás, že vám môžeme ponúknuť ako horúcu tohtoročnú novinku 
dovolenku „na Bali“, resp. v obľúbenom a známom gréckom stredis-
ku Bali, na ostrove Kréta, kde na vás čaká príjemný hotel Talea Be-
ach, ktorý je ideálnym miestom pre strávenie all inclusive dovolenky 
pre stredne náročných klientov. Celý areál hotela je zasadený do 
peknej hotelovej záhrady s množstvom zelene a voňavých kvetov, 
končiacej na krásnej a dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora. Hotelovú záhradu od pláže delí len... >>> viac na webe

SITIA BEACH *****
vynikajúci päťhviezdičkový hotelový komplex Sitia Beach Resort & 
Spa, nachádzajúci sa v jednej z najkrajších oblastí Kréty s rozpráv-
kovými plážami a zálivmi patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové 
rezorty na ostrove Kréta . Obľúbený komplex oddychujúci v príjem-
nej hotelovej záhrade vyúsťuje až k piesočnatej pláži premiešanej 
kamienkami, s kompletným plážovým servisom v cene. Návštevníci 
hotela určite ocenia možnosť využívať kvalitné wellness služby, kto-
ré tento rezort ponúka. O vašu zábavu sa postarajú... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

dlhá piesočnatá hotelová pláž s pozvoľným vstupom 
do mora premiešaná kamienkami

zdarma
zdarma

2 vonkajšie + 1 vnútorný • detský bazén

vonkajšia + vnútorná hotelová reštaurácia
vyhliadkový bar s panorámou na záliv  • pool bar

ultra all inclusive

krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

hotelový bazén pre dospelých s terasou na slnenie 
samostatný detský bazén so šmykľavkami
klimatizovaná reštaurácia Evita s terasou

hlavný hotelový • pool bar v záhrade hotela (extra platba)
all inclusive

určite vás zaujíma

12 dní ~ 20.6.-1.7.

zľava 55%

338 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 25%

443 € 

11 dní ~ 1.7.-11.7.

zľava 27%

577 € 

11 dní ~ 1.7.-11.7.

zľava 30%

756 € 

8 dní ~ 5.7.-12.7.

zľava 25%

608 € 

8 dní ~ 12.7.-19.7.

zľava 10%

729 € 

výlety
Kréta

Knossos
je po Aténskej Akropole 
druhou najdôležitejšou 

stavbou v histórii Európy. 
Je miestom, kde vznikla 
prvá európska civilizácia 

– Minojská kultúra.

orient. cena 57 € 
Chrissi

Jedným z nádherných 
ostrovov, ktoré sú po-

važované za skutočný 
„Krétsky Karibik“  je 

malebný ostrov Chrissi.

orient. cena 62 €

ostrov
Spinalonga 

celodenný výlet loďou 
na ostrov Spinalonga,

v minulosti ozna-
čovaný ako “Ostrov 

malomocných”.

orient. cena 54 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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TURECKO

Izmir
18



Izmir predstavte si rozprávkovo členité pobrežie priezračné-
ho Egejského mora, kde zlatistá piesočnatá pláž pre-
chádza do romantických zákutí zasadených 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... >>> viac na webe

ONYRIA CLAROS 
BEACH *****

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

určite vás zaujíma

11 dní ~ 23.6.-3.7.

zľava 45%

638 €  

12 dní ~ 3.7.-14.7.

zľava 35%

839 €  

11 dní ~ 14.7.-24.7.

zľava 30%

840 €  

hotelová široká piesočná pláž s pozvoľným vstupom 
do mora + menšia hotelová pláž iba pre dospelých

zdarma
zdarma

2 vonkajšie bazénové komplexy • vnútorný bazén, 
detský bazén • aquapark so šmykľavkami
hlavná hotelová • 5 á la carte reštaurácií

lobby bar • snack bar • pool bar • beach bar
ultra all inclusive

výlety
Izmir

delfínia šou
vstup do delfi nária,

doprava, sprievodca,

dospelý 35 € 
dieťa 20 €

plavba loďou
obed – víno počas jeho 
servírovania, nealkoho-

lické nápoje, pivo,
doprava, sprievodca,

dospelý 35 € 
dieťa 20 €

legendárne 
Pamukkale

vstupy v Hierapolise,
obed, doprava

sprievodca

dospelý 60 € 
dieťa 5–10 r. 35 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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IC SANTAI *****
aj v tejto sezóne vám ponúkame eleganciou a tureckou pohos-
tinnosťou dýchajúci hotelový rezort, v ktorom sa snúbi pohodlie s 
kvalitou a profesionálny servis s priateľskou atmosférou. Priamo pri 
piesočnatej pláži, v nádhernej záhrade sa tento rezort stáva ideálnym 
dovolenkovým cieľom všetkých vekových kategórií. Spoľahlivé 
služby, ochotný personál, profesionálny servis a predovšetkým 
atraktívne okolie sú hlavnými bonusmi tohto hotela. Aj jeho poloha v 
prestížnom letovisku Belek, známom nielen...  >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

nádherná široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora ocenená Modrou vlajkou za čistotu
zdarma
zdarma
3 bazény (z toho 1 bazén s tobogánmi) 
2 detské bazény (z toho 1 bazén s tobogánmi)
hlavná hotelová reštaurácia • 5 á la carte reštaurácií
lobby bar • 2 swim up bary • Sunset snack bar a ďalšie
ultra all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 21.6.-28.6.

zľava 40%

594 € 

11 dní ~ 23.6.-3.7.

