SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY
ZIMA–JAR 2019

OMÁN

Milujeme leto

prezradíme vám tajomstvo...
Vieme plniť sny. Tie cestovateľské.

Milí

cestovatelia,

Nemusíte už zatvárať oči a predstavovať si,
aké to je zažiť teplo v zime.
My vás na také miesto zoberieme, a to dokonca
priamym letom z Bratislavy. Za menej ako šesť
hodín, počas ktorých dostanete na palubách nových lietadiel aj občerstvenie, sa ocitnete na brehoch Indického oceána alebo Arabského mora.

Tušíte už, ktorý z cestovateľských
snov prinášame?
Áno, sú to slnkom zaliate pláže Spojených arabských emirátov – magická Fujairah a jej pobrežie lemované palmami v objatí pohoria Hajar,
Ras al Khaimah so svojimi zelenými nížinami,
púšťou, oázami a dlhými piesočnatými plážami
a ako inak - jedinečný Dubaj.
Toto plnenie dovolenkových predstáv nás celkom
pohltilo a rozhodli sme sa, že leto v zime bude
s nami ešte krajšie. Pýtate sa ako? Do balíka
služieb 5* all inclusive plážových rezortov sme
pridali darček v podobe výletu do Dubaja alebo
plavby loďou v Ománe.
A keďže je pre nás dôležité, aby si oddýchla
celá rodina, ponúkame skvelý bonus - ubytovanie pre až 2 deti do 14 rokov so službami all
inclusive zdarma! A keď k tomu pridáme klubovú dovolenku so slovenskými animátormi, už
sa určite balíte.
Uhádli sme, však? ;)
Poďte teda na pár dní vymeniť zimu za exotické slnečné lúče! Potešíte

dušu aj telo ;)

Užite si leto v zime
Špeciálne uvádzacie
8 dní už od

ceny

899 €

+ povinné príplatky

Skvelé prekvapenie

výlet k zájazdu

zdarma

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ

Klubová dovolenka

vaše deti zabavia naši

slovenskí animátori

SUN&FUN

KLUB

Špeciálne uvádzacie ceny TOP FIRST MINUTE platia pre prvých
200 zákazníkov a na obmedzený počet izieb v jednotlivých termínoch.

Až 2 deti zdarma

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame v hoteloch

až pre 2 deti do 14 rokov na prístelkách – ubytovanie,
stravovanie a služby all inclusive zdarma. Deti zdarma platia len cenu letenky
+ povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí do 30. 9. 2018.

Záloha len 200 €

Ako znížený preddavok pri kúpe leteckého zájazdu
stačí uhradiť za osobu len 200 € — Akcia platí len do 30. 9. 2018.
Po zaplatení zníženého preddavku je objednávateľ povinný uhradiť ďalší
preddavok do výšky polovice z celkovej ceny zájazdu najneskôr do 1. 11. 2018.

Fujairah

slovenskí

SUN&FUN

KLUB

animátori



FUJAIRAH
ROTANA
Resort & Spa

Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa,
sa nachádza v jednom zo siedmich
emirátov - Fujairah. Rozprestiera sa
pod pohorím Hajar, na brehoch tyrkysových vôd Indického oceánu a je
skutočným útočiskom pre hostí, ktorí
hľadajú kvaitnú dovolenku pre svoju
rodinu. Z rezortu môžete podnikať
dobrodružné výpravy na terénnych
autách, obdivovať krásy podmorského sveta pri šnorchlovaní alebo spoznávať pompézny Dubaj. Pri relaxácii
oceníte pokojné zátišie paliem, svieže
zelené záhrady i nedotknutú piesočnatú pláž. Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa vytvára exkluzívne prostredie pre vašu vysnívanú dovolenku.

rotana.com
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POLOHA:

luxusný rezort sa
nachádza v emiráte Fujairah, priamo
na pobreží vôd Indického oceánu,
na 200 metrov dlhej privátnej pláži, je
lemovaný zeleňou a pohorím Hajar •
centrum mesta Fujairah cca 30 min. autom • Dubaj cca 90 min. autom

UBYTOVANIE:

vysoký štandard ubytovania si môžete užiť v 2–
lôžkových izbách s možnosťou 1 alebo
2 prísteliek • možnosť izieb s výhľadom
na oceán (za príplatok) • klimatizácia

(individuálne regulovateľná) • minibar •
SAT TV • telefón • trezor • sušič na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so
sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť
prípravy kávy a čaju na izbe (zdarma) •
balkón alebo terasa s posedením

VYBAVENIE:

všetky izby sú
zariadené s dôrazom na pohodlie
a relaxáciu v štýle kráľovského paláca so slnečnými terasami, balkónmi
a pestrými záhradami • pri vstupe vás
privíta majestátna vstupná hala s recepciou a posedením • hlavná reštau-

Spojené Arabské Emiráty

ZDARMA

novinka

Vyberte si výlet
OMÁN / DUBAJ
VIAC 14 15 INFO

rácia Mozaique • lobby bar (za poplatok) •
reštaurácia Waves (za poplatok) • plážový
bar • 2 vonkajšie bazény • detský bazén
so šmykľavkou • ležadlá na pláži a pri bazénoch (zdarma) • tenisové kurty • stolný
tenis • detský klub • zmenáreň • lekár • fitness • wellness • parkovisko • požičovňa áut
• obchod so suvenírmi • služba stráženia
detí (za poplatok) • vo vybraných dňoch
autobusová doprava do Dubaja (nutnosť
rezervácie vopred na recepcii hotela 85
AED na osobu) • kyvadlová doprava denne
do centra mesta Fujairah (zdarma)

