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Záleží len na vás, koľko bude stáť
vaša dovolenka!
Príďte včas a ušetríte až 1359 €*
Ovplyvnite cenu svojej dovolenky – vyberte si s ponúkaných cien pri jednotlivých hoteloch a objednávajte 
do dátumu uvedeného v cenníkovej tabuľke. 

 

2 vlny zliav, ktoré môžete chytiť

1. vlna ZĽAVA až 25 % do 30. 9. 2015*

3. vlna ZĽAVA až 21 % do 20. 10. 2015*

Uchopte si svoju cenu včas!

Využite i ďalšie výhody včasného nákupu zájazdu do 20.10.2015
Zvýhodnená záloha iba 60 €/osoba
Platí pre zájazdy na charterových letoch. Podrobné podmienky a informácie nájdete 
vo Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch, bod 3

Zľava 50% na cestovanie v business class alebo travel plus comfort 
Platí pre držiteľov zákazníckych kariet EXIM TOURS do vyčerpania kapacity na jednotlivých letoch
Platí pre všetky lety v katalógu V zime k moru a za Exotikou 2015-16, mimo letov do Egypta a na Maurícius.

Zľava 50% na transfer k vášmu odletu/príletu 
Bližšie informácie v sekcii „Transfery na letisko“

Zmena zájazdu úplne zadarmo
Váš zájazd zmeníme úplne zadarmo do 10 dní pred odletom.
Podrobné informácie vo Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch, bod  6

Prioritné miesto zadarmo
Platí pre držiteľov zákazníckych kariet na vybraných charterových letoch do vyčerpania kapacity

* Príklad zliav platných pre hotel Shangri-La´s Le Touessrok Resort & SPA na Mauríciu
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Náš sofistikovaný systém sám eviduje počet zájazdov, ktoré zákaz-
ník absolvoval a automaticky ponúkne zľavu, na ktorú má zákazník v 
danom období nárok. Karty sú vydávané cestujúcim vo veku nad 18 
rokov. Pokiaľ bude cestovať s objednávateľom, ktorý je držiteľom zá-
kazníckej karty, dieťa do 18 rokov, bude mu priznaná rovnaká zľava 
zo základnej ceny zájazdu (okrem zníženej detskej ceny). Číslo Vašej 
zákazníckej karty, prosím uvádzajte pri každom nákupe zájazdu, 
aby mohol byť tento zájazd načítaný na Váš účet a mohla Vám byť 
následne poskytnutá zodpovedajúca zľava na ďalšie zájazdy.

Čo Vám prináša naša 
zákaznícka karta? 
ZĽAVY na zájazdy 
Držiteľ (osoba uvedená na karte) má nárok na vernostnú zľavu z nákupu svojho 
zájazdu. Zľavy sú určené na základe Vašej účasti na zájazdoch organizovaných 
cestovnou kanceláriou Kartago tours a.s. a ich výška je nasledovná: 

– Na druhý a tretí zájazd: 10 % 
– Na štvrtý a piaty zájazd: 11 % 
– Na šiesty a ďalší zájazd: 12 % 

Nárok na zľavu vzniká až po absolvovaní daného počtu zájazdov a nie je možné 
ju uplatniť vopred. Zľavy je možné uplatniť pri nákupe zájazdov viac ako 60 dní 

Zákaznícke karty
pred odletom z ceny pre dospelú osobu a neplatí pre vypísané špeciálne ponuky,  
ponuky last minute, super last minute, nie je ich možné kombinovať so zľavou za 
včasný nákup ani s bonusom za včasné rozhodnutie. 

Finančný BONUS 
–  Ak pri objednaní zájazdu predložíte platnú zákaznícku kartu a  pri podpise  

zmluvy o obstaraní zájazdu uvediete jej číslo, budú Vám v našej databáze v 
závislosti na výške utratenej čiastky pripísané body, ktoré Vám na konci roka 
premeníme na finančný bonus. 

–  Na Vašu zákaznícku kartu Vám budú za každé 4 € hodnoty zakúpeného zá-
jazdu (do tejto čiastky nie sú započítané servisné poplatky,  vízové poplatky a 
poistenie) pripísané 2 body. 

–  Ak na Vašom konte dosiahnete minimálne 75 bodov, zmeníme každý pripísa-
ný bod za 0,04 €. 

–  Na konto sa budú započítavať body za realizované zájazdy vždy v období od 
1.11.do 31.10. nasledujúceho roku. 

–  Stav svojho zákazníckeho konta si môžete pravidelne kontrolovať na našej 
www stránke v sekcii „ zákaznícke karty“ po uvedení čísla vašej karty. 

–  Bonus je možné kombinovať  so zľavou za skorý nákup, so zľavou stáleho zá-
kazníka, alebo s ponukou „dieťa zadarmo“. Môže sa započítať aj pri zakúpení 
zájazdu zo špeciálnej ponuky a last minute. 

–   Bonus nie je možné uplatniť pri zakúpení zájazdu z ponuky super last minute 
a ultra last minute. V prípade zrušenia zájazdu, u ktorého sa finančný bonus 
uplatnil, tento bonus prepadá a nie je možné ho znovu využiť. 

–  Finančný bonus sa nemôže použiť ako úhrada prípadných storno poplatkov. 
–  Finančný bonus je viazaný na držiteľa  zákazníckej karty a nedá sa previesť na 

inú osobu.
–  Finančný bonus sa nedá spätne doplňovať.
–  Body staršie ako 2 roky sú automaticky vymazané. 
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Nemáte ešte našu novú zákaznícku kartu? Tu je uvedený 
postup, ako ju môžete získať:
Ak s nami cestujete prvýkrát: 
–  Objednávatelia zájazdov, ktorí prostredníctvom našej cestovnej kancelárie 

absolvujú zájazd, dostanú automaticky poštou na adresu uvedenú v Zmluve 
o obstaraní zájazdu novú zákaznícku kartu. Karta bude odoslaná do 30 dní 
po návrate z Vašej dovolenky. Spolucestujúce osoby môžu požiadať o svoju 
zákaznícku kartu prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke. 

Cestovali ste s našou CK (max. 5 rokov dozadu) a nemáte 
našu novú zákaznícku kartu? 
–  O svoju zákaznícku krtu požiadajte prostredníctvom formulára na našej inter-

netovej stránke. 
–  V žiadosti o novú kartu je nutné uviesť rezervačné čísla zájazdov, ktoré zákazník 

prostredníctvom našej cestovnej kancelárie absolvoval. Po odoslaní formuláru 
je zákazníkovi pridelené nové číslo karty, ktoré bude najneskôr nasledujúci pra-
covný deň autorizované našim oddelením starostlivosti o zákazníkov. 

–  Prevedenie autorizácie si klienti môžu overiť na našej webovej stránke v sekcii 
„overenie klientskej karty“ po zadaní čísla karty. Samotná karta mu bude zasla-
ná na adresu, ktorú klient uviedol v žiadosti o vydaní karty, a to do cca 30 dní. 

–  Upozorňujeme na skutočnosť, že neevidujeme osobné dáta zákazníkov cestu-
júcich pred dátumom 1.10.2007, nie je teda možné vyhľadávať nároky na zľavy 
podľa mena zákazníka, ale iba podľa rezervačných čísiel zájazdov. 

Ste už držiteľom novej zákazníckej karty a prajete si urobiť 
zmenu údajov na karte? 
–  Ak ste už držiteľom nového typu zákazníckej karty s Vaším menom a unikát-

nym číslom (vydané po 1.8.2008) a v čase od jej obdržania došlo ku zmene 
niektorého z uvedených údajov (napr. zmena priezviska, adresy atď.), požiadaj-
te prosím, prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke o zmenu 
údajov. Vo svojej žiadosti vyplňte políčko, ktoré chcete zmeniť alebo využite 
políčko „poznámka k žiadosti“ na špecifikáciu Vašej žiadosti. Opravené údaje sa 
automaticky načítajú do nášho systému. 

Overenie výšky zľavy načítanej na karte
+ zistenie načítaných rezervačných čísiel: 
–  Ak zadáte číslo Vašej zákazníckej karty vo formulári na www.kartago.sk, zob-

razí sa Vám aktuálna výška zľavy a všetky načítané rezervačné čísla, ktoré 
je napr. možné použiť na vystavenie karty pre Vaše spolucestujúce osoby. 
Označenie „univerzálne číslo“ sa zobrazí v prípade, ak bolo rezervačné číslo 
doplnené pracovníkom CK (napr. v prípade, keď nepoznáte pôvodne rezer-
vačné čísla, ale doložíte nám starú zákaznícku kartu). Pokiaľ si prajete zvýšiť 
Vašu zľavu a doplniť ďalšie rezervačné čísla na Vašej karte, toto je možné 
prostredníctvom formulára na našej www stránke, ktorý po zadaní údajov 
zobrazí možnosť overenia zákazníckej karty. Táto zmena prebehne online v 
našom systéme, karta Vám zostane rovnaká.

