maldivy

21/22

exotika

MEXIKO
Mexico
Cancún
Playa del Carmen

Riviera Maya

MEXIKO
Olé, MEXIKO volá !!!
Ak hľadáte dovolenku, ktorá sa zmení na
neprekonateľný zážitok, jednoznačne
MEXIKO je tá správna voľba! Práve tu
nájdete tie najkrajšie letoviská na karibskom
pobreží s bielymi piesočnatými plážami,
ktoré ponúkajú nezameniteľný relax, ale aj
zábavu a dobrodružstvo. Okrem leňošenia
v 5* rezorte Barcelo Maya Gran Resort si tu
užijete výlety na najzaujímavejšie pamiatky
starovekej civilizácie na svete, podmorský svet
druhého najväčšieho korálového útesu sveta
a ochutnáte to najlepšie tacos na svete!
Rozloha 1 973 000 km2		 Populácia 127,6 mil.
Hl. mesto Mexiko		
Mena mexické peso
Priemerné teploty
XII.
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Príroda vytvorila v Cancúne perfektné pláže s bielym pieskom. Kedysi malá rybárska dedina je dnes
obľúbenou turistickou destináciou najvyššej triedy. Vyhľadávanú oblasť tvorí 21 km dlhý polostrov
obklopený z východu tyrkysovo modrým Karibikom a zo západu smaragdovo zelenou lagúnou
Nichupte. Mesto má dve časti: centrum a hotelovú
zónu. V centre si turisti užijú nákupy, reštaurácie,
bary, parky a miestne trhy. Mercado 28 je jedným
z najobľúbenejších trhov s mexickými remeselníkmi, tradičným chutným jedlom a suvenírmi ako
typické pánske košele Guayabera či dlhé tuniky
bez rukávov huipiles. Hotelovú zónu tvorí dlhý pás
lemovaný piesočnatými plážami s krištáľovo čistým morom. Moderné hotely v Cancúne sú známe
svojou modernou architektúrou, pohodlím a výnimočnými službami. Okrem skvelých all inclusive
služieb tu môžete plávať s delfínmi, šnorchlovať,
zahrať si golf na prvotriednych ihriskách, navštíviť
vodné parky, zoo či pirátsku loď. Cancún je vstupnou bránou do sveta starej mayskej civilizácie, k
jedinečným zážitkom patrí návšteva novodobého
divu sveta Chichen Itzá, starovekého mayského
mesta Coba a letoviska Tulum. Zaujímavosťou je
podmorské múzeum v časti Isla Mujeres a Punta Nizuc, kde je pod hladinou približne 500 sôch.

Mexiko je krajina s bohatou kultúrnou
históriou a vďaka dedičstvu Mayov
a Aztékov sa pýši archeologickými
náleziskami a pamiatkami zapísanými na Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Miestni obyvatelia sú srdeční a priateľskí, vždy dbajú na to, aby
sa návštevníci cítili vítaní. Táto úžasná
krajina si získa svojich návštevníkov
rozmanitosťou zasnežených hôr, bujnou džunglou až po pláže lemované
krištáľovo čistým morom. Či už dáte
prednosť oddychu na slnkom zaliatej
pláži, zlaňovaniu sa po trblietavom vodopáde, surfovaniu alebo plávaniu s
delfínmi, ocitnete sa obklopení jednou
z najkrajších prírodných scenérií.
Milovníci potápania si iste prídu na svoje pod hladinou pri objavovaní druhého najväčšieho korálového útesu sveta.
Pre gurmánov je veľkým lákadlom fantastická mexická kuchyňa. Ochutnajte
mexické tacos, rozmanité chilli omáčky
alebo skúste niečo menej tradičného v
podobe lariev mravcov - tzv. Escamoles.
Chýbať nebude ani mexická tequilla.
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Potešia sa tiež naše dovolenkárky, milovníčky nakupovania. Miestne trhy s
tradičnými suvenírmi ako pravé mexické sombrero a obchodné centrá tu
nájdete na každom rohu.
Dokonalé pohodlie celého pobytu
sme pre vás zabezpečili vo veľkolepom
komplexe Barceló Maya Grand Resort,
kde sa vaše sny o ideálnom relaxe stanú skutočnosťou. Tento výnimočný luxusný rezort sa nachádza pri druhom
najväčšom koralovom útese sveta na
jednej z najkrajších pláži Mexika. Komplex rezortu sa skladá zo 6 hotelov a v
našej ponuke nájdete až 4 z nich - Maya
Caribe, Maya Colonial, Maya Tropical,
Maya Beach. Na jednom mieste si užijte
služby až štyroch hotelov. Čo viac dodať, dovolenka snov sa môže začať!

cún

MEX

I KO

Can

Riviera Maya

Playa del Carmen

Známa turistická lokalita Riviera Maya sa nachádza južne od Cancúnu pozdĺž karibského pobrežia
mexického polostrova Yucatán a siaha až k chrámovému mestu Mayov Tulum. Moderné hotelové komplexy, koralové útesy, karibské slnko, biele
piesočnaté pláže lákajú aktívnych vyznávačov
vodných športov, ale aj dovolenkárov túžiacich
po príjemnom oddychu. Očarí vás hlavne krištáľovo tyrkysovými vodami Karibského mora, plážami a lagúnami s jemným pieskom, majestátnymi
archeologickými lokalitami, prírodnými parkmi a
prvotriednymi hotelovými službami. Patria sem
obľúbené letoviská Playa del Carmen a Tulum, čo
v preklade znamená „plot, opevnenie“ a kúzlo tohto miesta spočíva v tesnej blízkosti krásnych pláží,
nádhernej prírody a unikátnych pamiatok. Najzaujímavejší je hlavný symbol mesta El Castillo. Obľubeným cieľom turistov je srdce opevneného mesta
Pyramídový hrad na skalnom zráze. Jedinečný zážitok je návšteva neďalekej pláže Akumal, ktorá je domovom obrovských korytnačiek. Blízko mesta leží i
krásna prírodná rezervácia Sian Ka´an , kde si turisti
s obľubou zaplávajú v lagúne, načerpajú energiu
na ďalšie dobrodružstvá na nádhernej divokej pláži
s unikátnou faunou a flórou.

Mesto ležiace na pobreží Karibského mora je obľúbená turistická oblasť vo východnom Mexiku.
Vďaka svojej polohe na Riviére Maya ponúka široké
spektrum turistických aktivít. Letovisko je vyhľadávané najmä u vášnivých golfistov či milovníkov
podmorského života. Aj napriek rastúcemu turistickému ruchu si Playa del Carmen zachováva sympatický šarm pôvodne malého rybárskeho mestečka s
typickou mexickou atmosférou. Pešia zóna v centre
mesta vyzýva k prechádzke s návštevou mexických
reštaurácii a barov, elegantných butikov aj moderných nákupných pasáží. Ostrov Cozumel vzdialený
len 18 km od pevniny je snom potápačov a nadšencov vodných športov. Nezabudnuteľné zážitky
pri potápaní a šnorchlovaní sľubuje nádherný korálový útes Palancar. Na ostrove sa taktiež nachádzajú
archeologicky významné mestá. Po stopách histórie sa môžete vydať aj do historických koloniálnych
miest. Spoznáte miestne zvyky a tradície, remeslá,
ale aj starobylé príbehy. Viac o histórii Mexika a jej
obyvateľoch sa dozviete v miestnych múzeách. A
aký je ideálny suvenír? Jednoznačne mayský alebo
aztécky kalendár, vyrytý do sádry, kameňa, kože,
kovu alebo nakreslený na papieri.
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BARCELÓ Maya
Grand Resort

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.barcelo.com
Naša mienka: s radosťou vám predstavujeme exkluzívny komplex Barceló Maya Grand Resort, ktorý
je bezpochyby očarujúce miesto, kde sa stretávajú
rodiny, páry a priatelia s cieľom užiť si rozprávkovú
dovolenku v Karibiku. Rezort prestížnej hotelovej
siete Barceló ponúka služby najvyššej kvality na jednej z najkrajších pláží Mexika a zaroveň sa nachádza
pri druhom najväčšom koralovom útese sveta. Sledovanie unikátneho podmorského sveta je neopakovateľným zážitkom pre každého návštevníka.