PLÁŽE:

hotelový areál sa nachádza
priamo na dlhej piesočnatej súkromnej
pláži s ležadlami a slnečníkmi • pozvoľný
vstup do mora ocenia najmä rodiny s deťmi • plážový bar • vodné športy na pláži
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA:

tenisové
kurty • minidisko • vodné športy a aktivity
ako napr. šnorchlovanie, potápanie, jazda
na banáne za člnom, kajaky, rybačky, wakeboarding, vodné lyže • fitness centrum •
stolný tenis • plážový volejbal • púštne safari

ALL INCLUSIVE
raňajky, obedy a večere formou švédskych
stolov • nápoje podávané v čase od 11:0022:00: voda, nealkoholické nápoje, džúsy,
pivo, biele a červené víno, alkoholické nápoje ako gin, whisky, tequila, rum, vodka,
brandy, cocktaily, mocktaily • plážový bar
Tropicana a Sharkey´s • Muda bar • ležadlá
a slnečníky na pláži a pri bazéne zdarma

CENNÍK » 16
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Fujairah

slovenskí

SUN&FUN

KLUB

animátori



IBEROTEL

MIRAMAR
AL AQAH
Beach Resort

Priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži, medzi panorámou pohoria
Al Hajar a trblietavými vodami Indického oceánu, sa rozprestiera obľúbený
rodinný rezort známej siete hotelov
Iberotel - Miramar Al Aqah Beach, postavený v orientálnom štýle, ponúkajúci okrem luxusného ubytovania
aj množstvo možností ako príjemne
stráviť dovolenku. Spestrite si chvíle oddychu príjemnou prechádzkou
v hotelovej záhrade, vychutnávaním
vynikajúceho jedla a nápojov či aktívnym oddychom v bazéne, tenisovom
kurte alebo potápačskom centre, ktoré
je k dispozícii a pripravené prichystať
vám neopakovatelné zážitky.

miramaralaqah.com
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POLOHA:

rezort sa nachádza
na východnom pobreží emirátov • je
zasadený medzi impozantné vrchy Hajar Mountains a Indický oceán • priamo
na súkromnej piesočnatej pláži Al Aqah
• asi 15 km od rybárskej dedinky Dibba •
45 km od letiska Fujairah • Dubaj cca 90
min. autom

UBYTOVANIE:

priestranné,
elegantné a komfortne zariadené izby
v marockom štýle • možnosť jednej alebo dvoch prísteliek • SAT TV • klimatizácia

• minibar (za poplatok) • trezor (zdarma)
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi • balkón alebo
terasa

VYBAVENIE:

vstupná hala s recepciou • 4 reštaurácie: Al Majlis - hlavná
reštaurácia ponúkajúca špeciality arabskej a medzinárodnej kuchyne, plážová
reštaurácia Bahari Grill, Sensasia - panázijská a talianska reštaurácia - La Cucina
• Al Moltaqa - celodenný bar a kaviareň

Spojené Arabské Emiráty

novinka

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ
VIAC 14 15 INFO

s terasou • nočný klub Bliss Disco • záhrada
s tropickou vegetáciou • zmenáreň • obchod
so suvenírmi • salón krásy pre ženy • fitness
centrum • jacuzzi a wellness centrum so suchou a parnou saunou • komplex bazénov •
detský bazén • detský kútik • tenisové kurty
s nočným osvetlením • centrum potápania
a vodných športov

PLÁŽE:

priamo pri hoteli súkromná, 200
metrov dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora, vhodná i pre neplavcov
a malé deti • ležadlá, slnečníky a plážové

osušky (zdarma) • plážový bar Bahari • vodné
atrakcie a športy (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA:

fitness
centrum • wellness • jacuzzi • bazén • detský bazén • detský klub od 4 - 12 rokov
• tenisové kurty • potápačské centrum •
centrum vodných športov • biliard • stolný tenis • lukostreľba • plážový volejbal
• v rámci balíka all inclusive je k dispozícii spa
centrum (okrem masáží) • plne zariadená posilňovňa • vnútorné i vonkajšie bazény • pestré animačné programy pre deti i dospelých

ALL INCLUSIVE
chutné raňajky, obedy a večere servírované v hlavnej hotelovej reštaurácii Al Majlis
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • nealkoholické nápoje: káva,
čaj, balená voda, džús, sladené nápoje
(cola, fanta, sprite) • alkoholické nápoje:
víno a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov
podávaná pri bazéne od 11:.00 hod. do západu slnka

CENNÍK » 17
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Ras Al Khaimah



DOUBLE
TREE BY HILTON
Resort & Spa
Marjan Island

Vskutku exkluzívny hotel Double Tree
zo známej, prestížnej siete hotelov
Hilton sa nachádza na ostrove Marjan Island v letovisku Ras Al Khaimah.
Všetkých očarí súkromná biela pláž
dlhá 650 m, obmývaná azúrovými vodami Arabského mora. Okrem nej si
návštevníci môžu naplno užívať všetok
luxus, ktorým hotel disponuje. Jeho
elegantné priestory, honosne zariadené izby, rozľahlý bazénový areál či kvalitné all inclusive služby a vynikajúca
medzinárodná kuchyňa tvoria malú
oázu na ostrove Marjan Island. Tento hotelový komplex je jednoducho
predurčený splniť očakávania aj tých
najnáročnejších klientov.