–  Pokiaľ máte nejaké otázky alebo nejasnosti ohľadom našich nových zákaz-
níckych kariet, kontaktujte nás na tel. čísle: 02/ 5720 5720, alebo píšte na 
karty@kartago.sk.

 Správa zákazníckych kariet je umiestnená na: 
    http://www.kartago.sk/zakaznicke-karty/

c e s t o v n á  k a n c e l á r i a

ZÁKAZNÍCKA
KARTA
meno držiteľa karty:

číslo karty:

c e s t o v n á  k a n c e l á r i a
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Cestovné poistenie

Vážení klienti, 

Čas dovoleniek je pre mnohých s nás jediným obdobím v roku, kedy máme dostatočný čas a priestor  na relaxáciu a jedinečnú možnosť stráviť príjemné 
chvíle  pokoja a pohody v kruhu svojej rodiny a svojich blízkych.

Preto, aby tieto chvíle boli len príjemné, pripravila pre Vás naša cestovná kancelária v spolupráci s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. balíček 
komplexného cestovného poistenia.  Poistenie je nastavené tak, aby pokrylo najčastejšie riziká, ktoré Vás môžu na Vašich cestách stretnúť. Poistné 
čiastky sú ideálne nastavené na pokrytie prípadných poistných udalosti.

Riziko Rozsah Limit poistenia
Zóna A

Cena poistenia Európa 
a Turecko

Zóna B 
Cena poistenia 

(Tunisko, 
Maroko, Egypt)

Zóna B                                  
cena poistenia SVET

1. Komplexné cestovné
 poistenie zahŕňa:

18,50- Eur/pobyt/
dosp.osoba;                       

12,- Eur/pobyt dieťa 
do 15 rokov

22,50- Eur/pobyt/
dosp.osoba;                       

15,- Eur/pobyt 
dieťa 

do 15 rokov

28,50- Eur/pobyt/
dosp.osoba;                       

19,- Eur/pobyt 
dieťa 

do 15 rokov

poistenie liečebných
 nákladov

ošetrenie, hospitalizácia, repatriácia do SR 110 000 €

akútne zubné ošetrenie 170 €

na liečebné náklady vzniknuté  v dôsledku 
teroristického činu 50 000 €

poistenie batožiny

strata, poškodenie

osobných vecí / jedna osobná vec 665 €

jedna poistná udalosť spôsobená poškodením 
batožiny pri preprave 170 €

 úrazové poistenie

v prípade smrti v dôsledku úrazu 3 350 €

v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu 6 650 €

denné odškodné za hospitalizáciu počas 
poistenej cesty

10 € / deň (max. 
15 dní)

poistenie zodpovednosti za škodu poistenie zodpovednosti za škodu 100 000 €

poistenie stornovacích poplatkov na jednu poistnú udalosť celkom / osobu 3 600 € / 1 
200 €

poistenie nevyužitej cesty poistenie nevyužitej cesty 20 € / deň (max. 
10 dní)

poistenie doplnkových 
asistenčných služieb

pri oneskorení dodania batožiny leteckou 
spoločnosťou o viac ako 24 hodín 70 €

pri oneskorení dodania batožiny leteckou 
spoločnosťou o viac ako 48 hodín 140 €

na právnu pomoc 1 200 €

na pomoc pri strate dokladov        335 €

2. Doplnkové pripoistenie

doplnkové, voliteľné poistenie 
„Meškanie plus“ 

ak meškanie z dôvodu živelnej udalosti, 
nepriaznivého počasia, neohláseného štrajku 
pracovníkov leteckej spol.,  teroristického úto-
ku trvá viac ako 6 hodín resp. je let zrušený 
a náhradnú dopravu nie je možné zabezpečiť 
skôr ako po 21. hod. 

* 9 € /pobyt 9 € /pobyt 9 € /pobyt

3. Iné poistné dojednania 

individuálne cestovné
poistenie na pobočkách
CK Kartago tours a.s.

možnosť dojednania individuálneho cestovného 
poistenia s možnosťou poistenia stornovacích  
poplatkov za zakúpenú službu, alebo možnosť 
samostatného dojednania stornovacích poplat-
kov za zakúpenú službu alebo letenku

*
 2,8 % 

z celkovej ceny 
pri poistení 

storna

 2,8 % 
z celkovej ceny 

pri poistení 
storna

 2,8 % 
z celkovej ceny 

pri poistení 
storna
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Chcete potešiť niekoho blízkeho? Čo lepšieho mu môžete venovať ako dovolenku snov?

Darčekové poukazy

VENUJTE SVOJIM BLÍZKYM DARČEKOVÝ POUKAZ
 
Využite našu ponuku darčekových poukazov v hodnote: 
50 €
70 €
100 €

alebo Vám vyhotovíme poukaz podľa vlastného výberu. Pri kúpe zájazdu bude hodnota poukazu odpočítaná z ceny zájazdu. 

Informujte sa vo Vašej cestovnej kancelárii.

DOVOLENKA NA SPLÁTKY
   Chýba Vám finančná hotovosť? Využite našu ponuku dovolenky na splátky prostredníctvom spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. 

Informujte sa na pobočkách CK Kartago tours.
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Všeobecné informácie k transferom na letisko v Prahe.

 Požiadavka na zaistenie transferu musí byť uvedená už pri objednaní zájazdu 
na Zmluve o obstaraní zájazdu a potvrdený a uvedený na „Potvrdení objednávky“, 
ktoré si vyžiadajte vo vašej cestovnej kancelárii.
 Ak máte o transfer záujem v čase kratšom, ako týždeň pred odletom, musí 
byť overené, či sa požadovaný transfer koná, pretože počet miest je limitovaný.
 Minimálny počet osôb potrebných pre realizáciu transferu sú 4 osoby na celej 
trase. Pri nižšom počte osôb bude vrátená uhradená cena transferu. O konaní transfe-
ru bude rozhodnuté cca 7-5 dní pred odletom, kedy tiež obdržíte pokyny s časom 
odchodu a nástupným miestom. Rozhodnutie o nekonaní transferu z dôvodu nízkeho 
počtu klientov na danej trase nie je dôvodom ku stornovaniu celého zájazdu.
  Cestujúci musí byť na nástupnom mieste pripravený najmenej 15 minút pred 
odchodom transferu. V prípade zmeškania transferu z dôvodu neskorého príchodu 

na nástupné miesto si klient musí zabezpečiť transfer na vlastné náklady. V prípa-
de, že klient neabsolvuje transfer v smere na letisko, automaticky je zrušený aj 
transfer v smere z letiska.
 V čase odchodu transferu a po prílete prosíme klientov, aby mali pri sebe 
zapnutý mobilný telefón, ktorého číslo je uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu.
 V snahe o realizáciu maximálneho počtu transferov upozorňujeme klientov 
na možnosť čakania na letisku.
 Každá osoba (aj infant) musí mať svoje (zaplatené) miesto v transfere.
 Transfery sú zabezpečované osobnými vozidlami, mikrobusmi, minibusmi, 
prípadne inými náhradnými spôsobmi (taxi a pod.). Zmena alebo úprava trasy 
transferu je vyhradená. Odchody transferov sú vždy z vopred stanovených zastá-
vok (námestie, stanica, čerpacia stanica a pod.)
 V prípade, že je transfer zabezpečovaný vozidlom so zákonnou povinnosťou 
použitia detských autosedačiek (vozidlá do 9 osôb), dopravca Vám automaticky 
a zadarmo detskú sedačku zapožičia.

Získajte transfer k Vášmu letu z Prahy so zľavou 50%. 
Nárok na túto zľavu  je pri zakúpení zájazdu viac ako šesťdesiat dní pred odletom. Túto zľavu je možné kombinovať aj s ostatnými výhodami a 
zľavami uvedenými v katalógu. Zľava neplatí pre individuálny transfer.