Poloha: rezort sa rozprestiera priamo pri
jednej z najkrajších pláži Mexika v obľúbenej turistickej časti Riviera Maya, ktorá sa
tiahne karibským pobrežím mexického polostrova Yucatán • iba 75 kilometrov južne
od medzinárodného letiska Cancún • 20 km
južne od letoviska Playa del Carmen vyhľadávaného vášnivými golfistami a milovníkmi podmorského života • 35 kilometrov severne od archeologického pásma Tulum s
najväčšími historickými pamiatkami Mexika
a parkov s prírodnou rezerváciou
Ubytovanie: klienti majú možnosť výberu
ubytovania v 4 hotelových častiach rezortu:
Barceló Maya Beach, Barceló Maya Tropical,
Barceló Maya Colonial, Barceló Maya Caribe a nasledovných typoch izieb: Superior
izby (dostupné vo všetkých hoteloch) –
elegantne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek • vo všetkých izbách
klimatizácia • stropný ventilátor • LCD televízor • telefón • rádiobudík • župan a papu-

če • sušič vlasov • kávovar • set na prípravu
kávy a čaju • wifi • minibar dopĺňaný denne
vodou, nealko nápojmi a pivom (zdarma) •
trezor • žehlička so žehliacou doskou • terasa alebo balkón; Premium Level Ocean
Front Junior Suite (apartmány dostupné
v hoteloch Barceló Maya Colonial a Barceló Maya Tropical) – priestranné dvojlôžkové apartmány s možnosťou 1-2 prísteliek s
nádherným výhľadom do tropickej záhrady
rezortu • Premium Level all inclusive; Premium Level Ocean Front Junior Suite
(apartmány dostupné v hoteloch Barceló Maya Beach a Barceló Maya Caribe) –
priestranné a moderne zariadené dvojlôžkové apartmány s možnosťou ubytovania
až pre 5 osôb • umiestnené v Premium
Level časti s magickým výhľadom na oceán • súkromná vírivka na terase, alebo balkóne • Premium Level all inclusive; Junior
Suite Swim UP Premium Level (dostupný
v hoteli Barceló Maya Caribe) – jedinečný
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štýl apartmánu s možnosťou ubytovania
maximálne 4 osôb od 13 rokov s privátnou
vírivkou na terase a priamym vstupom do
bazéna • možnosť využitia Premium Level
all inclusive • k dispozícií služby a zariadenia luxusného hotela Barceló Maya Palace
– bary a á la carte reštaurácie Brasserie –
francúzska kuchyňa, Rodizzio – zamerané
na brazílsku kuchyňu a Caribe – podávané
špeciality karibskej kuchyne
Vybavenie hotelového komplexu: rozsiahly hotelový rezort je vsadený do nádhernej záhrady s mohutnými palmami a
exotickými kvetmi • resort Barceló Maya
Grand Resort pozostáva zo 6 hotelových
časti s vlastnou recepciou • hlavné reštaurácie jednotlivých hotelov • 8 tématických
reštaurácií: Mexico Lindo- mexická kuchyňa, La Fuente – španielska kuchyňa, Tokyo
– japonské špeciality, La Trattoria- talianska
kuchyňa, Mare nostrum – reštaurácia s rybími špecialitami, Kyoto – japonská kuchyňa,

Capri – talianska reštaurácia, Santa Fe- steak house reštaurácia • 14 hotelových barov
v rôznych častiach rezortu • 24 hodinový
all inclusive Sports Bar • disco bar • 4 snack
bary Rancho Grande, Captain Morgan, Mariachi a Palmeras otvorené od 10:30 – 18:30
• Jaguars nočný klub (vstup od 18 rokov) •
bazénové komplexy v rôznych častiach rezortu • detské bazény s vodnými atrakciami
• vodný park Barcy so šmýkľavkami a tobogánmi pre deti do 12 rokov • vodný park
Pirátsky ostrov s tobogánmi a zábavnými
atrakciami pre všetky vekové kategórie (za
poplatok) • bazén na surfovanie • plne vybavené moderné fitnes • zumba • joga • pilates
• detský Barcy klub pre deti od 4-12 rokov •
Disco Club One pre tínedžerov od 13 - 17
rokov • luxusné wellness centrum a beauty
s kaderníctvom, manikúrou a pedikúrou •
parná a fínska sauna • bowling so šiestimi
dráhami (extra platba) • obchodné centrum
Maya Mall • zábavný fly & ride park Ventura
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so zip linom a motokárami (extra platba) •
Skate fun zimná dráha na korčulovanie (extra platba) • wifi v celom areáli • babysitting
servis (extra platba) • lekáreň • zmenáreň •
požičovňa áut
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: jedna z najkrajších pláží v mexickom
Karibiku • 2 km dlhá a priestranná pláž s bielym jemným pieskom a krištálovo čistým
morom ideálna na romantické prechádzky
• pozvoľný vstup do mora ocenia rodiny
s malými deťmi a neplavci • nachádza sa
pred druhým najväčším koralovým útesom
na svete • na pláži k dispozícii slnečníky a
ležadlá (zdarma) • plážové osušky (zdarma)
Šport a zábava: hotelový komplex ponúka široké spektrum voľnočasových aktivít
• 4 tenisové kurty (večerné osvetlenie za
príplatok) • 2 multifunkčné ihriská • basketbalové ihrisko • 18 jamkový mini golf •

výbava na šnorchlovanie • kajak • úvodná
hodina potápania (zdarma, nutná rezervácia vopred) • vodné bicykle • paddleboard
• windsurfing • katamarán • kajak • vodné
pólo • motorové vodné športy (za príplatok) • plážový volejbal • stolný tenis • bedminton • šach • šípky • lukostreľba • vodný
aerobik • fitnes • zumba • joga • pilates • telocvičňa • detský klub • bowling (extra platba)
• 18 a 9 jamkové golfové ihrisko vzdialené
len pár kilometrov od komplexu v Playa del
Carmen and Puerto Aventuras (extra platba) • celodenný animačný program
raňajky, obedy a večere miestnej a medzinárodnej kuchyne podávané formou švédskych stolov • tématické večere v á la carte
reštauráciach Mexico Lindo, La Fuente,
Tokyo, La Trattoria, Mare Nostrum, Kyoto,
Capri a Santa Fe (nutná rezervácia vopred)
• snacky a ľahšie jedlá podávané v čase
10:30-18:30 v snack baroch Rancho Gran-

ultra all inclusive

MEXIKO

de, Captain Morgan, Mariachi a Palmeras •
Sports bar s all inclusive nápojmi a ľahkým občerstvením 24 hodín denne •
miestne alkoholické nápoje ako víno,
pivo, likéry, koktejly a nealkoholické nápoje podávané v hotelových baroch • slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži •
plážové osušky • wifi • denný a večerný
animačný program pre všetky vekové kategórie • večerná show • vstup do Juguars
nočného klubu (nad 18 rokov) • disco pre
tínedžerov od 13 - 17 rokov • atraktívny
detský miniklub • vodný park • fitnes • tenis • basketbal • mini golf • kajak • windsurfing • katamarán • vodné bicykle • vodný
aerobik • stolný tenis • šach • šípky • plážový volejbal • jedinečný koncept kde klienti
majú možnosť využívať služby, bary a
reštaurácie umiestnené vo všetkých štyroch častiach hotelového rezortu: Barceló
Maya Beach, Barceló Maya Caribe, Barcelo
Maya Colonial, Barceló Maya Tropical

