
 
DODATOK č. 6 

ku katalógu CK TIP travel a.s. a TATRATOUR Slovakia , s.r.o. LETO 2017  
 
 

 
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu : 
 
Do ponuky hotelov pre destináciu Tunisko  zaraďujeme hotely: 
 
 
VINCCI EL MANSOUR  ☼☼☼☼+ 
hotelový komplex 
 
Oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.vinciihoteles.com 
 
Poloha:  pri krásnej piesočnatej pláži • hotel je vzdialený od mestečka Mahdia 3,5 km • 1 km od nákupných možností • cca 50 km od letiska v Monastire 

Ubytovanie:  štýlovo zariadené 2 - lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • sat TV • telefón • malá chladnička • klimatizácia  
• kúpeľňa s príslušenstvom, oddelené WC • sušič na vlasy  • trezor na izbe • balkón, resp. terasa s príjemným posedením  

Vybavenie hotelového komplexu:  elegantná vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • tuniská reštaurácia • talianska reštaurácia • lobby bar s terasou • lounge 
bar s TV • pool bar a barbecue • maurská kaviareň • konferenčná miestnosť • wifi v priestoroch lobby zdarma • obchodná arkáda • pool bar • rozľahlý bazén • detský 
bazén • vnútorný bazén •  miniklub pre deti od 4 -12 rokov • detské ihrisko • thalassotherapy centrum  s tureckými kúpeľmi a masážami •  fitness  

Stravovanie:  formou all inclusive 

Pláže:  priamo pri krásnej pláži s jemným pieskom • pláž je vhodná pre deti i neplavcov • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové osušky (za vratný depozit) • vodné športy 
(za poplatok) • plážový bar  (za poplatok) 

Šport a zábava:  fitness • stolný tenis • volejbal • šípky • boccia • minigolf • vodná gymnastika • medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých  (hodiny tanca – 
belly dancing, latino, jazz, hodina arabčiny...) • večerné programy (živá hudba, shows…) • miniklub • detské ihrisko • biliard a videohry (za poplatok) • miniklub pre deti 
od 4 – 12 rokov  

Ultra all inclusive:  raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických a 
alkoholických nápojov podávané v jednotlivých baroch  v areáli hotela • snacky, káva a čaj vo vyhradenom čase počas dňa • slnečníky a ležadlá na 
pláži i pri bazéne zdarma • 1 x za pobyt  večere v a´la carte reštauráciách – tuniskej a talianskej  (na základe rezervácie) • miniklub pre deti od 4-12 
rokov • celodenné a večerné hotelové animácie pre deti i dospelých 
 
 
 
PRIMASOL EL MEHDI  ☼☼☼☼+     
hotelový komplex 
 
Oficiálne hodnotenie: **** 
webstránka: www.primasol.com 
 
Poloha:  hotelový areál končiaci priamo  na nádhernej pláži s jemným pieskom  sa nachádza  v hotelovej zóne vyhľadávaného strediska Mahdia s možnosťou nákupov 
a zábavy • 2 km od centra Mahdie • v blízkosti supermarketu • cca 45 km od letiska Monastir  

Ubytovanie:  vkusne zariadené  2 - lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • priestrannejšie rodinné izby (za príplatok) • sat TV  (ovládač za vratnú kauciu) • telefón • 
trezor na izbe (za poplatok) •  klimatizácia  • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička • balkón, resp. terasa s príjemným posedením  

Vybavenie hotelového komplexu : hotelový komplex  sa skladá z hlavnej budovy a priľahlých bungalovov • elegantná vstupná hala s recepciou •  hlavná reštaurácia  •  
reštaurácie s tematickou kuchyňou • looby bar • garden bar • pool bar • slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • miniklub • celodenné a večerné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • maurská kaviareň • diskotéka • obchod so suvenírmi • wifi na recepcii zdarma •  vonkajší bazén • relaxačný bazén • vnútorný  bazén • 
detský bazén • miniklub • detské ihrisko • tobogan • konferenčná miestnosť 

Stravovanie:  formou all inclusive 

Pláže:  priamo pri krásnej pláži s jemným pieskom  a pozvoľným vstupom do mora • ležadlá a slnečníky zdarma • plážové osušky (za poplatok) • vodné športy (za 
poplatok)  

Šport a zábava:  tenisové kurty (osvetlenie a rakety za poplatok) • minigolf • stolný tenis •medzinárodné hotelové animácie pre deti i dospelých • plážový volejbal • 
detské animácie pre deti od 4-7 rokov, od 8- 12 rokov a pre teenagerov od 13-17 rokov • detské ihrisko • vodné športy, biliard, masáže, jacuzzi, sauna za príplatok 

Ultra  all inclusive:  raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • ľahké občerstvenie vo vyhradenom čase  počas dňa a noci  • 
neobmedzené množstvo  rozlievaných  nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby  podávané v jednotlivých baroch v areáli hotela  24 hodín • slnečníky a 
ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • hotelový bazénový svet • 1 x za pobyt večere v a ĺa carte reštauráciách (na základe rezervácie) • miniklub •  hotelové animácie 
pre deti i dospelých  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TUNISKO  - termíny a ceny 8 a 15 - d ňových leteckých zájazdov  
 
Kód zájazdu 

8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

                

VINCCI EL MANSOUR hotelový komplex            

Kód zájazdu 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 

osoba na základnom lôžku 490 510 530 620 630 630 630 630 630 630 630 580 530 490 490 

dospelá osoba na prístelke  410 430 450 520 530 530 530 530 530 530 530 490 450 410 410 

1. dieťa do 12 r. na prístelke  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 12 r. na prístelke  360 380 390 460 470 470 470 470 470 470 470 430 390 360 360 

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 8€ na izbu a noc pobytu. 