Transfery na letisko/Kartago Airport Express

Hodkovice nad Mohelkou

Náchod

TrutnovVrchlabíTurnov

Jablonec n/N
Liberec

Nová Paka

Jičín

Nymburk

Mladá 
Boleslav

Val. Meziříčí

Vsetín

Zlín

Moravská 
Třebová

Mohelnice

Olomouc

Hranice
N.Jičín

Opava

Ostrava

Kolín

Kutná Hora

Hr. Králové

Pardubice Vysoké Mýto

Litomyšl

Svitavy

Poděbrady

Otrokovice

Kroměříž

Humpolec (D1)Benešov
Příbram

Písek

Strakonice
Tábor

Soběslav

Veselí n/L

České 
Budějovice

Jihlava (D1)

Brno

Prostějov

Vel. Meziříčí (D1)
Vyškov (D1)

Rokycany
Plzeň

Cheb

Sokolov Karlovy Vary

Beroun

Kladno

Slaný

Děčín

Ústí n/L

Louny

Chomutov

Teplice

Most

Trasa 3

Trasa 1

Tr
as

a 
4

Tr
as

a 
7

Trasa 5

Trasa 6

Trasa 8

Tr
as

a 
2

700 Kč

850 Kč

1000 Kč
F.Místek

Ceny uvedené v mapke sú za jednu osobu 
a obe cesty. Transfery sú organizované ku 
všetkým letom z Prahy uvedeným v tomto 
katalógu.

Trasy k odletom z Prahy
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Air parking Praha
Air parking Praha (R7, Exit 7)
Kladenská 683/72, 273 43 Buštehrad, okres Kladno
Tel. : 00420 605 298 743, 00420 602 369 191, www.air-parking.cz
Cenník  „First Minute parking“ do 20.10.2015
Klienti si nahlásia parkovanie na uvedených telefónnych číslach  2-3 dni pred 
odletom. Po príchode na parkovisko sa preukážu komplexným odbavením, kde 
bude uvedené „first minute parking“.
Cenník  „Parkovanie“ po 20.10.2015
Klienti si nahlásia parkovanie na uvedených telefónnych číslach 2-3 dni pred 
odletom a parkovné uhradia priamo na parkovisku. Uvedená suma im bude účto-
vaná po predložení komplexného odbavenia.

Parkovanie na letisku Václava Havla v Prahe

Cenník parkovania na letisku

Zvýhodnené parkovanie na letisku exkluzívne pre klientov KARTAGO TOURS.

  Příbor

  Ostrava

Parkování

 Brno
  Kroměříž

Parkování  Praha

  Kladno

Exit 7
Parkování

Cenník „FIRST MINUTE PARKING” 
Platí pre klientov KARTAGO TOURS, ktorí  si zakúpia zájazd 
do 20.10.2015 za katalógovú cenu. Parkovanie uhradia 
klienti v CK v rámci cestovnej zmluvy.

Cenník „PARKOVANIA” 
Platný pre klientov, ktorí  si zakúpia zájazd po 20.10.2015

Cenník „FIRST MINUTE PARKING”
počet dní cena €
1 – 9 dní 13 €

10 – 13 dní 20 €
14 – 16 dní 23 €

17 a viac dní – podľa dohody

Cenník „PARKOVANIA”
počet dní cena Kč

1 deň – 7 dní 500 Kč
8 dní 600 Kč
9 dní 600 Kč

10 dní–13 dní 900 Kč
14 dní–16 dní 1 100 Kč

17 a viac dní – podľa dohody
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Predaj charterových leteniek

 *  cena je uvedená vrátane seatingu
 **  platí pre držiteľov zákazníckych kariet EXIM TOURS a.s. pri zakúpení zájazdu za katalógovej cenu do 20. 10. 2015

Cena
 spiatočnej

 letenky

Príplatok 
za Travel Plus 

Comfort *

Príplatok 
za Business 

Class *

Cena
 spiatočnej

 letenky

Príplatok 
za Travel Plus 

Comfort *

Príplatok 
za Business 

Class *

Zľava 50 % 
z Travel Plus Class 
a Business Class 

pri včasnom nákupe 
**Destinácia Letisko bežné temíny termíny zahrňujúce 24. 12. a 31. 12. 2015

Dominikánska 
republika

Puerto Plata POP 949 € x 599,00 € 1029 € x 679,00 € ÁNO
Punta Cana PUJ 949 € x 599,00 € 1029 € x 679,00 € ÁNO
Samana AZS 989 € x 599,00 € 1109 € x 679,00 € ÁNO

Isla Margarita PMV 949 € x 599,00 € 1029 € x 679,00 € ÁNO

Kapverdy
Boa Vista BVC 569 € 199,00 € x 609 € 229,00 € x ÁNO
Sal SID 569 € 199,00 € x 609 € 229,00 € x ÁNO

Keňa MBA 729 € x 599,00 € 799 € x 679,00 € ÁNO
Kuba VRA 949 € x 599,00 € 1029 € x 679,00 € ÁNO
Senegal DKR 609 € 199 € x 649 € 229,00 € x ÁNO
Zanzibar ZNZ 729 € x 599,00 € 799 € x 679,00 € ÁNO
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Business Class
Na našich vybraných char-
terových letoch do exotic-
kých destinácií ponúkame 
možnosť zakúpenia miest 
v Business Class, ktoré 
okrem oddeleného salónu 
so širokými polohovateľ-
nými sedačkami v prednej 
časti lietadla ponúka aj 
vyšší komfort služieb a 
stravovania na palube lietadla. Pred odletom v Prahe budete pozvaní k bezplatné-
mu občerstveniu vo VIP salóniku (v závislosti od otváracej doby salóniku). Na pa-
lube lietadla sa o Vás bude starať vedúci kabíny, k dispozícii budete mať rozšírený 
catering aj výber nealkoholických a alkoholických nápojov zdarma (tento výber je 
obmedzený váhovými limitmi určenými pre jednotlivé lety). Cestovanie v Busi-
ness Class umožňuje využiť hmotnosť zapísaných batožín o 5kg/osoba vyššie než v 
bežnej cestovnej triede a máte možnosť rezervácie konkrétneho sedadla zdarma. 
Príplatky za cestovanie v Business Class začínajú už na cene 599 € Konkrétnejšie 
nájdete v úvode destinácie.

Travel Plus Comfort
Na našich charterových letoch do Senegalu a na Kapverdy ponúkame možnosť 
objednania nadštandardnej triedy Travel Plus Comfort, ktorá zahŕňa možnosť vy-
užitia VIP salóniku pred odletom na letiskách v Prahe (v závislosti od otváracej 
doby salóniku), zaistených miest v prednej časti lietadla, vyššiu úroveň servisu na 
palube (rozšírený catering a väčší výber nápojov) a o 5kg/osoba navýšený váhový 
limit zapísanej batožiny. Pri letoch na Kapverdy a do Senegalu navyše pre Vaše 
pohodlie neobsadzujeme vedľajšie/prostredné sedadlo. Túto cestovnú triedu si 
môžeme zakúpiť za cenu od 199 € Konkrétnu cenu nájdete v úvode destinácie.

VIP salónik 
Uniknite hektickému prostrediu a v pokoji pred vašim odchodom relaxujte. Na 
Váš odlet môžete čakať na letiskách v Prahe, v Brne alebo v Ostrave v pokoji a 
komforte VIP salóniku a využiť jeho nadštandardné služby (v závislosti od otvá-
racej doby salóniku). Salóniky sú Vám k dispozícii najskôr 2 hodiny pred Vaším 
odletom. Túto službu si môžete zarezervovať už pri objednávke Vášho zájazdu 
za 35 € Pre cestujúcich v triedach Business Class a Travel Plus Comfort je táto 
služba poskytovaná zdarma.

Vyberte si Vaše prioritné miesto v lietadle
Radi sedíte v prednej časti lietadla, pri okne alebo si chcete dopriať  viac miesta 
pre nohy pri núdzových východoch? Zarezervujte si už pri objednávke zájazdu 

Komfortné cestovanie

Vaše prioritné miesto. Bližšie informácie o cestovných triedach na konkrétnych 
lietadlách nájdete v úvode každej destinácie.

Priority Seat
Vyberte si miesto v lietadle podľa Vášho priania. Táto služba je spoplatnená či-
astkou 38 € pre ostatné charterové destinácie (cena je uvedená za obe cesty). 
Vaše sedadlo si vyberiete podľa schémy uvedeného pre jednotlivé lety, ktorý 
nájdete v úvode destinácie a jeho číslo uvediete už pri rezervácii Vášho zájazdu. 
Priority seat sa nedá rezervovať u exitov (XL) a v predných radoch určených pre 
cestujúcich v triede Travel Comfort Plus a Business Class, kde je už táto služba 
zahrnutá v cene príplatku za cestovnú triedu. Bližšie informácie o cestovných 
triedach na konkrétnych lietadlách nájdete v úvode každej destinácie.