Premium Level all inclusive (len pre
ubytovaných v izbách Premium Level)
- exluzívny concierge servis • prioritná
rezervácia v á la carte reštauráciach •
izby v premium časti hotela s najkrajším
výhľadom • plážové osušky umiestnené
na izbe • VIP minibar doplnený o snacky
• nočná hotelová služba • vstup do exluzívneho Level Lounge s medzinárodnými
nápojmi, ľahším občerstvením, hotelovou
knižnicou a medzinárodnými novinami •
premium nápoje v hotelových baroch a
reštauráciach • wifi pripojenie v celom rezorte • izbový servis • fľaša šumivého vína
na izbe pri príchode • zľava do wellness
centra • špeciálny darček pre deti a dospelých
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Fakultatívne výlety
Chichen Itzá, Valladolid, Cenote
Neoddeliteľnou súčaťou každej dovolenky
je aspoň jeden výlet. V Mexiku si ich určite
užijte viac. Našim prvým tipom je návšteva tajomného miesta Chichen Itza. Jeden
zo siedmich novodobých divov sveta patrí
medzi najnavštevovanejšie miesta v Mexiku. Ukážeme vám Kukulkanov chrám, na
ktorom je počas jarnej a jesennej rovnodennosti možné pozorovať prírodný fenomén, zostup opereného hada. Dozviete
sa viac o rituálnej hre Pelota a navštívite
Chrám Bojovníkov. V minulosti bolo toto
archeologické nálezisko veľkým kráľovským mestom a súčasťou prehliadky je aj
návšteva Chrámu Mníšiek.
Ďalšou zastávkou bude koloniálne
mestečko Valladolid. Malé a očarujúce

mesto priamo v srdci polostrova Yucatán
bolo postavené na ruinách už zaniknutého
mayského mesta. Lákadlom je katedrála
San Gervasio, ktorá symbolizuje prechod
osídlenia po čas novej éry. Miesto, kde sa
mayské ruiny a kresťanstvo navždy spojili.
Deň zakončíme prehliadkou a možno kúpaním v mystickom cenote – zatopená jaskyna, v ktorej sa zhromažďuje podzemná
voda. Vznikli ústupom oceánu pred miliónmi rokov a tropické dažde z nich urobili zásobáreň pitnej vody. Cenoty sú čarokrásne
miesta s krištáľovo čistou vodou. Rozprávkovú atmosféru dotvára krehká krasová výzdoba – stalagmity, stalaktity a zeleň okolitej džungle odrážajúca sa na čírej hladine.
To musíte zažiť!

Tulum, Coba, Cenote
Pridajte sa k nám a absolvujte s nami
jedinečnú prehliadku tých najväčších historických skvostov Mexika. Archeologické
nálezíská a pamiatky starovekej civilizácie
Mayov a Aztékov patria medzi svetový unikát a sú zapísané na Zozname svetového
dedičstva UNESCO.
Preto ak máte chuť stráviť dovolenkové
dni i návštevou pamiatok a spoznávaním
histórie, neváhajte! Vráťte sa s nami do
dávnych čias a naskytne sa vám príležitosť
vidieť preslávené pamätihodnosti. Naša
cesta do histórie sa začne v Tulume. Mesto
sa týči na 12 metrov vysokom útese, ktorý
sa vypína nad tyrkysovo-modrým morom.
Toto nálezisko svojho času bolo najdôležitejším náboženským a politickým centrom

na východnom pobreží Yucatánu. Dnes je
jedným z najfotografovanejších miest sveta.
Druhá zastávka bude v archeologickom
nálezisku Coba, známom najmä vďaka pyramíde Nohoch Mul – jediná pyramída v
tejto oblasti, na ktorú sa dá v súčasnosti vystúpiť a pozorovať okolitú prírodu z výšky
56 metrov. Na tomto fascinujúcom mieste
sa našla stéla, na ktorej archeológovia dešifrovali magický dátum 21.12. 2012. Poslednou zastávkou na našom výlete bude
návšteva cenotu s krištáľovo čistou vodou,
ktorá bude pre vás príjemným a chladivým
osviežením. Mayovia verili, že cenoty sú
vstupom do podsvetia a boli pre nich posvätným miestom.

Prírodná džungla Xplor, zábavné parky Xcaret, Xel-Ha
Chcete zažiť niečo naozaj nezabudnuteľné
a doslova dychberúce? Ponúkame vám
presne to, čo hľadáte! Dobrodružstvo
vo vnútri Xplor prírodnej džungle v
Mexiku, ktoré oslobodzuje ducha i
myseľ. Najnavštevovanejší zip-line park
na svete vám umožní vybrať sa cestou od najvyšších miest parku až po
jadro Zeme v stalaktitových riekach.
Užijete si fantastický deň obklopení nádhernými scenériami prírody a vaše srdce
sa rozbehne v rytme neobmedzenej
zábavy. Xplor ponúka všetky druhy aktivít
pre dobrodruhov a nadšencov zábavného
parku v každom veku v poradí, ktoré vám
najviac vyhovuje, a toľkokrát, koľkokrát sa
vám zachce. Čo na vás čaká? Majestátne
skalné vápencové stalagmity, jazda v
terénnych autách pod aj na zemi, plavba
na pltiach v 530 až 570 metrov dlhých
okruhoch po zatopených jaskyniach s
krištálovo čistou vodou a nebude chýbať
ani obľúbený zipline nad mexickou Yucatánskou džungľou. A aby toho nebolo
málo, v zábavnom parku Xcaret v Playa

del Carmen si spoločne s celou rodinou
budete môcť užiť viac ako 50 prírodných
a kultúrnych atrakcií. Navštívite akvárium
Coral Reef a pavilón motýľov, ochutnáte
vynikajúce mexické a medzinárodné jedlá
a objavíte mayské ruiny. Tento zábavný
park v Cancúne urobí vašu dovolenku
nezabudnuteľnou. A to nie je v rámci
nášho výletu všetko. Na záver splníme
sen všetkým milovníkom šnorchlovania
v ďalšom zábavnom parku Xel – Ha, ktorý
je považovaný za jeden z najväčších a
najkrajších prírodných divov na svete. Park
o rozlohe približne 4 km2 sa pýši krištáľovo
čistou vodou v jaskyniach a podzemných
prameňoch. Hlavným lákadlom parku je
samotný záliv, ktorý je z morskej strany
ohradený sieťami. Záliv je typický aj tým,
že prostredníctvom rôznych prírodných
kanálov sa tu mieša sladká voda so slanou
a vzniká tak efekt brakických vôd. V parku
našlo svoj domov viac ako 70 druhov podmorskej fauny. Doprajte si neobmedzené
šnorchlovanie na tomto unikátnom mieste.
www.xcaret.com