hilton.com
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POLOHA:

luxusný komplex známej hotelovej siete Hilton sa nachádza
v letovisku Ras Al Khaimah • na nádhernej, 650 metrov dlhej piesočnatej pláži
• neďaleko sa nachádza nákupné centrum Al Hamra Mall a Al Hamra Village,
kam dôjdete cca za 5 minút • 15 minút
jazdy do centra strediska Ras Al Khaimah • cca 15 minút od hotela je vodný
park Iceland a nákupné centrum Manar
Mall • v blízkosti golfové ihrisko

UBYTOVANIE:

elegantne zariadené 2–lôžkové luxusné izby s možnosťou 1- 2 prísteliek • wifi pripojenie
je vo všetkých izbách (za poplatok) •
individuálne regulovateľná klimatizácia
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-

chou, resp. vaňou, sušič vlasov, WC) •
župan • LCD TV • možnosť prípravy kávy
a čaju na izbe • žehlička a žehliaca doska
• trezor • minibar (za poplatok) • sedenie
na balkóne s výhľadom • možnosť izieb
s výhľadom na more (za príplatok)

VYBAVENIE:

: luxusný hotel
so zaujímavou výzdobou v štýle čokoládových koláčikov cookies • hotel
je výnimočný tým, že koláčiky cookies
s jedinečnou receptúrou dostanete
na privítanie na recepcii hotela • hotel
pozostáva z hlavnej budovy a priľahlých
krásnych viliek • priestranná vstupná
hala s recepciou v hlavnej budove • jedno z najlepších Spa v celých emirátoch
(7 liečebných a oddychových miestnos-

Spojené Arabské Emiráty

Vyberte si výlet

ZDARMA
OMÁN / DUBAJ
VIAC 14 15 INFO

tí, sauna, parné sauny, whirpool, masáže) •
24-hodinové fitness centrum s najmodernejším zariadením • 7 reštaurácií a barov
(hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa podáva vynikajúca svetová kuchyňa a lokálne
špeciality, Sho Fee lounge - bar s arabskými
snackmi a shishou, Lobby Lounge - kde sa
servírujú snacky, káva, čaj a nápoje, Brasserie - európska kuchyňa excelentnej kvality,
Vespa ristorante - štýlová talianska reštaurácia s prvotriednymi receptami, The Anchore Pub - skvelé miesto na relaxáciu, kde
si vychutnáte kvalitné vína a dobré jedlo) •
Boardwalk - pool bar - ideálne miesto pre
občerstvenie s čerstvými džúsmi a nealkoholickými cocktailmi • herňa • 5 bazénov, z toho 2 sú určené špeciálne pre deti
• obchod so suvenírmi • business centrum
• zmenáreň • klientské centrum • animačné

programy pre deti i dospelých • ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazéne zdarma

PLÁŽE:

priamo pri hoteli nádherná,
650 m dlhá pláž s bielym pieskom a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky
a plážové osušky zdarma • vodné športy
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA:

fitness centrum s najmodernejším zariadením (otvorené 24 hodín) • plážový volejbal • badminton
• boccia • športové programy počas dňa •
Spa centrum (za poplatok) • nemotorizované vodné športy na pláži (vodné lyžovanie,
plachtenie, možnosť rybárčenia) • detské
animačné programy • detský kútik • ihrisko
• hotelové animácie pre dospelých • živá

hudba • tenisový kurt • šípky • stolný tenis
• biliard • možnosť potápania v blízkosti
hotela • golfové ihrisko

ALL INCLUSIVE
skoré i neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane
nápojov • pestré občerstvenie počas dňa
• káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické
nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje
miestnej výroby, víno, cocktaily • hotelové
animačné programy pre deti i dospelých •
detský miniklub od 4 - 12 rokov • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • detské
menu

CENNÍK » 17
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Dubai

Spojené Arabské



METROPOLITAN
DUBAI
Priamo v srdci Dubaja, na známej ulici Sheikh Zayed Road, leží moderný
mestský 4* hotel Metropolitan. Je určený najmä pre aktívnych dovolenkárov,
ktorí okrem leňošenia radi obohacujú
chvíle voľna o vzrušenie a spoznávanie nových miest, chutí a vôní. V hoteli nechýba dobre vybavené fitness
i wellness centrum a pokiaľ hľadáte
skutočne niečo výnimočné, nezabudnite sa schladiť v bazéne situovanom
na streche hotela, s uchvacujúcim
výhľadom na monumenty Dubaja či
Perzský záliv.

metropolitanhoteldubai.com

POLOHA:

v priamom centre • iba
2 km od nákupného centra Mall of The
Emirates • jeho poloha je skvelým východiskovým bodom k spoznávaniu mesta

UBYTOVANIE:

moderné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • SAT
TV • klimatizácia • minibar (za poplatok),
• trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) •
možnosť prípravy kávy a čaju • wifi

VYBAVENIE:

10

: vstupná hala s recepciou • 5 reštaurácií a barov: talianska
a medzinárodná reštaurácia, anglická
krčma, open-air bar • bazén • detský bazén • wellness • fitness

STRAVOVANIE:

mou švédskych stolov

raňajky for-

PLÁŽE:

možnosť (za poplatok v hoteli) objednať si balíček zahŕňajúci transfer, ležadlo a slnečník na súkromnej pláži 5* hotela Habtoor Grand Beach Resort
• známa pláž s bielym pieskom Jumeirah
vzdialená 2,6 km

ŠPORT A ZÁBAVA:

fitness
• bazén • detský bazén • golfové ihrisko
(5 km vzdialené)
CENNÍK » 17
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SOFITEL DUBAI
The Palm Resort & Spa

Ak túžite po luxusnej dovolenke
v hoteli priamo na piesočnatej pláži,
máme pre vás pripravený unikátny
rezort prestížnej siete hotelov Sofitel
ležiaci na dubajskom ostrove Palm Jumeirah. Architektúra inšpirovaná polynézskym štýlom, množstvo zelene,
bazén pripomínajúci lagúnu, reštaurácie zastupujúce svetové kuchyne
a mnoho ďalších jedinečných vecí sú
zárukou, aby sa vaša dovolenka stala
nezabudnuteľnou.

sofitel.com

POLOHA: hotel sa nachádza pria-

mo na pláži ostrova Palm Jumeirah •
susedí s komplexom Atlantis The Palm,
ktorého súčasťou je veľký aquapark Aquaventure a svet akvárií Lost Chambers.