zľava 30%

931 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 30%

742 € 

Turecko 20



KLEOPATRA SARA ***
príjemný hotel s priateľskou rodinnou atmosférou, v blízkosti sve-
toznámej Kleopatrinej pláže, patrí i vďaka svojej jedinečnej polohe 
medzi vyhľadávané hotely v prázdninovom letovisku Alanya. Jeho 
návštevníci určite ocenia aj možnosť užiť si tú pravú tureckú atmosfé-
ru s nádychom orientu, ktorú so sebou prináša blízkosť živého centra 
mesta, ktoré nikdy nespí. Nespočetné množstvo kaviarní, barov, 
diskoték a obchodíkov s jedinečným tovarom vás určite očarí. Jeho 
poloha, priateľský personál, chutná stredomorská... >>> viac na webe

KERVANSARAY 
BEACH *****
tento obľúbený hotel, ktorý vám na základe veľmi pozitívnych 
ohlasov ponúkame aj tento rok, je miestom pre skutočný oddych a 
relax aj náročnejších klientov. Nachádza sa v mimoriadne luxusnom 
a prestížnom stredisku Lara, ktoré svojimi hotelmi vysokej kvality 
vybudovanými na čarokrásnom pobreží, s komplexnou ponukou slu-
žieb, rušným nočným životom, gurmánskymi reštauráciami a jednou 
z najdlhších a najkrajších pláží v Turecku láka k pobytu turistov bez 
rozdielu veku. Kulisou hotelového komplexu sa stali... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

prekrásna široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • plážové mólo 

zdarma
zdarma

plavecký • s umelým vlnobitím • pre animácie • Jacuzzi 
detský • aquapark s 5 tobogánmi • vnútorný

hlavná hotelová reštaurácia • 3 á la carte reštaurácie
piano bar • pool bar • beach bar • Havana bar

ultra all inclusive

iba 30 m od prekrásnej piesočnatej Kleopatrinej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti 

+ vnútorný bazén
hotelová reštaurácia s terasou

3 bary
all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 21.6.-28.6.

zľava 30%

399 € 

11 dní ~ 23.6.-3.7.

zľava 30%

497 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 30%

420 € 

8 dní ~ 21.6.-28.6.

zľava 40%

588 € 

11 dní ~ 23.6.-3.7.

zľava 40%

792 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7

zľava 30%

735 € 

výlety
Turecko

Perge –
Aspendos -

Kuršunlu 
antické mesto Perge, 

vodopád Kuršunlu
a amfi teáter  v Aspen-

dose

dospelý 52 €
dieťa 5 - 10r. 25€

Zelený kaňon
lodný výlet po priehra-

de, jej zákutiach
a kaňonoch

dospelý 52 €
dieťa 5 - 10r. 25€

rafting
výlet na 4 - 6-miest-

nych raftoch  na divokej 
vode.

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

DESSOLE 
LE HAMMAMET ****
Naša tohtoročná novinka - hotel Dessole 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 citrónovníkov, olivov-
níkov 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...  >>> viac na webe

 
hotelová pláž s jemným pieskom
zdarma
zdarma
hotelový bazén 

hlavná hotel. • beach-snack • 2 a´la carte reštaurácie
hlavný bar • pool bar • beach bar • El Amir a ďalšie
ultra all inclusive

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 65%

168 € 

11 dní ~ 22.6.-2.7.

zľava 60%

264 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 40%

318 € 

Tunisko
22



MARHABA CLUB ****
štvorhviezdičkový hotel z renomovanej siete Marhaba postavený 
v maursko – andalúzskom štýle s vysokým štandardom poskyto-
vaných služieb vám garantuje prežitie nezabudnuteľnej dovolenky. 
Hotel vás privíta fascinujúcou záhradou plnou voňavých kvetov 
a paliem, poskytujúcich príjemný tieň a vysnívaný oddych. Svoje 
telo si môžete hýčkať vo wellness centre a tradičnom hammame, 
kde pookrejete na tele i duši. Keď slnečný deň vystrieda večer, pláž 
vymeníte za pocit pohodlia v elegantne a štýlovo... >>> viac na webe

DESSOLE RIVIERA ****
vyhľadávaný hotelový komplex sa rozprestiera 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 sused-
ným hotelovým komplexom Abou Sofiane. Komfort klientov na pláži 
zabezpečuje hotelový plážový bar. Svojim návštevníkom ponúka 
hotel oddych pri bazéne s bohatým animačným programom či už pre 
deti alebo pre dospelých, kvalitnú stravu formou švédskych stolov, 
občerstvenie vo viacerých baroch a nápoje... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

 
hotelová pláž s jemným pieskom

zdarma
zdarma

bazén s oddelenou detskou časťou 
a tobogánmi • krytý bazén

hlavná reštaurácia Le Palmiera • 2 à la carte reštaurácie
lobby bar • maurská kaviareň • disko • pool bar • beach bar

ultra all inclusive

krásna a dlhá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora

zdarma
zdarma

2 bazény, z ktorých ma jeden oddelenú časť pre deti 
• krytý bazén + tobogan

hlavná • à la carte • snack pri bazéne + pri pláži
6 barov • maurská kaviareň • nočný klub

ultra all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 65%

203 € 

11 dní ~ 22.6.-2.7.

zľava 60%

312 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 40%

378 € 

8 dní ~ 22.6.-29.6.

zľava 65%

193 € 

11 dní ~ 22.6.-2.7.

zľava 60%

296 € 

8 dníí ~ 29.6.-6.7.