Fakultatívne výlety
Koralový útes ostrovov Contoy a Mujeres
Ak nie ste práve fanúšikom histórie,
kultúrnych pamiatok či adrenalínových
športov a radšej dávate prednosť hrejúcemu slnku a priezračným vodám
tyrkysového mora, tento výlet je pre vás
ako stvorený. Neďaleko od polostrova
Yucatán sa nachádzajú ostrovy Contoy a Mujeres. Prvý na našom lodnom
výlete navštívime ostrov Contoy, ktorý
je vzdialený od letoviska Cancún 25 km.
Je to jeden zo 67 chránených mexických národných parkov a najdôležitejšia
vtáčia rezervácia v mexickom Karibiku.
Na juhu ostrova, medzi hranicami teplých
vôd Karibiku a Mexického zálivu, nájdeme
útes Ixlaché. Tento útes je súčasťou
najväčšieho bariérového útesu v Latinskej Amerike a druhého najväčšieho na
svete. Je známy ako neporušený ekosystém, ktorý chráni vtáky, plazy, ryby a
morskú faunu, akými sú aj rôzne druhy
ohrozených korytnačiek. Žije tu viac ako
200 druhov podmorských živočíchov.
Spoločne si užijeme relax na panenskej prírodnej pláži. Okrem opaľovania
a kúpania, odporúčame vyskúšať i
šnorchlovanie a potápanie. Stačí vojsť do

mora a tam na vás čakajú okúzľujúce koralové zákutia plné pestrofarebných rýb.
V našom výlete budeme pokračovať plavbou na nádherný ostrov Mujeres, kde si
užijte pravú karibskú atmosféru miestnych
obyvateľov a aj nakupovanie. Nádherný
ostrovný raj sa nachádza hneď oproti Bahia
de Mujeres (Zátoka žien) a je pokojnejší ako
Cancún. To však neznamená, že tam nie je
čo robiť. Práve naopak, čas si vyplníte na
krásnych plážach s bielym pieskom, osviežia
vás pokojné krištáľovo čisté tyrkysové vody
a spoznáte najpriateľskejších miestnych
obyvateľov od rybárov, umelcov a hudobníkov až po potápačov, kuchárov, ktorí
tvoria jedinečnú komunitu a atmosféru
ostrova. Máte radi Pirátov z Karibiku? Na
ostrove sa nachádza hacienda, ktorú postavil slávny pirát Fermin Mundaca, aby si
získal lásku miestnej ženy známej ako La
Trigueña. K vile vedú kľukaté chodníky a v
záhrade na pamiatku lásky nájdete slnečné
hodiny venované milovanej žene. A ako
tento príbeh lásky skončil? Dozviete sa na
výlete, loď už čaká.

Letecká doprava, lety bez medzipristátia
MEXIKO volá !!!!
Doprajte si úchvatný zážitok, komfort,
pohodlie a výborný servis počas letu na
slnečné pláže mexického Karibiku na palube lietadla Boeing 777-200ER spoločnosti
Austrian Airlines. Ide o jedno z najväčších
diaľkových dopravných dvojmotorových
lietadiel na svete s vynikajúcimi letovými
vlastnosťami, ekonomickou a ekologickou
prevádzkou a doletom vyše 11500 km.
Vedeli ste, že rozpätie krídiel je 60,9 m a
priemer motorov zavesených na krídle je
takmer 4 m?
Spoľahlivé lietadlá typu Boeing 777-200ER
s kapacitou 306 miest v 3 triedach komfortu (Economy class, Premium Economy class
a Business class) vás za približne 12 hodín
bezpečne dopravia z Viedne do Cancunu a
tiež späť domov. Ide o najrýchlejšie, najpohodlnejšie a najbezpečnejšie spojenie zo
strednej Európy na slnečné pláže mexického Karibiku, ktoré sa otvára práve teraz a vy

môžete byť pri tom. Využite skvelú ponuku
exkluzívnych a prázdninových termínov,
ako i atraktívny zájazd počas Veľkej noci.
Odlety vo všetkých termínoch sú z Viedne,
v čase prázdnin v Košickom a Prešovskom
kraji je v termíne 17.2. - 28.2.2022 zabezpečený letecký prípoj z Košíc do Viedne a späť
na linke Austrian Airlines zdarma.
Letové časy (letecká spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny):
Let z Viedne (VIE) do Cancunu (CUN):
OS 095 VIE 10:40 – CUN 17:10
Let z Cancunu (CUN) do Viedne (VIE):
OS 096 CUN 19:05 – VIE 11:30 + 1 (prílet
nasledujúci deň)
Let z Košíc (KSC) do Viedne (VIE):
OS 744 KSC 05:00 – VIE 06:00
Let z Viedne (VIE) do Košíc (KSC):
OS 741 VIE 13:20 – KSC 14:20

Priame lety z Viedne a odlety aj z Košíc, výborné letové časy
» Economy class: kapacita 244 miest
» usporiadanie sedadiel po šírke kabíny:
3 – 4 - 3, možnosť rezervácie sedadiel za
príplatok
» rozostup sedadiel: 31 inch = 78,7 cm
» nápoje počas letu: v cene
» catering (jedlo) počas letu: v cene 1 teplé
jedlo a 1 snack
» nápoje počas letu: v cene nealkoholické
nápoje, káva a čaj,
alkoholické nápoje za príplatok,

» IFE zábavný systém: monitor pred každým sedadlom, široký výber filmov a seriálov, audioknihy, hudba a hry, integrovaný
USB port pri každom sedadle
» príručná batožina (na každú osobu): 1 ks
do 8 kg (maximálne rozmery 55 x 40 x 23
cm) a k tomu ešte 1 osobná vec (max. rozmery 40 x 30 x 10 cm) – napr. laptop, kabelka, malý ruksak,...
» podpalubná (zapísaná) batožina: 1 ks do
23 kg, súčet 3 rozmerov maximálne 158 cm

MEXIKO
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MALDIVY

Male
Atol Baa
Atol Severný Male
Atol Južný Male

Maldivy

Jeden z posledných rajov na zemi

MALDIVY
Tisícstodeväťdesiatšesť slnkom prežiarených
ostrovov a ostrovčekov v Indickom
oceáne, pokrytých palmami a obdarených
nádhernými bielymi plážami – to je jeden
z posledných rajov na Zemi. Súostrovie
Maldivy, pozostávajúce z nespočetných
koralových atolov, svojou výnimočnou
krásou okúzli každého. Ostrovy sú
roztrúsené v Indickom oceáne v okolí
rovníka a každý z nich je obklopený
koralovými útesmi, ktoré sú domovom
tisícok najrozmanitejších morských
živočíchov všetkých farieb a tvarov.

Rozloha 779.452 km2
Hlavné mesto Male

Populácia 544.000
Mena rupia

Priemerné teploty
II.
III.
Vzduch
31°
31°
More
28°
29°

IV.		
32°
30°

Atol Baa

Na západnej časti Maldív je jedným z najkrajších.
Ak sa chcete na Maldivách kochať jednými z
najlepších výhľadov, vydajte sa na dovolenku
práve sem. Od roku 2011 je atol pod záštitou
UNESCO zapísaný ako jedinečná biosferická rezervácia. Pozostáva zo 75 ostrovov a 105 koralových útesov, pričom obývaných je len 13 a na
ďalších 5 sa nachádzajú len luxusné hotelové
rezorty, ktoré možno nazvať rajom na zemi, s
okolitým pestrým a jedinečným podmorským
životom.