UBYTOVANIE:

: luxusné izby
v polynézskom štýle s možnosťou 1 prístelky • SAT TV • klimatizácia • minibar
(za poplatok) • trezor •vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou,
WC) • možnosť prípravy kávy a čaju • wifi •
balkón alebo terasa

VYBAVENIE:

: : vstupná hala s recepciou • 14 reštaurácií a barov • 6 bazénov vrátane detského bazéna s kĺzačka-

mi • luxusné wellness • fitness • detský
kútik • tenisový kurt

STRAVOVANIE: raňajky

mou švédskych stolov

for-

PLÁŽE:

500 metrov dlhá súkromná piesočnatá pláž • ležadlá, slnečníky
a plážové osušky (zdarma)

ŠPORT A ZÁBAVA:

fitness
• bazénový komplex • detský bazén s kĺzačkami • tenisový kurt • centrum vodných športov s bohatou ponukou aktivít
O aktuálnych cenách sa, prosím, informujte na pobočkách našich CK
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Poznávací zájazd

KRÁSY
ARABSKÉHO POLOSTROVA

OMÁN

Je ten správny čas spoznať dychvyrážajúce krásy Arabského polostrova a zároveň okúsiť chute pravého
arabského sveta... A to vám chceme
umožniť práve my s unikátnym zájazdom za poznaním Ománu - krajiny
ako vystrihnutej z obľúbených rozprávok 1000 a jednej noci.

PROGRAM

Dubaj
Abu Dhabi
Al Ain
Muscat
Nizwa - Jabreen -Bahla
Birkat al Mawz
Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands

1. deň: prílet do Dubaja a transfer lu-

xusným, klimatizovaným autobusom
z letiska, počas ktorého vám bude
k dispozícii slovensky/česky hovoriaci
sprievodca s informáciami o destinácii.
Prenocovanie v hoteli Metropolitan 4*
v Dubaji

2. deň: raňajky a následne transfer

z Dubaja do Al Ain cez Abu Dhabi. Prehliadka Abu Dhabi spojená s návštevou
veľkolepej Mešity šejka Zayeda. Následne prehliadka mesta Al Ain so sprievodcom, v rámci ktorej navštívime tamojšie
múzeum. Prenocovanie v hoteli Mercure
Grand Jebel Hafeet 4* v Al Ain (možnosť
obeda počas exkurzie Al Ain v Danat Resorte - za príplatok na mieste)

AL AIN
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Je mesto v emiráte Abu Dhabi nachádzajúce sa na hraniciach s Ománom.
Zvykne byť tiež nazývané „oázovým
alebo záhradným mestom“ kvôli jeho
zeleným mestským oázam, parkom
a stromovým sadom. Už niekoľko rokov sú tunajšie oázy a niektoré z jeho
najstarších lokalít zapísané v Zozname
svetového dedičstva UNESCO. Práve Al
Ain je mestom, kde zakladateľ Spojených arabských emirátov – šejk Zayed
strávil väčšinu svojho života.

3. deň: po raňajkách presun do hlav-

ného a zároveň najkrajšieho mesta Ománu - Muscatu. Večera a prenocovanie
v hoteli Al Falaj 4* v Muscate (možnosť
obeda v hoteli Ibri nachádzajúcom sa
v rovnomennom mestečku - za príplatok na mieste)

4. deň: raňajky a po nich nasleduje
nezabudnuteľná poldenná prehliadka
mesta Muscat so sprievodcom (vstupy
sú v cene). Popoludní voľný program
s možnosťou ďalších prehliadok. Večera
a nocľah

MUSCAT
Okrem toho, že je hlavným mestom
Ománu, je zároveň jedným z najkrajších
miest na svete. A to vďaka skvelým
možnostiam oddychu v podobe piesočnatých pláží, paliem a krištáľovo
čistého mora, no taktiež kvôli svojej
architektúre. Významnými pamätihodnosťami sú napríklad sultánov palác
Al Alam, moderná veľká mešita Sukh
of Matra či starobylé mestské hradby.
V súčasnosti sa však Muscat môže pýšiť
i veľkolepým operným domom Royal
Opera House Muscat, ktorý nechal postaviť sultán Kabus bin Said. Na jeho
operné predstavenia bývajú pozvané
i súbory z Európy.

Za poznaním — čarovný Omán

NIZWA
Nepochybne mesto, ktoré by ste počas návštevy Ománu mali určite navštíviť, pretože
Je jedným z jeho najstarších miest a v 6. a 7.
storočí bola dokonca hlavným mestom sultanátu. V Nizwe stojí niekoľko významných
a starých mešít, no dominantnou stavbou
je pevnosť zo 17. storočia, ktorej obranná veža je s priemerom 36 metrov naozaj
enormná. Ďalším miestom, ktoré si zaslúži
návštevu, je určite hrad Jabreen. Je obklopený ďatlovými hájmi a v jeho útrobách
sa nachádza množstvo pamiatkových
predmetov. Okrem tunajších pamiatok je
veľkým turistickým lákadlom miestny trh
(souk), ktorý je vybudovaný v modernej arkáde, ale zároveň v tradičnom duchu, a je
jedným z najdôležitejších a najobľúbenejších v celom Ománe.