XL seat 
Ak chcete viac pohodlia, môžeme si už pri objednávke Vášho zájazdu zarezer-
vovať miesta pri núdzových východoch. Táto služba je spoplatnená sumou 70 € 
(cena je uvedená za obe cesty). 
 Cestovná kancelária upozorňuje, že sedačky pri núdzových východoch môžu 
byť obsadené iba osobami primerane zdatnými a silnými, aby mohli v prípade 
vzniku núdzovej situácie spolupracovať s palubným personálom a plniť ich pokyny. 
Sedačky nesmú byť obsadzované deťmi, osobami akokoľvek telesne alebo mentál-
ne postihnutými, starými či fyzicky slabými či inak nespôsobilými (napr. z dôvodu 
požitia alkoholu, obmedzeného pohybu či agresivity alebo pretože ich doprava 
vyžaduje predlžovací pás). Na týchto sedadlách musia byť česky alebo slovensky 
hovoriace osoby. Cestujúci na sedadlách pri núdzových východoch nemôžu mať pri 
sebe ani pod sedadlom žiadnu palubnú batožinu a to ani tú najmenšiu (všetka ich 
palubná batožina musí byť bez výnimky uložená v schránkach tomu určených). 
 Ak cestujúci, ktorí si zarezervujú tieto sedadlá, nebudú splňovať podmienky 
pre dopravu na miestach pri núdzových východoch, môžu byť odbavovacím ale-
bo palubným personálom posadení na iné miesta. V takomto prípade nevzniká 
nárok na vrátenie čiastky zaplatenej na rezerváciu miesta.
 Upozorňujeme na to, že sedadlá pri núdzových východoch nie sú vo väčšine 
prípadov polohovateľná a mávajú pevné opierky. Pri týchto miestach tiež môže 
byť miesto štandardného okienka iba núdzový priezor. Tieto špecifiká sedadiel 
pri núdzových východoch nie sú dôvodom ku kompenzácii čiastky uhradenej za 
rezerváciu miesta alebo zmenu miesta pri nástupe do lietadla.

Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi
Rodiny s malými deťmi môžu na letiskách v Prahe využiť novú službu prednost-
ného odbavenia. Jedna z odbavovacích prepážok pri všetkých charterových le-
toch bude vždy označená ako prednostná pre rodiny s malými deťmi.

LEŤTE KOMFORTNE! 
Pre vaše pohodlie a vyšší komfort cestovania môžete využiť niektoré z ponúkaných služieb našej cestovnej kancelárie.

levá strana pravá strana

cca 80 cmcca 75 cm

38 cm33 cm

Platí pouze pro 
B737-800
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Informácie o letoch
Na tejto dvojstrane nájdete informácie a makety k najčastejšie používaným lietadlám. Zmena termínu je vyhradená. Napriek všetkým našim 
snahám a snahám leteckých spoločností o dodržanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti leteckej pre-
pravy, prísne pravidlá pre dodržiavanie všetkých technologických postupov, predpísaných v leteckej preprave spôsobujú, že zmeny letových 
časov (niekedy aj na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. O akýchkoľvek prípadných zmenách budete informovaní bezodkladne, ako 
náhle o nich bude cestovná kancelária vyrozumená.

Kapverdy a Senegal

Dominikánska republika, Isla Margarita, Keňa, Zanzibar, Kuba

8 9 10 11 12 13 142

A
   

B 
  C

D
   

E 
  F

1 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

WCWC

WC

núdzový východ, rady 15 a 16

krídlo

krídlo

Travel Plus Comfort, rady 1 až 5Nepredejné miesta

764 5

Maketa lietadla 
Boeing B737-800 v 
úprave pre stredne 
dlhé lety a miesta 
so službou Travel 
Plus Comfort.

Maketa lietadla 
Boeing B737-800 v 
úprave pre stredne 
dlhé lety a miesta 
so službou Business 
Class.

Pri lete na Zanzibar a Kuňu sú miesta 5A a 5B nepredajné.

8 9 10 11 12 13 142

A
   

B 
  C

D
   

E 
  F

1 3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

WCWC

WC

núdzový východ, rady 15 a 16

krídlo

krídlo

Business Class, rady 1 až 5

4 5

E
F

A
B
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Egypt – Marsa Alam, Hurghada

Spojené arabské emiráty

Maurícius, Srí Lanka, Maldivy a Bali
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách zvyčajne so spoločnosťou Emirates a sú operované lietadlami B777-300 ER a A380-800. 
Ďalej so spoločnosťou Air Maurícius alebo Singapur Airlines, kde sú operované lietadlami A320, A330, A340 a B777-200.

Maketa lietadla 
Boeing B737-700

Maketa lietadla 
Boeing B737-800

Maketa lietadla 
Airbus A320
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Výber zájazdu
V našom katalógu nájdete širokú ponuku destinácií a ubytovacích kapacít, medzi 
ktorými si určite nájdete to „svoje miesto“. Pri výbere zájazdu  Vám odporúča-
me, aby ste sa podrobne zoznámili nielen s destináciou, do ktorej vycestujete, 
ale aj s konkrétnym hotelom. Vezmite, prosím,  pri výbere svojej dovolenky do 
úvahy  nielen kategóriu hotela, ale aj jeho umiestnenie a cenu. Väčšina cestova-
teľov už dnes vie, že hotely nižšej kategórie poskytujú väčšinou služby v menšej 
miere – a to sa týka nielen služieb spríjemňujúcich vašu dovolenku, ale aj služieb 
stravovacích. Umiestnenie hotela vypovedá o tom, v akom prostredí svoju do-
volenku strávite – pokiaľ je hotel v tesnej blízkosti centra, môžete očakávať, že 
vaša dovolenka bude rušnejšia a nevyhnete sa ani hluku prichádzajúcemu z ulice 
alebo okolia. Na druhej strane máte však na dosah reštaurácie, bary, obchody, 
trhy či diskotéky. Hotely umiestnené mimo centra bývajú kľudnejšie, ale ani tu 
sa nevyhnete rušnejšiemu dovolenkovému životu, predovšetkým ak hotel uspo-
radúva animačné programy. Aj v hoteloch rovnakej kategórie môžu byť služby 
rozdielne – pomôckou vám môže byť aj cena hotela. Vo väčšine prípadov platí, že 
čím drahší hotel, tým môžete očakávať vyššiu kvalitu služieb.
Venujte výberu „toho svojho“ hotela dostatočný čas a vaša dovolenka bude ur-
čite podľa vašich predstáv. 

Nákup zájazdu
Veľa cestovateľov už dnes vie, že nákup zájazdu na poslednú chvíľu sa mnohokrát 
nevypláca – atraktívne hotely bývajú vypredané už v čase zahájenia predaja. Na-
viac pri včasnom nákupe zájazdu môžete ušetriť viac finančných prostriedkov, než 
pri nákupe „last minute.“
Navštívte včas niektorú z našich pobočiek alebo predajne našich autorizovaných 
predajcov a venujte nákupu zájazdu dostatočný čas a priestor. 
Dovolenku si môžete rezervovať aj prostredníctvom  internetových stránok. Na  
našich www stránkach nájdete veľa užitočných informácií a čo je hlavné, okamžite 
sa dozviete, či je váš požadovaný zájazd voľný a koľko bude stáť. 

Informujte sa o všetkom, čo vás zaujíma a čo Vám nie je jasné – 
predídete tak prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli vašu 
dovolenku negatívne ovplyvniť. Cestovnú zmluvu si pred podpísa-
ním poriadne preštudujte, vrátane Všeobecných podmienok účasti 
na zájazdoch a prepravných podmienok dopravcu.

Pár rad na úvod...
Rdostné očakávané dovolenky
Teraz už máte svoju  dovolenku vybranú a rezervovanú. V čase radostného 
očakávania vašej vysnenej dovolenky si nezabudnite v dostatočnom predstihu 
skontrolovať Vaše cestovné doklady. Väčšina krajín vyžaduje platnosť pasu min. 
6 mesiacov po návrate do SR.