Atol Raa

Alebo severný Maalhosmadulu, je jedným zo
severných a najnavštevovanejších atolov na
Maldivách. Od atolu Baa je oddelený 5 kilometrov širokým kanálom Hani Kandu. Raa je
takmer 70 km dlhý a 30 km široký a nachádza
sa na ňom 88 ostrovov, z nich iba 15 je obývaných.Jedinečné topografické a geografické
vlastnosti atolu Raa ho predurčujú na to, aby
bol rajom pre exotickú nezabudnuteľnú dovolenku. Jeho vonkajší hrebeň je hlboký, zatiaľ
čo vnútorné ostrovy sú na plytších náhorných
plošinách, čo vytvára jedinečné podmienky

Maldivy sú najplochším a najnižšie
položeným štátom sveta, rozprestierajúcim sa juhozápadne od Indie a
Srí Lanky, pričom jeho najvyšší bod,
Mount Villingili, ležiaci na ostrove
Villingili, konkrétne na 5. jamke tamojšieho golfového ihriska, má nadmorskú výšku len 5,1 m. Sú tvorené 26
atolmi (Dhivehi). Nejde však o jednotlivé ostrovy, ale o obrovské korálové
útvary podobné stovkám kilometrov,
ktoré sa rozpadli na nespočetné ostrovy. K najkrajším patrí istotne Atol Baa
- biosferická rezervácia UNESCO. Celkovo sú Maldivy miestom, kde môžete
vidieť nádhernú prírodu, úžasné tyrkysové more s plážami s dychberúcim
bielym pieskom, a pri šnorchlovaní či
potápaní sledovať krásu podmorského sveta. V kombinácii so slnečnými
lúčmi a miestnou kuchyňou budú
Maldivy nepochybne miestom, kam
sa, ak sem raz vkročíte, budete chcieť
navždy vracať.

pre šírenie koralov a rýb. Západný hrebeň atolu leží tiež blízko jedného z najlepších miest
na rybolov na Maldivách a robí z neho vynikajúce miesto na pozorovanie útesov i nespočetného množstva morských živočíchov.
Medzi obľúbené aktivity hostí patrí šnorchlovanie, potápanie, vodné športy a výlety. Navštíviť
môžete napríklad neďaleký obývaný ostrov
Meedhoo, zaplávať si s delfínmi alebo ísť na
atraktívne rybárske výlety. Nádherná zbierka
neobývaných a neprebádaných ostrovov atolu
Raa dáva cestujúcim fantastické príležitosti na
nezabudnuteľný plážový zážitok na Maldivách.

Male

Nenachádza sa len v „srdci“ krajiny, ale vždy
bolo i hlavným mestom Maldív. Založené bolo
v 15. storočí a nachádza sa na rovnomennom
ostrove, Male, ktorý čnie v južnom rohu atolu
Severný Male. Ostrov je dlhý 1,7 km a široký 1
km. Malé, ale husto osídlené mesto Male (žijú
tu 2/3 obyvateľov Maldív) je v kontraste s bezstarostnými plážovými letoviskami, ktoré sa
nachádzajú na väčšine zvyšku súostrovia. Je
sídlom vlády, ako aj centrom kultúry. Pri návšteve Male vás očarí 35 mešít a minaretov, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou panorámy mesta,
pričom sa určite oplatí vidieť najväčšiu meši-
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tu na Maldivách - The Grand Friday Mosque,
ktorú zdobia ornamenty vytesané do kameňa.
Z mestských stavieb sa vyníma budova bývalého sultánovho paláca, ktorý bol postavený
v 20. rokoch 19. storočia v arabskom štýle. Za
zmienku a trochu vášho času určite stoja i návšteva rybieho bazáru, bazáru s ovocím, národného múzea, Mostu priateľstva Číny a Maldív,
Singapurský bazár. Pri návšteve Male sa určite
oplatí posedieť si v miestnych kaviarničkách
(tzv. hotaa) a reštauráciách a vychutnať si typické maldivské jedlá a nápoje, ktoré čerpajú zo
srílanskej a južnej indickej tradície. V blízkosti
Male istotne navštívte aj neďaleké atrakcie, a to:
Himmafushi: - obývaný ostrov atolu Severný
Male, ktorý je známym miestom na potápanie
a šnorchlovanie, Hulusdoo - ostrov s približne
1400 obyvateľmi, kde sa môžte presvedčiť, ako
žije bežný Maldivčan. Prezrite si priemysel vrátane tovární na sušenie rýb, lodenice na výrobu
lodí, spracovanie morských uhoriek, maldivský
jediný závod Coca-Cola a poľnohospodársku
časť. Môžete navštíviť školu, elektráreň a dozvedieť sa históriu ostrovov. Dhiffushi s celkovou
rozlohou 22,3 ha je najvýchodnejším obývaným ostrovom na Maldivách. Meria 1 km a je široký 200 m. Je pokrytý endemickou maldivskou
flórou a faunou vrátane kokosových paliem
pozdĺž pobrežia.
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MALDIVY

Male

Malahini
Kuda Bandos

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.malahini.mv
Naša mienka: sme veľmi radi, že vám môžeme
predstaviť u klientov mimoriadne obľúbený
hotelový komplex Malahini Kuda Bandos, ocenený tými najvyššími certifikátmi z významných cestovateľských portálov. Plážový rezort,
ktorý je osadený v unikátom prostredí ostrova,
je skutočným rajom na Zemi. Exotická záhrada
s palmami, pláže s úžasným bielym pieskom s
rozprávkovým výhľadom na oceán, moderné
izby a nádherné plážové vilky, fantastické jedlá,
lahodné nápoje či množstvo športových a doplnkových aktivít zaručia, že sa sem budete určite radi vracať. Navyše sledovanie unikátneho
podmorského sveta je neopakovateľným zážitkom pre každého návštevníka.

Poloha: ostrov veľkosti 40 000 m2 • rezort na
atole Severný Male • 7 km od medzinárodného letiska Velana v Male (transfer rýchloloďou trvá len cca 10 min.) • rezort s prekrásnou tropickou záhradou
Ubytovanie: moderné izby typu garden
s výhľadom do záhrady • LCD SAT TV • klimatizácia • set na prípravu kávy a čaju • wifi
pripojenie • telefón • minibar (2 fľaše vody)
• trezor • vlastné príslušenstvo (sprcha s WC,
župan, sušič vlasov) • balkón alebo terasa s
posedením •. Beach villa - plážové vilky aj s
vonkajšou kúpeľňou (za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: nádherný udržiavaný zelený ostrovný areál •
recepcia • lobby s možnosťou posedenia
• hlavná reštaurácia Maaga s výhľadom na
tyrkysovú lagúnu • plážová reštaurácia Blue
• plážový Bar 75 • obchodík so suvenírmi •
služby práčovne a čistiarne (za poplatok) •
lekár a zdravotné stredisko • spa a wellness
centrum (masáže, vírivka - k dispozícii za poplatok) • salón krásy (za poplatok) • fitness •
stolný tenis • plážový volejbal
Stravovanie: formou all inclusive