6. deň: raňajky a cesta jeepmi, na ktorých

navštívime oázu Wadi Bani Khalid a zažijeme adrenalínovú jazdu po tunajších piesko-

vých dunách v púšti Wahiba Sands. Návrat
do mesta Muscat. Večera a posledná noc
v hoteli Al Falaj 4* (možnosť obeda v reštaurácii Wadi Bani Khalid - za príplatok na mieste)

7. deň: po raňajkách transfer autobusom
z Muscatu do Dubaja. Nocľah v hoteli Metropolitan 4* v Dubaji (možnosť obeda po ceste do Dubaja v hoteli Al Wadi 4* v meste
Sohar - za príplatok na mieste)
8. deň: raňajky a transfer z hotela na letisko
do Dubaja. Odlet do Bratislavy

V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Dubaj
a späť, doprava luxusným, klimatizovaným
autobusom počas zájazdu
Ubytovanie: 7x v 1-lôžkových izbách

(za príplatok) a 2-lôžkových izbách s klimatizáciou, TV, telefónom a vlastným príslušenstvom (sušič vlasov, sprcha alebo vaňa,
WC) v 4* hoteloch (v prípade zmeny hotela
garantujeme dodržanie pôvodného strediska a triedy hotela 4*)

Stravovanie: 7x raňajky formou bufetu, 4x večera v hoteli Al Falaj formou bufetu
bez nápojov

Ostatné: služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu, vstupy podľa programu, hraničné poplatky v rámci emirátov,
voda podávaná v autobuse počas transferov a exkurzií

Povinné príplatky: letiskové, palivové,

emisné a servisné poplatky 299€ na osobu,
turistická a pobytová taxa v Dubaji a Al Ain vo
výške 4,00 USD na izbu a noc pobytu (platba
na mieste), vstupné víza do Ománu vo výške 65,00 USD (uvedená suma je informatívneho charakteru) na osobu a pobyt (platba
na mieste)

novinka

5. deň: po raňajkách návšteva a exkurzia
mesta Nizwa so sprievodcom, počas ktorej
si budeme mať príležitosť prehliadnuť taktiež azda najkrajší ománsky hrad Jabreen,
pevnosť s názvom Bahla patriacu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a tiež známu dedinku Birkat al Mawz (vstupy v cene).
Návrat do Muscatu a večera v hoteli (možnosť obeda v hoteli Golden Tulip Hotel 4*
v Nizwe - za príplatok na mieste)

Príplatky: cestovné poistenie KOMFORT
(2,70€ na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS
(3,70€ na osobu a deň zájazdu), príplatok
za 1-lôžkovú izbu (50€ na izbu a noc zájazdu). Ostatné príplatky uvedené v popise
zájazdu sa hradia na mieste.
Pre realizáciu zájazdu je stanovený min. počet 20 účastníkov.
TERMÍNY A CENY | 8-dňových leteckých zájazdov
Krásy arabského polostrova Omán
Kód zájazdu

8946

8948

8949

Dátum odletu

03.05.

10.05.

17.05.

Dátum príletu

10.05.

17.05.

24.05.

7

7

7

1250

1190

1150

Počet nocí
Cena na osobu
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Treba zažiť

Výlet

PLAVBA LOĎOU

OMÁN

Poďte s nami prežiť nezabudnuteľný
celodenný výlet na typickej arabskej
lodi „dhow“ po teplých vodách Indického oceánu!

Prístav Dibba
Zighy Bay
Haffa Beach / Sanat Beach
Rocky lime Stone
Deep Sea Fishing

PROGRAM:

14

Odchod z hotela je
v ranných hodinách, následne prejdeme
hranice do Ománu a v meste Dibba sa
nalodíme na výletnú loď zvanú „dhow“.
Pred začatím plavby máte možnosť malého občerstvenia priamo na lodi. Plavba smeruje do vskutku čarovnej zátoky
Zighy Bay, nasleduje zastávka a voľný
program na Haffa Beach alebo Sanat Beach. Tu máte príležitosť užiť si jedinečné
chvíle formou zábavných a športových
aktivít, ktoré pláž ponúka, alebo ich stráviť kúpaním či šnorchlovaním a uvidieť
tak prekrásne zafarbené koraly a tropickú
faunu. Vybavenie na šnorchlovanie a plávacie vesty pre neplavcov je možné si
bezplatne zapožičať na lodi. Po skvelom
predpoludní a výbornom obede na lodi
plavba pokračuje popri skalnatom masíve Rocky Lime Stone na otvorené more.
Tu zažijete tzv. „deep sea fishing“ – hlbo-

komorský rybolov. Na záver tohto dobrodružstva nás čaká už len cesta spať
do prístavu v Dibbe a transfer do hotela.

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

transfer, plavba na plachetnici. obed
a nealkoholické nápoje, zapožičanie si
plávacích vest a vybavenia na šnorchlovanie

UPOZORNENIE:

Pre výlet je
nutné so sebou vziať cestovný pas platný
min. 6 mesiacov po návrate z dovolenky.
Aktuálne informácie o povinných príplatkoch obdržíte u delegáta CK. Vstupné
víza do Ománu vo výške 65,00 USD (uvedená suma je informatívneho charakteru)
na osobu a pobyt (platba na mieste).