Dovolenka sa blíži
Približne sedem dní pred odletom obdržíte pokyny na zájazd, v ktorých  sa doz-
viete všetky podrobnosti, týkajúce sa vášho odletu na dovolenku. Riadne si ich 
preštudujte a venujte svoju pozornosť hlavne odletovému času a príchodu na 
letisko. Pozor na odlety tesne po polnoci! V takom prípade musíte byť pripravení 
na odbavenie už pred polnocou, deň pred plánovaným odletom. Ďalšou dôle-
žitou informáciou je aj povolená maximálna váha batožiny – väčšina leteckých 
spoločností povoľuje 1 ks batožiny na osobu a maximálne 15 kg na osobu (nie pre 
deti mladšie ako 2 roky), vrátane príručnej batožiny s maximálnymi rozmermi 56 
x 45 x 25 cm, kumulovaná váha jednej batožiny nesmie presiahnuť hmotnosť 32 
kg. Ak si chcete na dovolenku vziať golfovú alebo potápačskú výstroj, prípad-
ne inú nadmernú batožinu, oznámte túto skutočnosť s dodatočným predstihom 
Vášmu predajcovi, ktorý preverí možnosť ich prepravy. Preprava takejto batožiny 
býva spoplatnená.

V tomto čase si už začnite pripravovať nevyhnutné veci, ktoré budete na dovo-
lenku potrebovať. Určite nezabudnite na opaľovacie krémy s vysokým ochran-
ným faktorom, slnečné okuliare, pokrývku hlavy a lieky, ktoré bežne užívate a 
taktiež bežné lieky na zvýšenú teplotu, na žalúdočné ťažkosti a panthenol na 
spáleniny.  Skontrolujte si, či máte zámok na uzamknutie batožiny a vymeňte si v 
banke potrebnú hotovosť.  Určite sa vám bude hodiť napríklad plážová taška, ko-
líky a šnúra na prádlo, otvárač na fľaše, zvlhčené osviežovacie obrúsky, náplasti 
a krém po uštipnutí hmyzom. Vezmite si so sebou zaujímavú knihu a časopisy. 
Taktiež nezabudnite, že väčšina hotelov (počnúc úrovňou 3*) si vyžaduje na ve-
čeru formálnejšie oblečenie – páni by nemali zabudnúť na dlhé nohavice. 

Deň pred odletom
Ešte raz si skontrolujte čas Vášho odletu. Môžete si ho overiť aj na 
našom call centre. Prekontrolujte si podľa Vášho zoznamu, či ste na 
nič nezabudli a batožinu riadne uzamknite. Nezabudnite ju označiť 
visačkou  s menom hotela a letoviska, kde strávite  svoju dovolenku. 
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Do batožiny, ktorá pôjde na odbavenie, nikdy neukladajte cenné veci (peniaze, 
šeky, kreditné karty, kamery, osobné doklady, fotoaparáty a iné elektrické prí-
stroje, šperky a pod.), umelecké a krehké predmety, predmety vyššej hodnoty 
alebo tovar podliehajúci skaze – všetky takéto predmety patria do príručnej ba-
tožiny, nakoľko letecká spoločnosť za ich stratu ani poškodenie nenesie zodpo-
vednosť.  
Znovu si prekontrolujte Vaše doklady na cestu. Zabezpečte si odvoz na letisko. 
Do príručnej batožiny nepatria ostré predmety, ako napr. nožničky, pilník, otvá-
rač, nože, a pod. Do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín. 
Tekutiny a gély musia byť v baleniach do 100 ml. Všetky balenia musia byť ulo-
žené v jednom priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom vrecku s maximálnym 
obsahom 1 liter na osobu. Tekutiny odporúčame prepravovať v batožine, ktorú 
odbavujete. Lieky a dietologické prípravky, vrátane detskej výživy na čas letu 
môžu byť prepravované v príručnej batožine. Do príručnej batožiny odporúčame 
zabaliť si aj kefku na zuby, pastu, spodné prádlo, tričko a plavky – pokiaľ by došlo 
k strate alebo poškodeniu „hlavnej batožiny“.

V deň odletu
Odchod na letisko naplánujte tak, aby ste mali dostatočnú časovú 
rezervu v prípade neočakávaných komplikácií. Na letisku buďte 2 
hodiny pred odletom. Vaše dokumenty potrebné pre vašu cestu i 
pobyt ste obdržali spoločne s pokynmi na cestu. 
Po príchode na letisko sa informujte prostredníctvom informačných tabúl na 
číslo odbavovacieho pultu, kde bude váš let odbavený. Venujte tomuto údaju 
pozornosť -  častokrát sa stáva, že v rovnakom čase odlieta do rovnakej desti-
nácie 2 i viac letov. Po príchode k odbavovaciemu pultu sa prosím preukážte 
vašimi cestovnými dokladmi. Nezabudnite, že od jún 2012 musí mať každé dieťa 
vlastný pas. Tu taktiež odovzdáte vašu batožinu a obdržíte palubnú vstupenku a 
potvrdenie o prevzatí batožiny – oba doklady si starostilo uchovajte. Môžete byť 
požiadaný o potvrdenie vášho letu, majte ich preto po ruke.
Po odbavení sa presuňte na pasovú kontrolu, majte pripravenú letenku, palubný 
lístok a cestovný doklad. V tranzitnom priestore môžete využiť čas do odletu 
lietadla nákupmi a občerstvením, nezabudnite však sledovať na informačných 
tabuliach čas vášho odletu a číslo východu. Na nástup do lietadla sa dostavte v 
čase, ktorý máte na Vašom palubnom lístku a na informačných tabuliach.  

Let
Po nástupe do lietadla sa posaďte na miesta, ktoré máte uvedené na Vašich 
palubných lístkoch a riaďte sa, prosím, pokynmi palubného personálu. Príručnú 
batožinu uložte do priestoru nad Vašimi hlavami alebo pod sedadlo pred Vami, 
nezabudnite si z nej vybrať knihu či časopis. Pohodlne sa usaďte a pripútajte sa. 
Pred vzlietnutím Vás palubný personál oboznámi s bezpečnostnými predpismi – 
venujte im prosím zvýšenú pozornosť. 

Prílet
Po prílete prejdete pasovou kontrolou a vyzdvihnete si Vašu batožinu. V prípa-
de poškodenia alebo straty batožiny je nutné ešte pred opustením tranzitného 
priestoru kontaktovať reklamačné oddelenie a nechať si vystaviť reklamačný 
protokol PIR. Pre tento účel majte pripravené potvrdenie o prevzatí batožiny, 
ktoré ste obdržali pri odbavovaní na letisku. Po opustení tranzitného priestoru 
Vás budú očakávať delegáti, ktorí zabezpečia Váš transfer do hotela.  

Ubytovanie
Po príchode do hotela kontaktujte recepciu a predložte ubytovací poukaz. V 
niektorých hoteloch budete musieť vyplniť ubytovaciu kartičku. Na ubytovanie, 
stravovanie a hotelové služby máte podľa medzinárodných dohôd vždy nárok až 
po 14:00 hodine. Pokiaľ je Váš príchod do hotela v skorších hodinách, recepcia 
väčšinou zabezpečí uloženie Vašich batožín do doby, než pre Vás bude pripravená 
izba. Po ubytovaní, si prosím, nezabudnite uschovať cenné veci, pasy a finančnú 
hotovosť do trezoru. Chránite tak svoj majetok. 

Informačná schôdzka
V deň príletu, najneskôr však v nasledujúci deň, sa koná informačná schôdzka, o 
čase a mieste konania Vás delegát informuje po Vašom prílete. Informáciu náj-
dete aj na informačnej tabuli alebo v knihe, ktoré sú k dispozícii v každom hoteli. 
Odporúčame vám, aby ste sa tejto prvej schôdzky zúčastnili – získate  dôležité 
informácie o zemi, ktorú ste navštívili, o hotelových službách, o okolí hotela a v 
neposlednom rade aj o výletoch, ktoré pre vás usporadúva zahraničný partner 
s našou cestovnou kanceláriou. Po skončení oficiálneho programu schôdzky je 
Vám delegát k dispozícii pre vaše ďalšie prípadné otázky.  

Návštevné hodiny Vášho delegáta
Ak budete mať v priebehu Vašej dovolenky ďalšie dotazy či požiadavky, môžete 
kontaktovať delegáta v pravidelných návštevných hodinách, ktoré sú uvedené 
na informačnej tabuli. Tu nájdete aj telefonický kontakt na delegáta. 