MALDIVY

Pláže: nádherná pláž s bielym pieskom • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (k dispozícii
zdarma) • privátne mólo
Šport a zábava: futsal • plážový volejbal •
šipky • vonkajší stolný tenis • na výber z vodných motorových i nemotorových športov a
aktivít na pláži (potápanie a šnorchlovanie,
katamarán, kanoe, vodný banán, surfovanie,
windsurfing, parasaling a iné) • športové a
potápačské centrum • hotelové animácie •
množstvo organizovaných výletov (za príplatok) • nočný život (DJ, živá hudba a vystúpenia, plážové párty a vystúpenia na pláži)

raňajky, obedy a večere
miestnej a medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov v
hlavnej reštaurácii Maaga • snacky a občerstvenie počas dňa • nápoje podávané v baroch a reštauráciách • nealkoholické nápoje (voda, Cola, Fanta, Sprite, Bitter Lemon,
Soda) a vybrané alkoholické nápoje (čapované pivo, lokálne biele a červené víno, lokálne gin, vodka, rum, whisky, brandy) a
široká ponuka koktejlov a moktejlov podávané v hotelovom režime (presný rozpis all
inclusive služieb obdržíte v hoteli pri ubytovaní)

all inclusive

15

16

MALDIVY

Atol Baa - Kidhaadhufaaru

Kihaa Maldives

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.kihaamaldives.com
Naša mienka: Ostrovný rezort Kihaa Maldives je

na jednom z najkrajších prirodzených ostrovov
Maldív s nádhernou lagúnou a očarujúcim koralovým útesom. Je súčasťou atolu Baa a teda v
srdci chránenej biosferickej rezervácie UNESCO
Hanifaru Bay. Čaká vás nádherná pláž s bielym
pieskom a úžasné tyrkysové lagúny, ako i útulne
a moderne zariadené vilky v tropickej záhrade.
Mimoriadne chutná strava bude kulinárskym
zážitkom a pošteklí Vaše chuťové poháriky. Či už
ste fitness nadšenec alebo práve hľadáte spôsob,
ako si len oddýchnuť, môžete sa zabaviť pri celej
škále vodných športov, využiť služby K-spa alebo
pozorovať nádheru podmorského sveta, ktorej v
niektorých mesiacoch dominujú raje. Bez ohľadu
na Váš vek, Kihaa Maldives je ideálnym miestom
pre vzrušujúce zážitky.

Poloha: priamo na krásnej piesočnatej pláži s bielym pieskom • súčasť atolu Baa • na
ostrove Kihaadhuffaru • cca 120 km severozápadne od medzinárodného letiska v Male
• transfer hydroplánom trvá približne 50 minút
Ubytovanie: Hotelový komplex ponúka
celkovo 124 viliek rôzneho typu. V našej ponuke nájdete: 1. Beach villa (plážová vila) priestranné a pohodlné moderne vybavené
plážové vilky o veľkosti cca 77 m2, umiestnené v prekrásnej tropickej záhrade, umožňujú
ubytovanie pre 3 dospelé osoby alebo 2 dospelé osoby a 2 deti • k ich vybaveniu patrí klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný nealko-

holickými nápojmi a vodou) • trezor • SAT TV
s plochou obrazovkou • set na prípravu kávy
a čaju • wifi pripojenie • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa s vaňou, sprcha, wc, sušič vlasov,
toaletné potreby, vonkajšia sprcha) • veranda
s posedením • pri vilke slnečníky a ležadlá
2. Lagoon prestige villa - vilky o rozlohe
cca 110m2 priamo pri pláži s nádherným výhľadom na more (za príplatok)
Vybavenie hotelového komplexu: nádherný areál plný zelene • recepcia s 24-hodinovým servisom • hlavná reštaurácia Malaafaiy • 2 a´la carte reštaurácie • 2 bary • vináreň
• K-spa (za poplatok) - masáže, sauna, vírivka,
manikúra, pedikúra, salón krásy • detský klub

MALDIVY

• bazén • obchodík so suvenírmi • posilňovňa
• wifi pripojenie v označených priestoroch •
tenisový kurt • stolný tenis • squash • plážový
volejbal • centrum vodných športov • potápačské centrum
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky (zdarma)
Šport a zábava: fitness centrum • tenis • stolný tenis • squash • plážový volejbal • nemotorizované vodné športy (kanoe, windsurfing,
kajak) • potápačské centrum a škola potápania so skúsenými lektormi (za poplatok) •

hotelové animácie • ponuka rôznych fakultatívnych výletov a aktivít
raňajky, obedy a večere miestnej a medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov v
hlavnej reštaurácii Malaafaiy • snacky a občerstvenie počas dňa v hotelom vyhradených hodinách v baroch Raaveriya a Undhaoli a hlavnej hotelovej reštaurácii • lokálne
nealkoholické nápoje, čaj, káva, pivo, víno,
koktaily a likéry, popoludňajší čaj • welcome
drink • minibar (denne dopĺňaný nealko
nápojmi a vodou) • posilňovňa • wifi pripojenie na izbách • detský klub • hotelové animácie • slnečníky a ležadlá

ultra all inclusive
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Atol Južný Male - Ran-naalhi

Adaaran
Club Rannalhi

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.adaaran.com/clubrannalhi/
Naša mienka: Adaaran Club Rannalhi patrí medzi najlepšie hotelové komplexy na Maldivoch, o
čom svedčia i skvelé hodnotenia na cestovateľských portáloch. Jeho jedinečná poloha ponúka
prístup k nedotknutým plážam či vynikajúcim
možnostiam šnorchlovania a potápania. Typická
maldivská pohostinnosť Vás bude sprevádzať na
každom kroku. Či sa budete kúpať v nádherných
vodách obkolesujúcich ostrov a vystavíte sa zlatistým lúčom, vychutnáte si koktail alebo niektorú z masáží, alebo sa rozhodnete využiť niektorú
z voľnočasových aktivít na pláži či na otvorenom
mori, pobyt v tomto komplexe bude každopádne jedným z najkrajších momentov, na ktorý budete dlho spomínať.

Poloha: rezort na malom ostrove Ran-naalhi
o veľkosti cca 350 x 150 m na atole Južný Male
• 35 km južne od medzinárodného letiska v
Male • transfer rýchloloďou cca 45 min.

ventilátor • telefón • set na prípravu kávy a
čaju • wifi internetové pripojenie • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou,
WC, sušičom na vlasy) • balkón alebo terasa

Ubytovanie: ubytovanie v 2 typoch izieb: 1.
Standard Beach – štandardné izby v dvojpodlažnej budove s balkónom alebo terasou
- tzv. Duplex style, 2 izby na prízemí a 2 izby
na poschodí • 2. Water Bungalow - vodné bungalovy s vlastným mólom a terasou
na slnenie ako i obývacia časť so skleneným
dnom (za príplatok) • všetky izby sú 2-lôžkové s možnosťou prístelky pre dospelú osobu
alebo 2 prísteliek pre deti • SAT TV • minibar
(za poplatok) • trezor • klimatizácia • stropný

Vybavenie hotelového komplexu: recepcia • hlavná reštaurácia • Cocktail Bar s vonkajším i vnútorným posedením • Nika Bar •
kaviareň • Spa centrum (rôzne druhy masáží,
manikúra, pedikúra - za poplatok) • stolný
tenis • plážový volejbal • plážový futbal • nákupná arkáda • služby práčovne a čistiarne
(za poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive

MALDIVY

Pláže: piesočnatá pláž s nádherným bielym
pieskom • v blízkosti koralový útes vhodný na
šnorchlovanie • ležadlá
Šport a zábava: stolný tenis • plážový volejbal • plážový futbal • centrum vodných športov (za poplatok: windsurfing, vodné lyže,
vodné skútre) • potápanie a šnorchlovanie
(výbava z poplatok) • windsurfing, katamarán, vodný banán, vodné lyže, paddleboard)
• ponuka rybárskych a potápačských výletov
(za poplatok)
raňajky, obedy a večere formou švédskych
stolov v hlavnej hotelovej reštaurácii • ná-

all inclusive

poje v hlavnej hotelovej reštaurácii počas
obedov a večerí • občerstvenie v Cocktail
Bare v hotelom vyhradených hodinách (čaj,
káva, zmrzlina, likéry, voda) • snacky v dopoludňajších hodinách • čaj a koláčiky v popoludňajších hodinách • polnočný snack v
čase 23:00 - 00:00 • nápoje v Nika Bare •
lokálne červené a biele víno • alkoholické
nápoje Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Rum,
čapované pivo • nealkoholické nápoje
(Cola, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Soda, Tonic) • káva a čaj • minerálna voda • likéry •
vybrané koktaily a mocktaily • nápoje po
24:00 hod, ako i prémiové alkoholické nápoje, vína vo fľasi, špeciálne druhy kávy a
čerstvé džúsy sú spoplatnené
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Atol Baa - Dhigufaru

Dhigufaru
Island Resort

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.dhigufaru.com
Naša mienka: nádherný a moderný Dhigufaru
Island Resort ležiaci na rovnomennom ostrove,
ktorého meno znamená „dlhý útes“, sa nachádza v chránenej biosférickej rezervácii UNESCO
na atole Baa. Čo chýba jednému z najkrajších
ostrovčekov Maldív vo fyzických rozmeroch
(plocha 35 000 m2), to vyrovnáva svojim osobitým charakterom s prírodnými prvkami. Či už
sa chcete preniesť do nádhernej a ohromujúcej
krásy ostrova a okolitých útesov, alebo hľadáte akčnejší balíček a exotické dobrodružstvo,
práve tu vám ponúkame dokonalú rovnováhu
oboch. V kombinácii so špičkovými službami
hotelového rezortu a nádhernou plážou s bielym pieskom, vám garantujeme, že na chvíle tu
strávené budete veľmi dlho spomínať.

Poloha: hotelový rezort na ostrove Dhigufaru cca 140 km severne od mesta Male
• transfer hydroplánom cca 50 minút • východná časť ostrova Boaku s rovnomennou
plážou so zátokou • západná časť Veli so
širokou plážou Veligandu s nádherným bielym pieskom
Ubytovanie: 1. Beach Villa - dvojlôžkové
izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelú
osobu alebo dieťa • klimatizácia • telefón •
LED TV • wifi • trezor • minibar (za poplatok)
• set na prípravu kávy a čaju • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, vonkajšou a vnútornou sprchou, WC, sušič na vlasy, župan) •
terasa s posedením a ležadlami s výhľadom

na oceán 2. Water Villa (vodné vilky pre
dospelé osoby, za príplatok) – majú navyše i vlastné schodisko do lagúny 3.Water
Pool Villa (vodné vilky pre dospelé osoby,
za príplatok) – s vlastným bazénom.
Vybavenie hotelového komplexu: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
Dhandifulu s panoramatickým výhľadom
na oceán a vlastným barom • bar a kaviareň
pri bazéne Thundi • Raagondi Bar • a´la carte
reštaurácia (za poplatok) • kúpeľné centrum
Funa (masáže a procedúry za poplatok) •
sauna (30 minút 1x za pobyt zdarma) • salón
krásy, kaderníctvo, manikúra, pedikúra (za
poplatok) • detský klub Baraveli a ihrisko •

MALDIVY

bazén pre deti • 24 hodinový izbový servis
(za poplatok) • obchodík so suvenírmi • wifi
pripojenie
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: široká a priestranná piesočnatá pláž
s nádherným bielym pieskom • pri ostrove
útes vhodný na šnorchlovanie a potápanie
Šport a zábava: centrum vodných športov • rekreačné centrum Thundi (posilňovňa, stolný tenis, biliard, stolný futbal,
šípky, plážový volejbal, karaoke) • 1x týždenne živá hudba, DJ a program • rybárske výlety a škola potápania (za poplatok)

raňajky, obedy a večere
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • popoludňajší čaj a koláčiky v bare Raagudi • nápoje 24
hodín podľa otváracích hodín jednotlivých
stredísk: nealkoholické nápoje (neperlivá
voda, Cola, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, Tonic, sóda) • čerstvé džúsy • čapované
pivo • káva a čaj • miestne stolové vína • alkoholické nápoje miestnej produkcie (Gin,
vodka, rum, whisky, brandy) a vybrané koktaily • kajak (30 minút 1x za pobyt) • potreby
na šnorchlovanie • parná sauna (30 minút 1x
za pobyt) • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky • wifi pripojenie

ultra all inclusive
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Atol Severný Male - Lhohifushi

Adaaran Select
Hudhuran Fushi

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.adaaran.com/selecthudhuranfushi

Naša mienka: Raj na zemi - takto by sa dal nazvať tento úžasný hotelový komplex na ostrove
o veľkosti cca 800 x 400 m, patriaci do siete hotelov Adaaran. Elegantné vilky obklopené nádhernou zeleňou či priezračným morom a chváliace sa modernými vymoženosťami, tzv. Dine
around systém umožňujúci vyskúšať niekoľko
reštaurácií a barov so špecialitami miestnej i medzinárodnej kuchyne, množstvo voľnočasových
aktivít, Spa centrum ponúkajúce rôzne masáže a procedúry a v neposlednom rade i skvelé
športové a potápačské centrum, to všetko je
zárukou, že dovolenkové chvíle strávené práve
v tomto komplexe sa stanú nezabudnuteľnými.

Poloha: na ostrove Lhohifushi - atol Severný
Male • 17 km od hlavného mesta Male • transfer rýchloloďou trvá približne 30 minút
Ubytovanie: 1. Beach Villa - plážové vilky
alebo 2. Ocean Villa - vodné vilky (za príplatok): s vlastným mólom a terasou na slnenie.
K vybaveniu patrí: klimatizácia • v Beach Villa i
stropný ventilátor • set na prípravu kávy a čaju
• minibar (denne dopĺňaný) • trezor • SAT TV •
telefón • wifi pripojenie • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa so sprchou, v Ocean Villa i s vaňou,
WC, sušič na vlasy) • terasa s posedením • ležadlá na slnenie

Vybavenie hotelového komplexu: recepcia • Hlavná reštauráia Banyan • Indian Pavilion (špeciality Indickej kuchyne) Lahis
Wave (pizza) • Beach Grill (Plážová reštaurácia) • Sunset Restaurant pre klientov Ocean
Villa (ostatní za poplatok) - medzinárodná
kuchyňa, Indická, čínska a arabská • 24 hodinový Hiyala bar • Tiki bar (koktaily, shisha) •
detský klub • obchodík so suvenírmi • bazén
• Spa centrum (za poplatok): rôzne druhy masáží, aromaterapia, manikúra, pedikúra • tenisový kurt • badminton • stolný tenis • plážový
volejbal • futbal • stolný futbal • hotelové animácie • centrum vodných športov a škola
potápania (za poplatok)

MALDIVY

Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: nádherná pláž s jemným pieskom
• v blízkosti ostrova sa nachádza jeden z
najkrajších maldivských koralových útesov
vhodný na šnorchlovanie a potápanie
Šport a zábava: animačný program • plážové párty • šnorchlovanie a potápanie • motorizované a nemotorizované vodné športy
(požičovňa za poplatok) • plážový volejbal
• tenis • stolný tenis • futbal • stolný futbal •
rybárske a potápačské výlety (za poplatok) •
škola potápania a šnorchlovania (za poplatok)

raňajky, obedy a večere formou bufetových
stolov v reštauráciách • 1 x týždenne tzv.
cooking show • občerstvenie a snacky v časoch vyhradených hotelom v Beach Grill,
Hiyala Bar, Tiki Bar • nealkoholické nápoje •
vybrané prémiové alkoholické nápoje
(Whisky, vodka, Sherry, Gin, Brandy, Rum),
víno a pivo • koktaily a mocktaily • čerstvé
štavy a džús • káva, čaj • wifi pripojenie v
izbách a verejných priestoroch • minibar na
izbách dopĺňaný denne (nealko nápoje,
pivo, minerálka, čokoláda, džúsy) • 1 x za
pobyt Sunset Cruise alebo Dolhpin Watching • výbava na šnorchlovanie • animačný program • ležadlá na slnenie

ultra all inclusive
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Strediská » Cancún - RIVIERA MAYA
PONÚKAME VÁM » exkluzívne 12-dňové letecké pobytové zájazdy do čarovného Mexika.
LIETAME » priamymi letmi z VIEDNE (VIE)

a s prípojom z/do KOŠÍC (KSC) na letisko
CANCÚN (CUN).