Musíte vidieť

Výlet

KLENOTY
PERZSKÉHO ZÁLIVU

DUBAJ

Poldenný úžasný výlet, zaslúžene zvaný i „Klenoty Perzského zálivu“ zažijete
práve s nami.

PROGRAM:

Počas výletu budete
mať možnosť vidieť najnavštevovanejšiu
a najfotografovanejšiu mešitu Jumeirah.
Tá je jednou z mála, do ktorej môžu vstúpiť i nemoslimovia. Ďalej sa prejdeme okolo paláca vládcu, zrenovovaného domu
Sheikh Saeed Al Maktoum - múzeu histórie Dubaja. Cesta pokračuje tradičným
vodným taxíkom „abra“ do oslňujúcej zátoky Dubai Creek, kde si môžete pozrieť
rušný život pred prechodom na druhú
stranu mesta - Deira. Nasleduje návšteva
štvrte s trhom korenia, zlata a diamantov
- spice and gold souk. Viac ako 400 obchodov a typických obchodíkov je zárukou
vskutku bohatého nákupu. Zastavíme sa
tiež pri najznámejšom a unikátnom hoteli Burj Al Arab a prejdeme okolo tržnice
Souk Madinat a skupinou umelo vybudovaných ostrovov v tvare palmy Palm
Island. Výlet nakoniec zavŕšime návštevou

Dubai Downtown s najvyššou budovou
sveta Burj Khalifa, ktorá siaha až do výšky
828 metrov (vstupenka je za doplatok),
Vyhliadková plošina sa nachádza na 124.
poschodí budovy. V Dubai Downtown sa
taktiež nachádza ďalší unikát. Tým je Dubai Fontain - najväčšia fontána na svete
rozprestierajúca sa hneď vedľa Burj Khalify. Osvetľuje ju vyše 6000 svetiel a dúhové prúdy vody vystreľujú až 270 metrov
k ožiarenej oblohe. Táto neuveriteľná
atrakcia bude nepochybne tou povestnou čerešničkou na torte vášho výletu
za poznaním Dubaja.

Jumeirah
Sheikh Saeed Al Maktoum
Dubai Creek
Deira
Burj Al Arab
Souk Madinat
Palm Island
Dubai Downtown
Burj Khalifa
Dubai Fontain

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

transfer, služby sprievodcu, vstupy
a poplatky
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Zima 2018 - Jar 2019

Spojené Arabské Emiráty
Strediská » Fujairah, Ras Al Kaimah a Dubai
PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo
12-dňové letecké pobytové zájazdy
do Spojených arabských emirátov.
LIETAME » leteckou spoločnosťou
Fly Dubai priamymi letmi z Bratislavy
(BTS) na letisko Dubaj (DXB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové,
palivové, emisné a servisné poplatky,
bezpečnostná taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 rokov 99 €
a osoby od 2 rokov 299 € » pobytová a turistická taxa vo výške 2,50 €
v strediskách Ras al Khaimah a Dubai,
na osobu a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné
poistenie KOMFORT (2,70 € na osobu
a deň zájazdu) alebo PLUS (3,70 €
na osobu a deň zájazdu) vrátane
poistenia stornopoplatkov, servisných
a asistenčných služieb CK . V prípade,
že si klient nezakúpi k zájazdu toto
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Termímy zájazdov
odlet
a prílet

v piatok

8-dňové letecké zájazdy na 7 nocí
Kód zájazdu
Dátum odletu BA

18.1. 25.1.

1.2.

8.2.

Dátum príletu BA

25.1.

1.2.

8.2.

15.2. 22.2.

7

7

7

Počet nocí

odlet
a prílet

v sobotu

Kód zájazdu

v stredu

1.3.

8.3.

1.3.

8.3.

15.3. 22.3. 29.3.

7

7

7

15.3. 22.3. 29.3.
7

7

5.4.
7

5.4.

12.4. 19.4. 26.4.

12.4. 19.4. 26.4.
7

7

7

19.1. 26.1.

2.2.

9.2.

26.1.

2.2.

9.2.

16.2. 23.2.

7

7

7

10.5.

7

7

7

16.2. 23.2.
7

2.3.

9.3.

2.3.

9.3.

16.3. 23.3. 30.3.

7

7

7

16.3. 23.3. 30.3.
7

7

6.4.
7

6.4.

13.4. 20.4. 27.4.

13.4. 20.4. 27.4.
7

7

7

11.5.

7

7

8903 8906 8909 8912 8915 8918 8921 8924 8927 8930 8933 8936 8939 8942 8945

Dátum odletu BA

23.1. 30.1.

6.2.

Dátum príletu BA

30.1.

6.2.

13.2. 20.2. 27.2.

7

7

7

13.2. 20.2. 27.2.
7

7

11-dňové letecké zájazdy na 10 nocí
Kód zájazdu

8822 8824 8826 8828 8830

Dátum odletu BA

6.2.

27.2. 20.3. 10.4.

v sobotu

Dátum príletu BA

16.2.

9.3.

10

10

1.5.

30.3. 20.4. 11.5.
10

10

10

6.3.
7

6.3.

13.3. 20.3. 27.3.

13.3. 20.3. 27.3.
7

7

odlet

7

3.4.
7

3.4.

10.4. 17.4. 24.4.

10.4. 17.4. 24.4.
7

7

1.5.

1.5.

8.5.

7

7

7

4.5.