zľava 40%

360 € 

výlety
Tunisko

Kairouan,
El-Jem  

celodenný výlet za  
pamiatkami Tuniska

orient. cena 42 €

pirátska plavba 
Výlet plný zábavy 

a smiechu, vhodný 
pre všetky vekové 

kategórie

orient. cena 20 €

ťavia karavana 
Obľúbený výlet na 

ťavách do beduínskej 
osady s možnosťou 

spoznať ich život.

orient. cena 20 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk

2322

http://tatratour.sk


 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

ATOS ***
obľúbený rodinný hotel Atos zodpovedá požiadavkám stredne 
náročných klientov. V našej ponuke sa stal stabilným a obľúbeným 
hotelom, ktorý je vždy vypredaný medzi prvými. Vďaka tichšej 
polohe, 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 pozvoľným vstupom do mora iste ocenia i atraktívnu blízkosť 
vodného parku v hoteli Kotva... >>> viac na webe

široká a dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom  
do mora vhodným i pre deti a neplavcov
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
bazén s oddelenou časťou pre deti 

hotelová reštaurácia i s vonkajším sedením
hotelový bar
raňajky formou švédskych stolov

8 dní ~ 24.6.-1.7. 

zľava 54%

152 € 

11 dní ~ 24.6.-4.7.

zľava 32%

279 € 

8 dní ~ 1.7.-8.7.  

zľava 20%

280 € 

Bulharsko
24



AZURRO ***
v obľúbenom stredisku Slnečné pobrežie máme pre vás pripravenú 
ďalšiu skvelú ponuku - hotel Azurro. Na základe vašich pozitívnych 
ohlasov z predchádzajúcich sezón vám aj tento rok dávame do po-
zornosti mimoriadne príjemný hotel nachádzajúci sa v blízkosti 
pláže, kde si môžete leňošenie spestriť rôznymi letnými atrakciami, 
alebo sa len tak oddať slnečným lúčom pri hotelovom bazéne. Neďa-
leké centrum letoviska s barmi, diskotékami, reštauráciami a obcho-
díkmi sa vám zase postará o večerné zážitky... >>> viac na webe

TRAKIA PLAZA ****
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 kvalitnými služba-
mi. Zaujímavo riešený bazénový komplex, ktorý je spoločný pre oba 
hotely, poskytuje dovolenkárom dostatok priestoru na relax, ale aj 
zábavu. Tobogány pre malých aj veľkých... >>> viac na webe

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora  

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

bazén s oddelenou časťou pre deti

reštaurácia na poschodí • barbecue reštaurácia pri bazéne
lobby bar • bar pri bazéne

all inclusive

8 dní ~ 1.7.-8.7. 

zľava 30%

357 € 

12 dní ~ 4.7.-15.7.

zľava 35%

468 € 

dlhá a široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
bazénový komplex s tobogánmi aj pre deti

reštaurácia „Chuchura“ v areáli hotela v typickom bulharskom štýle
 lobby bar • pool bar

all inclusive

8 dní ~ 24.6.-1.7.

zľava 38%

366 € 

11 dní ~ 24.6.-4.7.

zľava 43%

445 € 

8 dní ~ 1.7.-8.7.

zľava 25%

480 € 

určite vás zaujíma

výlety
Bulharsko

Bulharská 
dedina

Večerný výlet do 
malebnej dedinky 

Kozichino.

dospelý 30 € 
dieťa do 12 r. 15 € 

Sozopol, 
Ropotamo
Celodenný výlet 

do starobylého rybár-
skeho mestečka. 

40 minútová plavba 
po riečke Ropotamo

Orient. cena 37 € 
Varna, delfi ná-

rium, aladža
Tretie najväčšie mesto 

Bulharska - Varna. 
40 minútová delfínia 

show. Obhliadka 
kláštora v Aladži.

Orient. cena 42 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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Cyprus
Severný

26



overený a našimi klientami mimoriadne obľúbený 
hotelový komplex vám s radosťou prInášame aj v na-
šej tohtoročnej ponuke. Rozsiahla hotelová záhrada 
so svojimi zákutiami ponúka jedinečnú uvoľnenú 
atmosféru, ktorá pozýva na snívanie. Na aktívnych do-
volenkárov sa teší profesionálny animačný tím, s kto-
rým zažijete neopakovateľné chvíle plné aktívneho 
oddychu a zábavy. Malých dovolenkárov si zaručene 
získa rozsiahly bazénový komplex, hotelový aquapark 
či hotelový lunapark... >>> viac na webe

ACAPULCO  
BEACH *****

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

určite vás zaujíma

8 dní ~ 23.6.-30.6.

zľava 35%

546 € 

8 dní ~ 25.6.-2.7

zľava 35%

546 € 

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 35%

559 € 

široká a dlhá pláž s jemným pieskom  
a pozvoľným vstupom do mora
zdarma
zdarma
vonkajší bazénový komplex s aquaparkom 
vnútorný bazén • detský bazén
hlavná reštaurácia s terasou
6 barov
all inclusive

výlety
Severný Cyprus

Nikózia
Kozmopolitná Nikózia 
je hlavným a zároveň 

najväčším mestom 
Cypru.

dospelý 35 € 
dieťa do 12 r. -50%

Petra 
Tou Romiou

Celodenný výlet na 
grécku stranu ostrova... 