Vaša dovolenka
Práve sa začala Vaša vysnívaná dovolenka. Záleží hlavne na Vás ako ju prežijete 
a aké zážitky si z nej prinesiete. Na prežitie príjemnej dovolenky Vám možno 

dá návod aj nasledujúce cestovateľské desatoro, nad ktorým sa môžete nielen 
zamyslieť, ale sa aj pobaviť:  

1.  Nebudeš očakávať také veci ako doma,  pretože si ich opustil v snahe zažiť 
niečo iné. 

 2.  Nebudeš brať veci príliš vážne, pretože bezstarostná myseľ je začiatkom 
príjemnej dovolenky. 

 3.  Nepripustíš, aby ti iní turisti išli na nervy, pretože platíš nemalý peniaz, aby 
si strávil príjemné chvíle. 

4.   Dbaj na to, aby si vzal len polovicu šatstva, ktoré považuješ za nevyhnutné 
a dvakrát toľko peňazí. 

5.   Vždy musíš vedieť, kde máš svoj pas, pretože človek bez pasu je človekom 
bez vlasti. 

6.   Pamätaj, že keby sme boli stvorení na to, aby sme zostávali na jednom 
mieste, boli by sme stvorení s koreňmi. 

7.   Nemal by si sa užierať starosťami, pretože v tom nie je žiadne potešenie, 
len málo vecí je fatálnych. 

 8.   Neposudzuj krajinu podľa jeho príslušníka, ktorý ti spôsobil nepríjemnosti.
9.   Ak si v Grécku, chovaj sa ako Grék.
 10.   Pamätaj, že v cudzích krajinách si hosťom. Ten, kto preukazuje svojmu hos-

titeľovi rešpekt, bude odmenený.

Odlet
V deň pred odletom nájdete na informačnej tabuli pokyny na Váš návrat.  Venujte 
prosím pozornosť všetkým informáciám, ktoré sú na nej uvedené. Vašu izbu je 
potrebné opustiť podľa medzinárodných pravidiel najneskôr do 12:00 hodiny v 
deň odletu a do tej doby i odovzdať kľúče na recepcii. Touto hodinou končí aj 
Váš nárok na stravovanie a ďalšie služby hotela. Vyrovnajte prosím Váš hotelový 
účet. Skontrolujte, či ste nezabudli letenky a cestovné doklady.  Na zraz Vášho 
transferu na letisko sa dostavte aspoň 10 minút pred plánovaným  odchodom. 
Po príchode na letisko Vám delegát oznámi čísla odbavovacích pultov. Odbavenie 
bude prebiehať rovnakým spôsobom ako pri Vašom odlete zo SR. Prosíme vás, 
buďte ohľaduplní k rodinám s deťmi a starším osobám a dajte im prednosť pri 
odbavení. 

Návrat do Slovenskej republiky
Vaša dovolenka skončila, ale príjemné spomienky na ňu Vám určite 
ešte dlho zostanú. Podeľte sa s nami o Vaše zážitky a pripomienky, 
radi ich prijmú naši predajní poradcovia. Všetky pripomienky sú 
pre nás dôležité – na ich základe sa snaží celý  tím našej cestovnej 
kancelárie stále pracovať na zlepšení a rozširovaní našich služieb. 
Ďakujeme, že ste si pri výbere Vašej dovolenky zvolili našu cestovnú 
kanceláriu a budeme poctení, ak sa s Vami opäť stretneme na niek-
torom z našich zájazdov.
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Vážení zákazníci, skôr, ako začnete listovať v katalógu a vyberať si 
zájazd, venujte pozornosť týmto dôležitým informáciám, ktoré sa 
vzťahujú na všetky ceny zájazdov.

Čo obsahujú a neobsahujú ceny zájazdov 
Ceny zájazdov spravidla obsahujú leteckú dopravu v turistickej triede vrátane 
bezpečnostných a letiskových poplatkov, ubytovanie a stravovanie podľa špe-
cifikácie hotela, transfer z letiska a späť v cieli zájazdu, služby delegáta. Ceny 
zájazdov neobsahujú komplexné cestovné poistenie, poplatky za víza a fakulta-
tívne služby. Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov 
nájdete pri jednotlivých programoch. 

Vysvetlivky k detským zľavám
Pri hoteloch označených „dieťa zadarmo" platí jedno dieťa do dovŕšenia vyznače-
ného veku ubytované na izbe s dvomi dospelými osobami iba zvýhodnenú cenu 
za letenku, výška ktorej je uvedená aj s príslušným vekom v cenníkovej tabuľke 
príslušného hotela. V niektorých hoteloch môže túto ponuku využiť i dieťa ces-
tujúce s 1dospelým. Táto ponuka môže v prípade niektorých hotelov platiť iba 
v niektorých termínoch – podrobnosti nájdete v cenníkovej tabuľke príslušného 
hotela. Dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky, cestovné poistenie resp. vízum 
a pobytové taxy. 

Ďalšie služby (tj. ubytovanie, stravovanie a služby delegáta) poskytuje cestovná 
kancelária Kartago tours zadarmo v základnom rozsahu, ktorý je pri každom ho-
teli uvedený. Prípadné fakultatívne doplatky za polpenziu, plnú penziu, výhľad na 
more a pod. hradí dieťa v rovnakom rozsahu ako dospelí, ak nie je uvedené inak. 
V prípade, že dieťa cestuje za zvýhodnenú cenu letenky, nemôže čerpať žiadne 
ďalšie zľavy. Pri využití tejto ponuky môžu spolucestujúce osoby využiť ďalšie zľavy 
uvedené v tomto katalógu. 

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí jednorazový poplatok 50 €  a nemá nárok 
na miesto v lietadle, lôžko a stravu. Ak je dieťa do dvoch rokov držiteľom vlastné-
ho cestovného pasu, musí uhradiť poplatok za vízum (pokiaľ je to požadované). V 
prípade, ak budete požadovať detskú postieľku, je nutné uviesť to na prihláške. 

Dôležité informácie
Detskú postieľku vyžiadame na základe Vašej požiadavky, nedokážeme však jej 
dodanie garantovať. Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré hotely poskytujú 
postieľku zadarmo, niektoré za poplatok a niektoré hotely detskými postieľkami 
nedisponujú vôbec.

Vek dieťaťa 
Pri každom hoteli je uvedený vek dieťaťa, do dovŕšenia ktorého môže dieťa čer-
pať prípadné špeciálne ponuky alebo zľavy. Uvedeným vekom sa rozumie vek 
dieťaťa, ktorý nesmie dovŕšiť v deň príletu do SR, tj. dieťa do 2 rokov nesmie v 
deň príletu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu do SR 
dovŕšiť 12 rokov a pod.

Väčšia rodina
Máte už jedno dieťa odrastené alebo je vás jednoducho viac a chceli by ste byť 
ubytovaní dohromady? Žiadny problém. Hotely označené logom „Väčšia rodina“ 
majú vo svojej ponuke i väčšie izby s možnosťou ubytovať spoločne napríklad až 
tri dospelé osoby a jedno dieťa alebo rodinu s tromi deťmi.

Dospelá osoba na prístelke 
Ak cestuje s dvomi dospelými osobami 3., poprípade 4. dospelá osoba, kto-
rá bude ubytovaná na izbe spolu s dvomi dospelými osobami, vzťahuje sa na 
ňu cena uvedená v katalógu v príslušnej cenníkovej tabuľke. Upozorňujeme na 
skutočnosť, že vždy ide o ubytovanie na prístelke, ktorá nie je plnohodnotným 
lôžkom a môže ním byť napríklad skladacie lehátko, vysúvacie lôžko a pod. Pri-
daním prístelky do izby sa obytný priestor zmenší (či už ide o dospelú osobu 
alebo dieťa).  

Príplatky 
Príplatky za jednolôžkovú izbu, za výhľad na more, klimatizáciu, polpenziu a pod. 
sú uvedené na osobu a pobyt, ak nie je uvedené priamo v cenníku inak.