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky

(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfery autobusom) 300 € na osobu

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie PLUS + COVID poistenie (spolu 16,50 €
na osobu a deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK
» transfer autobusom na letisko Viedeň z
Bratislavy (tam aj späť) 20 € na osobu.

Barceló Maya Grand Resort

IZBA JUNIOR SUITE OCEAN FRONT
PREMIUM LEVEL COLONIAL/TROPICAL

» +400 € na osobu/pobyt na základnom lôžku

Na tieto zájazdy sa vzťahujú Všeobecné
informácie a Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na web stránke CK.

IZBA JUNIOR SUITE OCEAN FRONT
PREMIUM LEVEL BEACH/CARIBE

12 dní

» +600 € na osobu/pobyt na základnom lôžku

IZBA JUNIOR SUITE SWIM UP PREMIUM
LEVEL » +900 € na osobu/pobyt na základ-

nom lôžku

JEDNOLÔŽKOVÁ SUPERIOR IZBA »

+600€ na osobu/pobyt

letecky na 10 nocí
Kód
zájazdu

Miesto
odletu

ODLET

PRÍLET

Počet
nocí

E1401
E1402
E1403
E1404

KE
VIE
VIE
VIE

17.2.
24.2.
3.3.
14.4.

28.2.
7.3.
14.3.
25.4.

10
10
10
10

ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY
Jarné - KE, PO
Jarné - BA, NR, TT

Colonial/Tropical/Beach/Caribe
hotelový komplex SSSSSS

Jarné - BB, ZA, TN
Veľká noc

19.2. - 27.2.2022
26.2. - 6.3.2022

05.3. - 13.3.2022
14.4. - 19.4.2022

Ceny 12-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

1890

1990

dospelá osoba na prístelke

1690

1790

dieťa 2-13 rokov na prístelke

1390

1490

V cene je zahrnuté » 10x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

MALDIVY

cenník 2022 | tatratour.sk

25

Strediská » Male; Atol Baa; Atol Severný Male; Atol Južný Male
PONÚKAME VÁM » exkluzívne 9-dňové
letecké pobytové zájazdy na Maldivy
LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy

(BTS) s krátkym medzipristátím na dotankovanie v UAE, počas ktorého klienti z lietadla
nevystupujú; na medzinárodné letisko Velana v Male (MLE). Let trvá približne 11 hodín.

LETECKÁ DOPRAVA » je zabezpečená v
ekonomickej triede, tzv. ECONOMY.
Príplatok za ECONOMY PLUS - 3 sedačky
vedľa seba v jednej rade pre 2 osoby + sedenie v prednej časti lietadla a limit hmotnosti
zapísanej batožiny +5 kg na osobu je 750 €
/ osoba
POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej
dopravy) 290 € na osobu
» pre občanov SR za účelom turistiky je
vstupné vízum udelené pri vstupe, s pasom
platným minimálne 6 mesiacov po návrate
do SR

» za Silvestrovský večer v termíne E1201: Dhigufaru Island Resort: 150€ / dospelá osoba,
90 € dieťa 2-11,99 rokov
Kihaa Maldives: 350 € / dospelá osoba, 190€
dieťa 2-11,99 rokov
Adaaran Club Rannalhi: 160 €/ dospelá osoba, 90 € / dieťa 2-11,99 rokov
Adaaran Select Hudhuran Fushi: 280 € /
dospelá osoba, 140 € / dieťa 2-11,99 rokov
Malahini Kuda Bandos: 180 € / dospelá osoba, 110€ / dieťa 2-11,99 rokov

9 dní

letecky na 7 nocí
Kód
zájazdu

Miesto
odletu

ODLET

PRÍLET

Počet
nocí

E1201
E1202
E1203
E1204
E1205

BA
BA
BA
BA
BA

28.12.
19.2.
26.2.
5.3.
12.4.

5.1.
27.2.
6.3.
13.3.
20.4.

7
7
7
7
7

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie PLUS + COVID poistenie (spolu 33 €
na osobu a deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb
CK
Na tieto zájazdy sa vzťahujú Všeobecné informácie a Všeobecné zmluvné podmienky
zverejnené na web stránke CK.

» za transfer hydroplánom z letiska Velana:
Dhigufaru Island Resort: 490 € / dospelá
osoba, 320 € dieťa 2-11,99 rokov
Kihaa Maldives: 580 € / dospelá osoba, 420
€ dieťa 2-11,99 rokov;
» za transfer rýchloloďou z letiska Velana:
Adaaran Club Rannalhi: 210 € / dospelá
osoba, 110 € / dieťa 2-11,99 rokov
Adaaran Select Hudhuran Fushi: 210 € /
dospelá osoba, 110 € / dieťa 2-11,99 rokov
Malahini Kuda Bandos: 110 € / dospelá osoba, 70€ / dieťa 2-11,99 rokov

Malahini Kuda Bandos | hotelový komplex SSSSs

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov
2490

2690

dospelá osoba na prístelke

2290

2290

2390

dieťa do 11,99 rokov na prístelke

1690

1690

1890

osoba na základnom lôžku

3090

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Garden, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v type Beach Villa 170 € / izba / noc

Kihaa Maldives | hotelový komplex SSSSSs

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

2690

2790

2890

dospelá osoba na prístelke

2290

2290

2290

1. a 2. dieťa do 11,99 rokov na prístelke

1090

1090

1090

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie v izbe typu Beach Villa, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie typu Lagoon Prestige Villa 40 € / izba / noc

MALDIVY
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Adaaran Club Rannalhi | hotelový komplex SSSSs

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov
2890

2890

dospelá osoba na prístelke

1990

1990

1990

1. a 2. dieťa do 11,99 rokov na prístelke

1690

1690

1690

osoba na základnom lôžku

26

2990

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Standard Beach, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v type Water Bungalow 230 € / izba / noc

Dhigufaru Island Resort | hotelový komplex SSSSSs

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

2890

2890

2990

dospelá osoba na prístelke

2390

2390

2390

dieťa do 11,99 rokov na prístelke

1390

1690

1690

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Beach villa, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v type Water Villa 170 € / izba / noc » za ubytovanie v type Water Pool Villa 220 € / izba / noc

Adaaran Select Hudhuran Fushi
hotelový komplex SSSSs

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov
osoba na základnom lôžku

3190

3290

3290

dospelá osoba na prístelke

2290

2290

2290

1. a 2. dieťa do 11,99 rokov na prístelke

1690

1690

1690

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Beach Villa, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v type Ocean Villa 320 €/ izba / noc
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