dospelý 60 € 
dieťa do 12 r. 50 €

Famagusta
Toto mesto sa stalo 

inšpiráciou pre spisova-
teľa W. Shakespeara

dospelý 50 € 
dieťa do 12 r. -50%

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk

27

http://tatratour.sk


Sicília
TALIANSKO

28



SERENUSA  
VILLAGE ****

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

určite vás zaujíma

dovoľujeme si vám predstaviť fantastický hotelový 
rezort Serenusa Village, absolútnu novinku v našej 
ponuke, ktorý čaká na svojich hostí na horúcom 
ostrove Sicília. Tento hotelový rezort, ktorý je právom 
nazývaný aj dovolenkovým rajom, sa nachádza na ju-
hovýchodnom pobreží ostrova, v známej oblasti Licata 
- Agrigento, v blízkosti nádhernej širokej piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora, ktorý ocenia 
najmä rodiny s deťmi. Hotel patrí do renomovanej 
hotelovej siete Bluserena... >>> viac na webe

široká hotelová piesočnatá pláž  
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma
zdarma
 vonkajší sladkovodný bazén s hydromasážou  
a 2 toboganmi • detský bazén 
2 reštaurácie
pool bar • plážový bar
all inclusive

8 dní ~ 21.6.-28.6.

zľava 55%

324 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 35%

501 € 

8 dní ~ 5.7.-12.7.

zľava 30%

574 € 

výlety
Sicília

Agrigento
Agrigento je skvostom 

antickej architektúry.

dospelý 45 € 
dieťa do 12 r. 25 €

Sopka Etna, 
Taormina

každá návšteva Etny 
je nezabudnuteľným 

zážitkom.

dospelý 55 € 
dieťa do 12 r. 30 €

Liparské 
ostrovy

Súostrovie ležiace 
na severe Sicílie je 

kultúrnou a prírodnou 
pamiatkou UNESCO.

Orient. cena 60 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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Sardínia
TALIANSKO

30



COLONNA  
BEACH ****

 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

určite vás zaujíma

pre milovníkov ostrovnej dovolenky ponúkame 
po prvýkrát ako horúcu novinku, dovolenku 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, 
ocenenej Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu. Budete 
úplne očarení kvalitou pláže, ktorá je pokrytá jemným 
bielym pieskom. Hotelový komplex sa nachádza vo 
vyhľadávanej oblasti Golfo Aranci... >>> viac na webe

krásna piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma
zdarma
sladkovodný bazén pre deti i dospelých,
relaxačný bazén
hlavná hotelová reštaurácia
pool bar • plážový bar • hotelový bar 
all inclusive light - možnosť doplatiť si all inclusive

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 30%

567 € 

8 dní ~ 5.7.-12.7.

zľava 27%

636 € 

8 dní ~ 12.7.-19.7.

zľava 27%

643 € 

výlety
Sardínia

Ostrov Korzika,
Bonifacio

Korzika je štvrtým 
najväčším ostrovom 

v Stredomorí.
Prehliadka starobylého

mesta Bonifácio.

Orient. cena 85 € 

Pláž 
San Teodoro, 

La Cinta
San Teodoro, to je 
skutočný Karibik 

Stredomoria.

Orient. cena 26 € 

Súostrovie 
La Maddalena
je chráneným Národ-

ným parkom s krásnou 
neporušenou prírodou 
a nádherným tyrkyso-

vým morom.

Orient. cena 67 € 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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Kalábria
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32



 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

absolútnym hitom rodinnej dovolenky v horúcej Ka-
lábrii je klubový hotel vo fantastickom prázdninovom 
raji Serene Village, ktorý patrí do prestížnej talianskej 
hotelovej siete Bluserena. Hlavnou filozofiou tejto spo-
ločnosti 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 široká piesoč-
natá pláž, akú ste v Taliansku... >>> viac na webe

široká hotelová piesočnatá pláž
zdarma
zdarma
bazénový komplex s hydromasážou
2 tobogany • plavecký bazén
klimatizovaná hotelová reštaurácia
bar pri bazéne • plážový bar
all inclusive

8 dní ~ 21.6.-28.6.

zľava 50%

355 € 

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 38%

478 € 

8 dní ~ 5.7.-12.7.

zľava 35%

520 € 

SERENE VILLAGE ****

určite vás zaujíma

Kalábria výlety
Kalábria

Tropea
& Vibo Valentia

raj na zemi, krásna 
Tropea, je jednou 

z najnavštevovanejších 
miest Kalábrie. Leží 

na rozhraní zálivu Sv. 
Eufemia a Gioia Tauro.

orient. cena 35 €

Liparské
ostrovy

Súostrovie ležiace 
na sever Sicílie je 

kultúrnou a prírodnou 
pamiatkou UNESCO

orient. cena 55 €

Le Castella
leží pri brehoch Iónskeho 
mora, na jednom zo šty-

roch mysov polostrova 
Rizzuto. Je to jedna

z najstarších a najfasci-
nujúcich dedín Kalábrie

orient. cena 17 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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Jadran
TALIANSKO

34



 
 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

ONDINA ***
Hotel Ondina sa chváli jedinečnou polohou iba pár krokov od pláže a 
rovnako priam za rohom nájdete známu ulicu Via Bafile s obchodík-
mi a barmi, ktorá sa večer premieňa na najdlhšiu pešiu zónu Európy. 
Hotel spravuje mama so svojimi dcérami, ktoré ústretovo vyriešia 
každú požiadavku... >>> viac na webe

dobre vybavená piesočnatá pláž 
s plynulým vstupom do mora

zdarma
zdarma

nie

hotelová reštaurácia
1 bar

polpenzia • plná penzia za príplatok

PUNTA NORD  
RESORT ***
Ako absolútny cenový trhák vám prinášame hotelový komplex 
Punta Nord. Skladá sa z hlavnej budovy Punta Nord Village 4* a 
susediacej budovy Punta 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 kúpeľňou nadštandardne vy-
bavenou sprchovým kútom s masážnymi tryskami. Takmer všetky 
naše izby majú výhľad na more... >>> viac na webe

piesočnatá pláž pred hotelom 

zdarma
zdarma

bazén s ležadlami • menší detský bazén

hotelová reštaurácia
1 bar

all inclusive

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 40%

330 € 

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 30%

406 € 

8 dní ~ 11.7.-18.8.

zľava 10%

522 € 

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 40%

282 €  

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 30%

350 €  

8 dní ~ 11.7.-18.7.

zľava 20%

400 €  

výlety
Jadran

San Marino
táto najstaršia a naj-

menšia republika
na svete sa nachádza 

iba kúsok od mesta 
Rimini. Ústredným 

bodom je vrch Monte 
Titano, vo výške 

750 m.n.m.