Ostatné zľavy 
Cestovná kancelária Kartago Tours ponúka klientom rozsiahly systém 
zliav. Podrobnosti o týchto zľavách nájdete na úvodných stranách 
tohto katalógu. Zľavy nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie 
je uvedené inak. 
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Novinka
v ponuke

Detský kútik

Bez stravy

Vodné športy

Stravovanie: 
raňajky

Potápanie

Stravovanie: 
polpenzia

Golf

Bazén

Stravovanie: 
plná penzia

Tobogan

Tenis

Stravovanie: 
plná penzia PLUS

Stravovanie: 
All inclusive

Stravovanie: 
All inclusive PLUS

Stravovanie:  
All inclusive ULTRA

Použité ikony
a

b

c

d

f

g

h

i

j

l

m

n

o

Hotel na pláži

Izby
s výhľadom na more

Internet alebo 
Wi-Fi

Wellness

Dieťa zadarmo

Dieťa zadarmo v sprievode 
dospelej osoby

Dieťa za letenku

Jedno dieťa za letenku 
v sprievode dospelej osoby

Iba 
pre dospelých

Rodinná 
dovolenka

p

q

r

s

t

u

v

y

x

z

/

é

w

Vetšia rodina
Hotely označené logom Väčšia rodina majú vo svojej po-
nuke i väčšie izby s možnosťou ubytovať spoločne napr. až 
tri dospelé osoby a jedno dieťa alebo rodinu s tromi deťmi.

KARTAGO Quality
Hotel označený týmto symbolom patrí medzi najlep-
šie v našej ponuke v danej destinácii .

KARTAGO Tip
Hotel označený týmto symbolom je obľúbený med-
zi klientmi, prípadne ponúka veľmi výhodné ceny a 
kvalitu služieb.

Iba v KARTAGO TOURS
tento hotel nájdete iba v ponuke CK Kartago tours a.s.

Dieťa za cenu letenky
Mimoriadnu ponuku „dieťa za cenu letenky“ môžete 
využiť vo všetkých takto označených hoteloch vo 
vybraných termínoch.

All inclusive
tento hotel ponúka služby all inclusive

Tobogan
Hotel označený s týmto symbolom má vo svojom are-
áli Aquapark alebo tobogan (podrobnejšie informácie 
nájdete v popise hotela).

Wi-Fi
Hotel označený týmto symbolom poskytuje služby 
Wi-Fi zadarmo.

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

Tobogan

Rodina

11122
2

Wi-Fi
zadarmo

Použité symboly
Všeobecné podmienky
Cestovná kancelária Kartago Tours ponúka klientom rozsiahly systém zliav. 
Podrobnosti o týchto zľavách nájdete na úvodných stranách tohto katalógu. Zľavy 
nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.
–  Zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uvedené v tomto katalógu resp. na 

stránke www.kartago.sk je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu 
resp. zájazdy uvedené na stranke www.kartago.sk. Nie je možné ich uplat-
niť z cien uverejnených iným spôsobom (napr. letáky, špeciálne ponuky, last 
minute a pod.) 

–  Pokiaľ nie je uvedené inak, tak nie je možná vzájomná kombinácia zliav, 
výhod, bonusov a služieb zadamo. 

–  Všetky zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo je možné uplatniť iba zo 
základnej katalógovej ceny za dospelú osobu. Všetky zľavy, výhody, bonusy 
a služby zadarmo je nutné nárokovať pred podpisom cestovnej zmluvy.

–  Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
– Všetky zľavy uvedené v tomto katalógu resp. na stranke www.kartago.sk  je  
 možné uplatniť na základnej katalógovej ceny (okrem všetkých detských  
 cien), na príplatky za priplatenú stravu a nadštandardné typy izieb – napr.  
 rodinná izba, izba s výhľadom na more, jednolôžková izba a pod.
–  Zľavy nie je možné uplatniť na predaj samostatných leteniek či predaj sa-

mostatného ubytovania

Mimoriadne ponuky
V priebehu roka vydáva naša cestovná kancelária mimoriadne ponuky. Jedná 
sa napríklad o nové termíny odletov do rôznych destinácií či ponuky nových 
ubytovacích kapacít, zľavnené zájazdy, či špeciálne akcie. O týchto ponukách sa 
informujte na našich internetových stránkach alebo vo Vašej cestovnej kance-
lárii. Na tieto ponuky sa nevzťahuje žiadna zo zliav uvedených v tomto katalógu.

KARTAGO

KARTAGO

Iba 
v KARTAGO

tours
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Ďakujeme, že ste si vybrali zájazd z katalógu CK Kartago tours. Pro-
síme Vás, aby ste si pozorne preštudovali nasledovné informácie.

Hotely a ubytovanie
Všetky hotely a penzióny sme starostlivo vybrali s našimi zahraničnými partner-
mi a na základe spoľahlivých znalostí miestnych pomerov. Popis a klasifikácia 
hotelov sú uvedené podľa kritérií, stanovených príslušným rezortom dotyčnej 
krajiny. Upozorňujeme na skutočnosť, že štandard hotelov rovnakej kategórie sa 
môže v jednotlivých krajinách výrazne líšiť, a to ako  vo vybavení izieb a hotela, 
tak i v rozsahu ponúkaných služieb a stravovania.

   Veľmi jednoduché objekty s veľmi jednoduchým vybavením a 
rozsahom stravovania a služieb, určené pre nenáročnú klien-
telu.

     Jednoduché ubytovanie s účelným vybavením, vhodné pre 
nenáročnú klientelu. Jednoduchý rozsah stravovania a služieb. 

      Objekty nižšej strednej turistickej triedy s bežným vybavením 
a rozsahom stravovania. 

       Objekty strednej triedy so zodpovedajúcim štandardom služieb 
a vybavením. 

       Hotely s vysokým štandardom služieb, ubytovania a stravova-
nia, určené pre náročnejších klientov.  

V krajinách, ktoré sú obľúbeným cieľom pre strávenie dovolenky, sa kvalita hote-
lov priblížila medzinárodnej úrovni. Izby však väčšinou nebývajú dostatočne zvu-
kovo izolované. Život sa odohráva - zvlášť v hlavnej sezóne - na ulici, často až do 
neskorých nočných hodín. Pokiaľ sa nachádzate v blízkosti týchto rušných miest, 
môžu spôsobovať hluk. K exotike južných krajín patrí aj hmyz, ktorý sa môže 
vyskytovať aj v hoteloch. Pre každý prípad si zoberte prostriedky proti hmyzu.
Pri cestách je potrebné si uvedomiť, že úroveň mnohých cieľov našich dovo-
leniek nedosahuje úroveň, na ktorú sme zvyknutí z domova či z putovania po 
vyspelých európskych krajinách. Nižšia úroveň sa môže prejaviť ako vo vybavení 
izby alebo v službách, ktoré hotel ponúka, tak i v pestrosti ponúkanej stravy. 
Bohužiaľ, napriek všetkým našim snahám sa nie vždy podarí zabezpečiť Vami 
objednaný hotel, a to aj v prípade, že ste si ho objednali dlho pred odletom. Zá-
kony hostiteľských krajín totiž povoľujú vyšší príjem objednávok ako je skutočná 
kapacita hotela. V tomto prípade je majiteľ hotela povinný zabezpečiť náhradné 
ubytovanie, vždy tej istej alebo vyššej triedy. Prideľovanie izieb hosťom je vždy 

Informácie pred nákupom zájazdu
záležitosťou recepcie hotela a Kartago tours na to nemá vplyv. Na špeciálne 
priania klientov, ako napr. výhľad na more, izby vedľa seba a pod., sa snaží naša 
cestovná kancelária prihliadať, ale tieto požiadavky sa nedajú považovať za sú-
časť potvrdenej objednávky, pokiaľ táto služba nie je vopred platená. Na splne-
nie týchto požiadaviek nemá naša CK vplyv, závisí to od aktuálnej disponibility 
kapacít v príslušnom hoteli. Ako trojlôžková izba sa klasifikuje izba dvojlôžková s 
prístelkou. Prístelka môže byť rozkladací gauč, lehátko, pohovka alebo poscho-
dová posteľ. 3. dospelá osoba, využívajúca prístelku musí počítať so zmenšeným 
komfortom. Výnimočne možno doplniť aj dve prístelky, čím sa obytný priestor 
zmenší. Jednoposteľové izby sú  malé,  zle situované a naviac podstatne drahšie 
kvôli príplatku. Vo väčšine prípadov nemajú balkón. 
Podľa medzinárodných dohôd musia byť izby vždy uvoľnené do 12.00 hod (v niek-
torých prípadoch už do 10.00 hod). O neskoršom vysťahovaní z izby sa môžete 
individuálne dohodnúť na recepcii (väčšinou však za poplatok). Možnosť nasťa-
hovania v deň príchodu je najskôr o 14.00 hodine. Včasný príchod alebo neskorý 
odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby. Našim zákazníkom ponúkame 
možnosť zakúpenia služby „early check-in“, ktorá umožňuje využitie ubytovania 
a všetkých služieb hotela ihneď po príchode na hotel v prípade skorého príletu 
do destinácie. V prípade neskorého odletu z destinácie odporúčame zakúpenie 
služby „late check-out“, ktorá oprávňuje využitie ubytovania a všetkých služieb 
až do doby odchodu na letisko. Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že vo väčšine 
hotelov nie je povolené donášať na izbu vlastné potraviny či nápoje. Výnimkou 
sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou. 