4.5.

Kód zájazdu

Počet nocí

3.5.

3.5.

8902 8905 8908 8911 8914 8917 8920 8923 8926 8929 8932 8935 8938 8941 8944 8947

v stredu
a prílet
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7

Dátum príletu BA

Počet nocí

odlet

7

15.2. 22.2.

Dátum odletu BA
Počet nocí

odlet
a prílet

8901 8904 8907 8910 8913 8916 8919 8922 8925 8928 8931 8934 8937 8940 8943 8946

12-dňové letecké zájazdy na 11 nocí

v sobotu

Kód zájazdu

8821 8823 8825 8827 8829

Dátum odletu BA

26.1. 16.2.

v stredu

Dátum príletu BA

6.2.

Počet nocí

11

a prílet

9.3.

30.3. 20.4.

27.2. 20.3. 10.4.
11

11

11

1.5.
11

Ceny zájazdov
FUJAIRAH ROTANA RESORTS AND SPA
| strany 4 - 5
| hotelový komplex
osoba na základnom lôžku

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových
leteckých zájazdov

1290

1490

1590

1690

1750

1790

1890

1990

899

1099

1199

1199

1249

1299

1399

1499

dospelá osoba na prístelke

1190

1390

1490

1590

1650

1690

1790

1890

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

349

349

349

349

349

349

349

349

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
349

TOP FIRST MINUTE
3. dieťa do 12 rokov na prístelke

349

349

349

349

349

349

349

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
850

870

890

1150

1190

1250

1290

1350

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu, za jednolôžkovú izbu +140 € na noc pobytu.

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT
| hotelový komplex
| strany 6 - 7
osoba na základnom lôžku

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových
leteckých zájazdov

1290

1490

1590

1690

1750

1790

1890

1990

899

1099

1199

1199

1249

1299

1399

1499

dospelá osoba na prístelke

1190

1390

1490

1590

1650

1690

1790

1890

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

349

349

349

349

349

349

349

349

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
349

TOP FIRST MINUTE

349

349

349

349

349

349

349

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +130 € na noc pobytu.

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT AND SPA MARJAN
ISLAND | hotelový komplex
| strana 8 - 9
osoba na základnom lôžku

Ceny 8-dňových
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových
leteckých zájazdov

1390

1590

1690

1850

1890

1950

2050

2150

949

1149

1249

1299

1349

1399

1499

1599

dospelá osoba na prístelke

1290

1490

1590

1750

1790

1850

1950

2050

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

349

349

349

349

349

349

349

349

TOP FIRST MINUTE

TOP FIRST MINUTE
2. dieťa do 14 rokov na prístelke

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
349

TOP FIRST MINUTE
3. dieťa do 12 rokov na prístelke

349

349

349

349

349

349

349

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
950

990

1050

1290

1350

1390

1450

1490

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, za jednolôžkovú izbu +140 € na noc pobytu.

METROPOLITAN DUBAI | hotel

| strana 10

osoba na základnom lôžku
TOP FIRST MINUTE
dospelá osoba na 1. prístelke
dieťa 0 - 5 rokov bez lôžka
TOP FIRST MINUTE
dieťa do 12 rokov na prístelke

Ceny 8-dňových zájazdov
849

899

949

549

599

629

750

790

850

349

349

349

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a raňajky ZDARMA
450

490

550

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, raňajky, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +65 € na noc pobytu.
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Tak vyraz.

Zájazdy v tomto katalógu
lietame so spoločnosťou
flydubai, disponujúcou
modernou flotilou lietadiel.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O ZÁJAZDOCH, ZMLUVNÉ VZŤAHY CK
(OBCHODNÉ PODMIENKY)
Na zájazdy z katalógu „ZIMA-JAR 2019“ CK TIP travel a.s., Teplická
74, 921 01 Piešťany, IČO: 36250791, IČ DPH: SK 2020172187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sa,
vl. č. 10264/Ta CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o., Teplická 74, Piešťany 921 01, IČO: 47864834, IČ DPH: SK 2024130097, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.
34799/T sa vzťahujú
• Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien
pohonných látok,
• Všeobecné informácie o zájazdoch
• a Zmluvné vzťahy (obchodné podmienky) CK
uvedené na internetových stránkach cestovných kancelárií
a zverejnené vo všetkých obchodných miestach a v prevádzkarňach uvedených cestovných kancelárií s nasledovnými zmenami:
Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako
aj popis hotelových služieb zodpovedá skutočnosti známej
k 30.4.2018
Letecká doprava je zabezpečená prostredníctvom leteckej
spoločnosti Fly Dubai, s lietadlami typu Boeing 737-800.
Zákazníci dostanú počas letu občerstvenie.
Pre výpočet výmenného kurzu bol použitý kurz ECB k 20.4.2018.
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách,
cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 30.4.2018 a CK si vyhradzujú právo ich zmeny
do uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.
Uvedené cestovné kancelárie majú uzatvorenú poistnú zmluvu
v zmysle platnej právnej normy u poisťovateľa Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
vl.č. 1325/B
Ochrana osobných údajov je zabezpečená v zmysle zákona
č.18/2018 Z.z.
Tento katalóg ZIMA-JAR 2019 je spolu so Všeobecnými informáciami o zájazdoch a Zmluvnými vzťahmi CK súčasťou zmluvy
o obstaraní zájazdu.

flydubai.com
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TIP travel
Teplická 74
921 01 Piešťany
033 / 797 09 09
central@tiptravel.sk

TATRATOUR
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
02 / 52 93 28 12
central@tatratour.sk