Benátky
určite atrakcia číslo jeden 

počas vašej cesty na Jad-
ranské pobrežie. Cestou 

sem totiž s istotou budete 
obchádzať toto krásne 

mesto, a to by bol hriech 
nezastaviť sa na romantic-
kú prehliadku jeho uličiek 

Boloňa
Boloňa je rozhodne 
jedno z najkrajších 

miest Talianska. Je 
tu dostatok pamiatok 

na niekoľkodňové 
študovanie, medzi nimi 
i známy symbol mesta 
- Due Torri (Dve veže). 

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

najväčšou atrakciou hotela Paradise Bay je jeho skve-
lá poloha. Nachádza sa na jednom z najčarovnejších 
miest Malty – v malebnom letovisku Cirkewwa, na do-
hľad od prenádhernej pláže Paradise Beach a súčasne 
v blízkosti najobľúbenejšieho strediska na ostrove 
– Mellieha Bay. Charakter 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, dômy-
selná architektúra hotela... >>> viac na webe

hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • najkrajšia pláž ostrova je vzdialená 900 m
zdarma
zdarma
bazénový komplex v tvare ryby tvoria 3 bazény, 
jeden z nich detský • rozsiahly krytý plavecký bazén
hotelová reštaurácia „Il – Merill“ s výhľadom na more
3 bary
polpenzia plus

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 45%

358 € 

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 40%

402 € 

8 dní ~ 11.7.-18.7.

zľava 35%

449 € 

PARADISE BAY ****

určite vás zaujímaMalta
výlety

Malta

to najlepšie z 
Malty 

počas tohto celoden-
ného výletu spoznáte 

tie najzaujímavejšie 
miesta ostrova

Valletta
poldenný výlet do „Mes-
ta palácov“. Výlet zahŕňa 
návštevu záhrad Barraca 

s nezabudnuteľným 
výhľadom na panorámu 

Grand Harbour.

ostrov Sicília 
po 90 minútach plavby 

katamaránom sa 
ocitnete v krajine s iným 

jazykom a kultúrou. 
Tento celodenný výlet 

Vás prevedie cez krásy 
čarovného ostrova 

Sicília.

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

Hotel Samoa sa nachádza v pokojnom letovisku Calas 
de Mallorca s prekrásnou prírodou 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 zábavách či 
večerných showprogramoch. Popritom máte možnosť 
bohatého športového vyžitia na hotelových ihriskách. 
Vaše deti ocenia denné a večerné... >>> viac na webe

prekrásna tyrkysová piesočnatá pláž  
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži
zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži
bazén • detský bazén

hlavná hotelová reštaurácia
hlavný bar v blízkosti bazéna • snack bar
all inclusive

8 dní ~ 20.6.-27.6.

zľava 45%

347 € 

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 30%

483 € 

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 30%

539 € 

SAMOA ***

určite vás zaujímaMalorka
výlety

Malorka

Marineland 
aquapark Marineland 
sa preslávil po celom 

svete výskumom 
života delfínov a iných 
morských živočíchov, 

ktorých máte možnosť 
vidieť počas nezabud-
nuteľného vystúpenia

Palma de
Mallorca

a Valldemosa
na tomto výlete spozná-
te krásy hlavného mesta 

a jednu z najkrajších 
dediniek na ostrove – 

Valldemossu

okruh ostrovom 
celodenný výlet auto-

karom, vlakom a loďou, 
ktorý ponúka ucelený 

obraz o Mallorce

dospelý 72 €
dieťa 36 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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 pláž
 slnečníky
 ležadlá
 bazény 
 
 reštaurácie
 bary
 stravovanie

MEDITERRANEO  
PARK ****
Životom prekypujúci hotel Mediterraneo 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 hý-
riacom farbami je dominantný hotelový bazén tiahnuci sa pozdĺž ce-
lej udržiavanej záhrady. Charakter hotela je rovnako veselý ako jeho 
farby, život a džavot tu cítiť na každom milimetri... >>> viac na webe

dlhá a široká piesočnatá pláž 
s hrubozrnným pieskom

zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži
zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži

vodný park so šmykľavkami pre dospelých a rozsiahlym  
detským bazénom • veľký bazénový komplex s jacuzzi

hlavná hotelová reštaurácia
4 bary

all inclusive

ATH  
PORTOMAGNO ****
S radosťou vám i tento rok ponúkame overený hotel Portomagno. 
Väčšina izieb má výhľad na more, kuchyňa ponúka chutnú stravu a 
pláž je priamo za úzkou cestou. Toto miesto je skvelým cieľom pre 
starších, ale rovnako aj pre rodiny s deťmi. Aj vďaka jedinečnej polohe 
v tesnej blízkosti čarovného hlavného mesta provincie Almería má 
hotel všetky predpoklady na strávenie nezabudnuteľnej dovolenky 
plnej zážitkov. Neďaleko hotela vás z autobusovej zastávky miestne 
spojenie dopraví do tohto zaujímavého mesta... >>> viac na webe

dlhá piesočnatá pláž s hrubozrnným pieskom 
a prímesou kamienkov

zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži
zdarma pri bazéne • za poplatok na pláži