PRIMASOL EL MEHDI  hotelový komplex            

Kód zájazdu 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315 

osoba na základnom lôžku 510 530 550 640 650 650 650 650 650 650 650 600 550 510 510 

dospelá osoba na  prístelke  430 450 470 540 550 550 550 550 550 550 550 510 470 430 430 

1. dieťa do 12 r. na  prístelke  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 6 rokov na  
prístelke  

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa od 6 - 12 rokov 
na prístelke  

380 400 410 480 490 490 490 490 490 490 490 450 410 380 380 

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 8€ na izbu a noc pobytu. 
  
TUNISKO  - termíny a ceny 11 a 12 - d ňových leteckých zájazdov  
Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 

Dátum odletu BA, KE 08.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 

Dátum príletu BA, KE 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9. 

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 

            

VINCCI EL MANSOUR hotelový komplex           

Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 

osoba na základnom lôžku 700 700 800 800 860 800 860 730 720 680 

dospelá osoba na  prístelke  570 570 660 660 700 660 700 600 580 560 

1. dieťa do 12 rokov na prístelke  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 12 rokov na prístelke  490 490 560 560 590 560 590 510 500 480 

V cene je zahrnuté » 10 resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH 
Príplatok » za rodinnú izbu + 8€ na izbu a noc pobytu. 

PRIMASOL EL MEHDI  hotelový komplex        

Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 

osoba na základnom lôžku 730 730 830 830 890 830 890 760 750 710 

dospelá osoba na  prístelke  600 600 690 690 730 690 730 630 610 590 

1. dieťa do 12 rokov na prístelke  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 6 rokov na prístelke  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa od 6 - 12 rokov na prístelke  520 520 590 590 620 590 620 540 530 510 

V cene je zahrnuté » 10 resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH 
Príplatok » za rodinnú izbu + 8€ na izbu a noc pobytu. 
 
 
Destinácia Zakynthos 
 
Z prevádzko-organizačných dôvodov sa mení počet nocí prvého termínu odletu na 7 nocí z Bratislavy na ostrov Zakynthos, kód zájazdu 7401. Pôvodný 
termín zájazdu 12.06. - 19.06., 7 nocí, nový termín zájazdu 11.06. - 19.06.2017, 8 nocí. Cena zájazdu zostáva nezmenená a všetky náklady spojené s 
predĺžením zájazdu o 1 noc znáša CK. 
 
 



 
Destinácia Kalábria 
 
Hotel Itaca - Nausicaa 
 
Nová formulácia časti „Vybavenie hotelového komplexu“: hotel sa skladá z dvoch častí: Itaca a Nausicaa • klienti využívajú časť hotelového komplexu, 
v ktorej sú ubytovaní •  recepcia • reštaurácia • bazénový komplex vrátane časti pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne • bar pri bazéne a pri pláži • 
amfiteáter • diskotéka • „biberoneria“ (kompletný stravovací servis pre infantov do 2 rokov za nepovinný príplatok na mieste) • hotelové animácie 
 
Z časti „Šport a zábava“ sa opravuje: hotel neponúka službu „požičovňa bicyklov“ 
 
 
Destinácia Grécko 
 
ZMENA VÝŠKY A KATEGÓRIE LETISKOVÝCH TÁX – GRÉCKO 
 
Vzhľadom na momentálne prebiehajúcu privatizáciu niektorých gréckych letísk a súvisiace zmeny, týkajúce sa leteckej dopravy v Grécku, a na základe 
oznámenia od leteckého prepravcu, oznamujeme, že od 12.04.2017 sa zrušila na všetkých gréckych letiskách kategória: 
Letiskové, palivové, emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa a transfery v cieľovej destinácii – na dieťa od 2 do 5 rokov  
 
Z uvedeného dôvodu je pre všetky osoby cestujúce do Grécka leteckou dopravou účtovaná od 13.4.2017 jednotná letisková taxa:  
Letiskové, palivové, emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa a transfery v cieľovej destinácii - osoba od 2 rokov. 
 
Na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti v súlade so Zmluvnými vzťahmi, čl. II., bod 2 b) musí byť letiskový poplatok za každú osobu 
uhradený v plnej výške v zmysle uvedenej zmeny. Toto rozhodnutie sa netýka klientov, ktorí majú uhradenú celú cenu zájazdu k dátumu 12.4.2017. 
 
 
Destinácia Španielsko 
 
Z prevádzko-organizačných dôvodov v destinácii Španielsko (Costa del Maresme a Costa Dorada) meníme príletové letisko nasledovne:  
Lietame leteckou spoločnosťou Travel Service, a to všetky lety z Bratislavy (BTS) a z Košíc (KSC) na letisko Barcelona (BCN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Mgr.  Juraj Vitko                              JUDr. Juraj Pivovár či     
                                              riaditeľ CK TIP travel, a.s.                                        riaditeľ CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o. 

 
 
V Piešťanoch, 05.05.2017. 
 
Tento dodatok č.6 k letnému katalógu Leto 2017 CK TIP travel a.s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. platí od 05.05.2017. 
 
 

CK TIP travel a.s ., cestovná kancelária, Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 36250791, DIČ: 2020172187,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10254/T 
 
CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o. , cestovná kancelária, Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47864834, DIČ: 
2024130097, Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 34799/T 