Bratislava

TIP travel
Dunajská 8
02 / 52 63 29 71, 0915 841 798
dunajska@tiptravel.sk
TATRATOUR
Mickiewiczova 2
02 / 52 93 28 11, 0915 841 833
bratislava@tatratour.sk
TIP travel - AUPARK SC
Einsteinova 18
02 / 54 64 73 98 , 0905 472 952
aupark@tiptravel.sk

Banská Bystrica

TIP travel • TATRATOUR
Dolná 31
048 / 412 52 48, 0915 841 917
banskabystrica@tiptravel.sk
banskabystrica@tatratour.sk

Komárno

Námestie generála Klapku 6
035 / 773 32 90
TIP travel – 0915 841 722
komarno@tiptravel.sk
TATRATOUR – 0915 841 744
komarno@tatratour.sk

38 tis.

Košice

Alžbetina 15, 055 / 622 48 72
TIP travel – 0908 709 649
kosice@tiptravel.sk
TATRATOUR – 0908 709 649
kosice@tatratour.sk
TIP travel - AUPARK SC
Námestie osloboditeľov 1
055 / 286 32 12, 0915 841 902
auparkke@tiptravel.sk

Lučenec

TATRATOUR
Železničná 24
047 / 432 30 89, 0915 841 734
lucenec@tatratour.sk

Malacky

TATRATOUR
Radlinského 1158 / 2
034 / 772 31 36 , 0905 472 954
malacky@tatratour.sk

Michalovce

TATRATOUR
Námestie osloboditeľov 8
056 / 644 11 49, 0915 841 973
michalovce@tatratour.sk

Provízne oddelenie
TIP travel
Teplická 74
033 / 797 09 55
fax: 033 / 797 09 66
dealeri@tiptravel.sk

Internetový predaj
TIP travel – 02 / 22 200 400
0915 841 758
objednavky@tiptravel.sk

TATRATOUR – 0915 841 752
objednavky@tatratour.sk

Nitra

Trenčín

TIP travel
Štúrova 7
037 / 652 42 94, 0915 841 924
nitra@tiptravel.sk

TIP travel
Palackého 5
032 / 743 48 42, 0915 841 777
trencin@tiptravel.sk

Piešťany

Trnava

TIP travel
Teplická 74
033 / 797 09 07, 0905 472 958
piestany@tiptravel.sk
callcentrum@tiptravel.sk
TATRATOUR
Winterova 28
033 / 772 53 05 , 0905 472 956
piestany@tatratour.sk

Poprad

TATRATOUR
Námestie sv. Egídia 44
052 / 776 37 12 , 0915 841 782
poprad@tatratour.sk

Prešov

TIP travel
Štefánikova 47
033 / 551 33 34, 0915 841 852
trnava@tiptravel.sk

Žilina

TIP travel • TATRATOUR
Mariánske námestie 21
041 / 562 69 16,
0915 841 918, 0915 841 788
zilina@tiptravel.sk
zilina@tatratour.sk
TIP travel - AUPARK SC
Veľká okružná 59/A
041 / 286 32 10, 0915 841 613
auparkza@tiptravel.sk

TIP travel • TATRATOUR
Hlavná 103
051 / 773 43 00, 0915 841 921
presov@tiptravel.sk
presov@tatratour.sk

Lajknite si nás a dozviete sa vždy viac...

7 tis.

facebook.com/TIPtravel  a  facebook.com/TATRATOUR

Priame obchodné zastúpenia TIP travel
Bánovce nad Bebravou

Levice

Považská Bystrica

Sereď

Dubnica nad Váhom

Martin

Prievidza

Šaľa

Dunajská Streda

Nováky

Púchov

Topoľčany

Galanta

Nové Zámky

Senec

Zvolen

Holíč

Partizánske

Senica

ZNS Rokoš 19/19, Nám. Ľ.Štúra
038 / 760 10 20
banovce@tiptravel.sk

OS Máj, Centrum I 1420
042 / 442 60 17, 0915 794 530
dubnica@tiptravel.sk

Korzo Bélu Bartóka 345/18
031 / 552 50 41
ds@tiptravel.sk

Šafárikova 1526
031 / 780 21 06-8
galanta@tiptravel.sk

Námestie Mieru 1
034 / 651 61 08
holic@tiptravel.sk

Na Bašte 5 (vchod zo Sv. Michala)
036 / 631 90 93
levice01@tiptravel.sk

M. R. Štefánika 48
043 / 413 56 09
martinck@tiptravel.sk

G. Košťála 160
0911 831 291
novaky@tiptravel.sk

Rákocziho 3
0915 841 605
novezamky01@tiptravel.sk

Námestie SNP 1
038 / 749 29 81
partizanske@tiptravel.sk

Stred 39, Dom služieb
042 / 426 09 90
povazskabystrica@tiptravel.sk

Nám. slobody 22 (hotel Hviezda)
046 / 544 15 51, 0915 841 994
prievidza@tiptravel.sk

Štefánikova 870
0911 501 888
puchov@tiptravel.sk

Lichnerova 19
02 / 45 92 72 82
senec@tiptravel.sk

Štefánikova 726/2
034 / 654 44 44
senica@tiptravel.sk

M. R. Štefánika 1152
031 / 789 44 14
sered@tiptravel.sk

Budovateľská 32
0907 281 518
sala01@tiptravel.sk

Obchodná 2
038 /  748 73 09
topolcany01@tiptravel.sk

Trhová 1
045 / 532 67 27
zvolen@tiptravel.sk

grafika » redred.sk

Centrála
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