4 bazény a 1 detský bazén s terasou na slnenie

hlavná reštaurácia
niekoľko barov

all inclusive

11 dní ~ 24.6.-4.7.

zľava 40%

576 € 

12 dní ~ 4.7.-15.7.

zľava 30%

742 € 

11 dní ~ 15.7.-25.7.

zľava 30%

700 € 

11 dní ~ 24.6.-4.7.

zľava 40%

684 € 

12 dní ~ 4.7.-15.7.

zľava 33%

865 € 

11 dní ~ 15.7.-25.7.

zľava 27%

869 € 

výlety
Andalúzia

mini Holywood 
Oasys 

Výlet do westernového 
mestečka ležiaceho 

v púšti Tabernas, ktoré 
v minulosti slúžilo ako 

dejisko mnohých
známych fi lmov

dospelý 46 €

Granada
palác Alhambra v Granade 

a úžasná maurská štvrť 
Albayzín patria k zlatým 

klincom návštevy
Španielska

dospelý 66 € 

monumenty 
Almeríe 

pamiatky historického 
centra „najarabskejšieho“ 

mesta Andalúzie ponúkajú 
možnosť nahliadnuť do 

maurskej histórie

dospelý 37 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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Zoznámte sa aj vy so zvodnou kráskou... 



andalucia.organdalucia.org

Španielska gitara a energický tanec pri tónoch flamenga sú obrazy, ktoré vám  

zostanú v mysli navždy. Známe mestá tu dávajú hrdo na obdiv svoje historické pamiatky. Ťažko povedať,  

či je krajší súbor palácov Alhambra v Granade, dychvyrážajúca roklina v Ronde alebo Mešita v Córdobe.  

Odvážnejší možno príjmu pozvanie na strhujúci zápas človeka so zvieraťom v jednej z mnohých býčích arén.  

Slnkom pulzujúce letoviská andalúzskeho pobrežia vám ponúkajú široké pláže ocenené modrými vlajkami,  

samozrejmosťou sú zóny venované deťom a promenády s kaviarničkami. Chutná a pestrá kuchyňa, tapas, 

omamné víno... Potrebujete dovolenku? Potrebujete teda Andalúziu!
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 reštaurácie
 bary
 stravovanie

ak hľadáte exotiku a teda aj krásnu piesočnatú pláž 
lemovanú palmami, ste na správnom mieste. Patrí lu-
xusnému hotelovému rezortu Palm Royale Soma Bay. 
Súzvuk kvalitných služieb, maximálneho pohodlia, 
komfortu a luxusného vybavenia vás budú obklopovať 
naozaj na každom kroku. Príjemné chvíle oddychu si 
môžete vychutnávať v krásnom areáli hotela, ktorý 
ukrýva bazénový komplex, bary a reštaurácie, či 
na slnkom zaliatej pláži s dostatkom súkromia pre 
každého z hotelových hostí... >>> viac na webe

1,2 km dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom  
do mora vhodným pre deti
zdarma
zdarma
bazénový komplex  
• detský bazén
reštaurácia Café Stella • 4 á la carte reštaurácie
4 bary
all inclusive

SENTIDO PALM 
ROYALE ******

určite vás zaujíma

8 dní ~ 20.6.-27.6.

zľava 50%

375 € 

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 30%

539 € 

12 dní ~ 2.7.-13.7.

zľava 35%

689 € 

výlety
Egypt

Luxor
veľmi obľúbený 

celodenný výlet za 
pamiatkami egyptskej 

histórie - Údolie kráľov, 
Memnonove kolosy, 

chrám kráľovnej
Hatšepsut atď.

dospelý 80 €

Káhira
celodenný zájazd do hl. 

mesta Egypta, prehliadka 
najlepšie zachovaných 

pyramíd (Cheopsova, 
Chefreova a Mykerínova) 
v Gize, jedinečnej Sfi ngy

dospelý 80 € 

Jeep, alebo 
moto safari 

dobrodružná cesta púšťou 
a okolitými púštnymi hora-

mi do beduínskych osád

Jeep Safari 30 € 
Moto safari 55 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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päťhviezdičkový hotel z renomovanej siete Hilton je 
znamenitou voľbou pre všetkých náročnejších, ktorí 
chcú spoznať niečo nové a radi by sa tentokrát 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. Súkromná hotelová 
pláž s výhľadom na Arabský záliv... >>> viac na webe

krásna dlhá piesočnatá hotelová pláž  
s pozvoľným vstupom do mora
zdarma
zdarma
2 veľké vonkajšie bazény obklopené záhradou s vý-
hľadom na oceán a nádhernú lagúnu • detský bazén
8 exkluzívnych reštaurácií 
plážový bar • šport bar • nočný klub Malibu
all inclusive

HILTON AL HAMRA  
REZORT *****

určite vás zaujíma

8 dní ~ 24.6.-1.7.

zľava 45%

655 € 

8 dní ~ 1.7.-8.7.

zľava 40%

720 € 

8 dní ~ 8.7.-15.7.

zľava 35%

793 € 

výlety
Sae

Abu Dhabi
city tour 

stretnutie s rušnou 
metropolou, ktorá si 

udržuje šarm
minulej éry 

Burj Khalifa 
vychutnajte si výhľad 

na centrum Dubaja
z celkom novej 

perspektívy, z veže 
Burj Khalifa, najvyššej 
budovy sveta, vysokej 

828m 

Večerná jazda 
na dunách - 

púštne Safari
Toto safari Vám prinesie 

možnosť spoznať púšť 
za pár hodín

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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teší nás, že vám môžeme opäť ponúknuť obľúbený 
hotelový komplex Korali. Hotel má výbornú polohu 
priamo na promenáde lemovanej stánkami s miestny-
mi špecialitami, obchodíkmi a barmi s priaznivými ce-
nami 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, ktorý oce-
nia rodiny s deťmi. Izby boli v sezóne 2011 vynovené: 
pribudla v nich klimatizácia, televízory a chladničky... 
>>> viac na webe

široká a viac ako kilometer dlhá piesočnatá pláž  
s hrubozrnným pieskom a s kamienkami
za poplatok
za poplatok
nie
hotelová reštaurácia s terasou
2 bary
raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov

KORALI ***

určite vás zaujíma

Čierna Hora
8 dní ~ 25.6.-2.7.

zľava 40%

216 € 

8 dní ~ 2.7.-9.7.

zľava 40%

234 € 

8 dní ~ 9.7.-16.7.

zľava 35%

273 € 

výlety
Čierna Hora

Kráľovnina 
pláž

Plavba loďou popri 
pobreží od mestečka 
Sutomore ku Kráľov-

ninej pláži, na ktorú je 
prístup len loďou, cez 
záliv Maljevik a mest-

skú pláž Čanj    

cena 8 € 

nočná Budva 
Prehliadka starého mesta 

Budva so sprievodcom, 
počas ktorej uvidíte 

prekrásnu architektúru 
palácov, kostolov

a malých námestí

cena 12 €

Rafting
na rieke Tara  

plavba za pomoci profe-
sionálnych inštruktorov 

vedie cez najatraktív-
nejšie časti kaňonu 

cena 70 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe

tatratour.sk
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RAFAELO RESORT ****
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 promenáde ako stvo-
renej na večerné prechádzky. Nájdete tu reštaurácie, kde si okrem 
albánskych špecialít môžete veľmi výhodne pochutiť na čerstvo 
pripravených rybách či exotických morských plodoch. Dlhá, široká 
piesková pláž je lemovaná barmi s možnosťou dať si osviežujúci 
nápoj aj po západe slnka. Nechajte sa zlákať jedným zo „sky-barov“ 
umiestnených na najvyšších poschodiach... >>> viac na webe

ALBANIAN STAR ****
hotel vás očarí predovšetkým svojou neoceniteľnou polohou, keďže 
sa nachádza priamo na širokánskej pieskovej pláži. Pokojnú dovolen-
kovú atmosféru si môžete vychutnávať nielen na terase, kde vám 
budú vytvárať príjemný tieň voňavé borovice, ale i pod plážovými 
baldachýnmi s nádychom exotiky. Hotel má pre vás i nový bazén 
a reštauráciu, kde si pochutíte na domácky pripravenej strave. Z ho-
telového baru pod strechou je krásny výhľad na pláž tiahnúcu sa až 
po samotné mesto Durres. Keď bude slnko zapadať, môžete sa vydať 
za živým rytmom mesta... >>> viac na webe

 
 pláž
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udržiavaná krásna dlhá a široká piesočnatá pláž s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do Jadranského mora

zdarma
zdarma

hotelový bazén

hlavná hotelová reštaurácia
café bar • bar pod strechou s panoramatickým výhľadom

polpenzia - raňajky a večere formou švédskych stolov

široká a dlhá piesočnatá pláž 
s jemným pieskom

zdarma
zdarma

novovybudovaný 
vonkajší bazén

hotelová reštaurácia
bar • kaviareň • pizzeria

all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 30%

385 € 

13 dní ~ 28.6. - 10.7. 

zľava 50%

315 € 

8 dní ~ 13.7.-20.7.

zľava 50%

195 € 

8 dní ~ 29.6.-6.7.

zľava 30%

413 € 

13 dní ~ 28.6. - 10.7.

zľava 50%

340 € 

8 dní ~ 6.7.-13.7.

zľava 50%

215 € 

výlety
Albánsko

Skadar
a Lezhe  

odchod do mesta Ska-
dar, návšteva etnogra-
fi ckého a arch. múzea, 

prehliadka katolíckej 
katedrály z 19.

 storočia, prechádzka
po zaujímavých sta-
rých uličkách mesta. 

výrobňa albán-
skeho brandy 

pivnica výrobcu brandy 
značky Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu, jedna z 
najväších svojho druhu 

v Albánsku 

Tirana a Kruja  
výlet do histórie 

a súčasnosti - hlavné 
mesto Albánska Tirana 
a historicé mesto Kruja.

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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51

http://tatratour.sk


Chorvátsko52



KACJAK **
tieto pavilóny sú v našej ponuke už niekoľko letných sezón a medzi 
klientami si získali veľkú obľubu. Preto sme sa rozhodli zaradiť ich 
opäť do našej ponuky. Nachádzajú sa v pokojnom a príjemnom pro-
stredí mediteránnej zelene, obklopené krištáľovo čistým morom s ro-
mantickými zátokami. Cenovo výhodné pavilóny Kačjak uspokoja 
predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré vyhľadávajú pekné pláže s mier-
nym vstupom do mora a kvalitné stravovacie služby. Počas letných 
prázdnin tu pre najmenších ponúkame bohatý animačný program 
pod vedením našich skúsených animátorov... >>> viac na webe

IMPERIAL 
DEPANDANCE **
mimoriadne obľúbené ubytovanie v depandancoch vám ponúkame 
aj v tohtoročnej sezóne. Poskytujú pohodlné ubytovanie v tieni boro-
vicového lesíka a v blízkosti kamienkovej pláže. Vďaka animačnému 
programu a veľkému výberu vodných športov na pláži je Imperial 
ideálnym miestom aj pre aktávnych dovolenkárov. Veľkým lákadlom 
je blízkosť obľúbeného letoviska Vodíc s bohatým kultúrnym progra-
mom, množstvom kaviarní a reštaurácií na prímorskej promenáde. 
Nevynechajte zábavný výlet na ostrov Zlarin prípadne navštívte 
starobylé mesto Šibenik. >>> viac na webe
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 krásna kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora  
vhodná pre rodiny s deťmi i neplavcov

zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)
zdarma (pri bazéne) • za poplatok (na pláži)

vonkajší bazén s morskou vodou

hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia
3 bary

polpenzia – raňajky a večere formou švédskych stolov

kamienková a štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora  
cca 100 m od pavilónov

za poplatok
za poplatok

nie

reštaurácia s letnou terasou v centrálnej budove
aperitív bar s letnou terasou v centrálnej budove

raňajky a večere formou švédskych stolov

8 dní ~ 28.6.-5.7.

zľava 40%

192 € 

10 dní ~ 28.6.-7.7.

zľava 40%

239 € 

8 dní ~ 5.7.-12.7.

zľava 40%

210 € 

8 dní ~ 25.6.-2.7.

zľava 50%

188 € 

10 dní ~ 25.6.-4.7.

zľava 50%

238 € 

8 dní ~ 2.7.-9.7.

zľava 50%

198 € 

určite vás zaujíma

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 35%

304 € 

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 35%

323 € 

8 dní ~ 25.7.-1.8.

zľava 35%

336 € 

MEDENA ***
sme radi, že vám opätovne môžeme ponúknuť hotel Medena v cen-
tre Trogirskej riviéry, v malebnom prostredí stredomorskej zelene 
a dalmátskeho vidieka s pestrým folklórom. Krištáľovo čisté more 
s pozvoľným vstupom a pestré možnosti športových aktivít na pláži 
a v okolí dávajú priestor všetkým vekovým kategóriam k dovolenke 
podľa svojich predstáv. Uvážlivo sme pre vás vybrali zrekonštruo-
vané izby typu superior, kde si po celodennom slnení môžete užiť 
chvíle sladkého ničnerobenia a pohody. Za návštevu určite stojí 
blízke mesto Trogir s bohatou históriou... >>> viac na webe

štrková s drobnými kamienkami  
s pozvoľným vstupom do mora

za poplatok
za poplatok

nie

klimatizovaná reštaurácia s novým jedálenským nábytkom
Aperitív bar • Tropic bar

polpenzia - raňajky a večere formou švédskych stolovChorvátsko

Crikvenica
Vodice

Trogir
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SAGITTA HOLIDAY  
VILLAGE ***
novinka sezóny 2015 hotelový komplex Sagitta Holiday Village si 
vás získa polohou v zeleni píniových stromov a majestátnou kulisou 
pohoria Biokovo v pozadí. Blízkosť mestečka Omiš s pirátskou his-
tóriou a s ústím rieky Cetina ako aj iných zaujímavých miest vytvára 
z tohto rezortu atraktívne miesto na strávenie plážovej dovolenky, 
ale aj aktívneho oddychu. Podľa vašich preferencií si môžete vybrať 
ubytovanie v hoteli, v apartmánoch či bungalovoch. Služby all inclu-
sive, milý a ochotný personál... >>> viac na webe
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okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom do mora

za poplatok
za poplatok

áno

klimatizovaná reštaurácia
all inclusive bar v reštaurácii

all inclusive

určite vás zaujíma

8 dní ~ 2.7.-9.7.

zľava 35%

382 € 

8 dní ~ 4.7.-11.7.

zľava 35%

388 € 

8 dní ~ 9.7.-16.7.

zľava 35%

395 € 

8 dní ~ 25.6.-2.7.

zľava 50%

238 € 

8 dní ~ 27.6.-4.7.

zľava 50%

238 € 

10 dní ~ 25.6.- 4.7.

zľava 50%

298 € 

HRVATSKA ***
pre veľký záujem zo strany našich klientov vám opätovne ponúkame 
obľúbené a žiadané mestečko Baška Voda. Pod majestátnym poho-
rím Biokovo našiel svoje miesto hotel Hrvatska, ktorý všetkým bez 
rozdielu veku poskytne pár dní dovolenkovej pohody. Ubytovanie 
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 hovoriacich animátorov... >>> viac na webe

kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora  
vhodná pre rodiny s deťmi i pre neplavcov

za poplatok
za poplatok

nie

klimatizovaná reštaurácia
all inclusive bar

all inclusive

Južná Dalmácia Omiš-Ruskamen
Baška Voda

výlety
Chorvátsko

Národný park 
Krka 

Rieka Krka, rozhodne 
najpodivuhodnejšia 

zo všetkých riek v 
Chorvátsku, preteká z 
dvoch tretín kaňonom

orient. cena 60 € 

Split
...jedno z najkrajších 

mediteránskych miest s 
bohatou históriou

a impozantnou rímskou 
architektúrou

orient. cena 50 € 

Fish piknik 
obľúbený lodný výlet 
spojený s piknikom a 

kúpaním, obed v cene

orient. cena 40 €

>>> ďalšie skvelé výlety si vyberiete na našom webe
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