Klimatizácia
Niektoré hotely  ponúkajú svojim klientom možnosť využívania klimatizácie za-
darmo. Upozorňujeme na skutočnosť, že klimatizácia nemusí byť v prevádzke 
po celých 24 hodín denne a môže byť funkčná iba v určitých denných hodinách 
podľa uváženia hotela a podľa potreby. Prevádzkovateľ hotela často podmieňuje 
používanie klimatizácie prítomnosťou hostí na izbe. Ide o systém tzv. poistiek 
pripojených na kľúč od izby, ktoré po umiestnení do príslušnej zásuvky aktivujú 
klimatizáciu. Upozorňujeme na skutočnosť, že táto poistka nesmie byť oddeľo-
vaná od kľúča.

Služby
Rozsah služieb, ktoré hotel ponúka, nájdete v popise hotela. Upozorňujeme na 
skutočnosť, že niektoré služby môžu byť z rozhodnutia hotela z rôznych dôvodov 
obmedzené či úplne zrušené (predovšetkým v súvislosti s obdobím pred a po hlav-
nej sezóne). Aktuálne informácie, ktoré sú známe, uvádzame na www.kartago.sk.

Vyhrievané bazény
Niektoré hotely ponúkajú svojim klientom aj vyhrievané bazény. Túto informáciu 
nájdete v popise konkrétneho hotela. Bazény bývajú vyhrievané iba v určitom 
období, a to aj v závislosti od počasia. Upozorňujeme na skutočnosť, že bazén 
nemusí byť vyhrievaný počas celého obdobia. O tom, či bude vyhrievanie bazéna 
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spustené, rozhoduje vždy samotný hotel.

Letecká preprava 
Všetky lety ponúkané našou cestovnou kanceláriou sú zabezpečované renomova-
nými zahraničnými leteckými spoločnosťami v turistickej triede. Na základe pred-
pisov a dohovorov bežných v medzinárodnej leteckej preprave si Kartago tours vy-
hradzuje možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu, možnosť medzipristátia, zmeny 
leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Platné časy odletu a príletu sú 
uvedené vo Vašich cestovných dokladoch. Prvý a posledný deň leteckých zájazdov  
je určený na prepravu a nie na vlastnú dovolenku, pričom lety často zasahujú aj 
do nasledujúceho dňa. Nemožno tiež vychádzať z toho, že sa odlety uskutočnia 
dopoludnia a spiatočné lety večer. Kvôli preplnenosti vzdušných koridorov sa lety 
uskutočňujú nielen v denných, ale aj v nočných hodinách. Zmeny letových časov 
sa môžu uskutočniť aj niekoľko hodín pred plánovaným odletom a meškania sú 
v posledných rokoch bežné. Je to spôsobené nielen počasím, ale aj technickými 
a prevádzkovými problémami, obzvlášť preplnením vzdušných koridorov. Kartago 
tours a letecké spoločnosti sa usilujú o najväčšiu možnú mieru vylúčenia týchto ru-
šivých vplyvov a prosia v prípade zmien odletových časov, prípadne oneskorenia o 
Vaše pochopenie. O prípadných zmenách budú klienti obratom informovaní. Jedna 
noc v prípade neskorých nočných letov je do celkového počtu nocí započítaná v 
prípade, že klient je ubytovaný do 12.00 hodiny nasledujúceho dňa. Za poškode-
nie alebo stratu batožiny pri leteckej preprave preberá plnú zodpovednosť letecká 
spoločnosť. Pokiaľ k tomu dôjde, musí byť táto skutočnosť nahlásená ihneď po 
prílete na príslušnom mieste na letisku a spísaný protokol (P.I.R.), ktorý je nutný 
pre ďalšie jednanie s leteckou spoločnosťou, resp. poisťovňou. Náklady spojené s 
vybavovaním reklamácií hradí klient. 

Stravovanie
V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. 
Prevažuje zelenina a rôzne šaláty. Spôsob stravovania je uvedený v popise každé-
ho hotela. Kontinentálne (európske) raňajky sa väčšinou skladajú z kávy a čaju, 
pečiva, masla a zaváraniny alebo syra. Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky 
podávané formou bufetu znamenajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá 
triede hotela a miestnym zvyklostiam. Väčšinou obsahujú pečivo, kávu, čaj, džús, 
rôzne sladké koláče, ovocie, zaváraniny, syr, salámu, to všetko opäť podľa triedy 
hotela. V hoteloch nižšej a strednej triedy môže byť ponuka obmedzená iba na 
niektoré z uvedených druhov (napr. pečivo alebo chlieb, maslo, džem, striedavo 
obohatené o syr, salámu alebo vajíčka). Večera je buď menu s obsluhou, výber z 
niekoľkých menu a šalátov formou bufetu alebo voľná konzumácia formou bufetu. 
Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkovom hoteli môže-
me v mnohých prípadoch očakávať iba jedno teplé hlavné jedlo. Aj v prípade, že 
raňajky a večere sú formou bufetu, sa môže stať, že niektoré jedlá sú podávané 
s čiastočnou obsluhou. Nápoje nikde nie sú zahrnuté v cene (ak nie je uvedené 
inak - napr. hotely „all inclusive", v ktorých je možná konzumácia nápojov podľa 
vlastného časového režimu hotela). Nápoje sú vo väčšine prípadov rozlievané, ba-
lené nápoje sú za poplatok. All inclusive je možné čerpať v časoch a na miestach 
určených hotelom. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k dispozícii 
kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené väčšinou dvojplatničkou a chladničkou. 
Kuchynské vybavenie, ktoré je k dispozícii, sa skladá iba zo základného riadu. Nie 
je možné teda očakávať plne vybavenú kuchynku. Upozorňujeme na skutočnosť, 
že môže chýbať napr. otvárač na konzervy alebo riad na varenie nemusí byť v do-
statočnom množstve. Upozorňujeme klientov na možnosť zmeškania objednanej 
stravy z dôvodu neskorého príletu alebo skorého odchodu. Vo väčšine prípadov nie 
je možné zmeškanú stravu nahradiť. 

Delegáti/sprievodcovia
Vo väčšine destinácií sú klientom k dispozícii česky alebo slovensky hovoriaci de-
legáti/sprievodcovia cestovnej kancelárie Exim & Kartago tours. Delegáti organi-
zujú transfery z/na letisko, úvodné informačné stretnutie a pravidelné informač-
né hodiny, ktoré sa v priebehu Vášho pobytu konajú dva- až trikrát. V prípade, že 
sa v priebehu Vášho pobytu vyskytne problém, môžete delegáta kontaktovať na 
telefónnom čísle, ktoré obdržíte pri prílete do cieľa vašej dovolenky. 

Transfery v destinácii
Cestovná kancelária Kartago Tours prepravuje svojich zákazníkov modernými 
autobusmi či minibusmi. Pri posudzovaní dĺžky transferu do vášho ubytovacieho 
zariadenia je nutná vziať v úvahu vzdialenosť hotela i to, že transfer nemieri pri-
amo do vášho hotela, ale zváža ďalších klientov, ktorých ubytovanie sa nachádza 
po ceste. Ak chcete ušetriť čas, zabezpečíme vám individuálny transfer, ktorý 
vás odvezie priamo do vášho hotela. O poplatku za túto službu sa informujte vo 
vašej cestovnej kancelárii.

Oblečenie
Vo väčšine hotelov je požadované, aby muži aj ženy chodili na večeru primerane 
oblečení - krátke nohavice nie sú povolené.

Bicykle, surfy 
Preprava neskladných batožín, bicyklov, surfov a pod. podlieha poplatkom zo 
strany leteckej spoločnosti, je podmienená kapacitnými možnosťami lietadla a 
transferových autobusov a musí byť nahlásená v CK Kartago tours v dostatočnom 
časovom predstihu.  Transfer z letiska do hotela a späť a uskladnenie týchto 

nadrozmerných batožín nie sú zahrnuté v poplatku za prepravu.  V prípade zá-
ujmu o tieto služby ich včas vyžiadajte vo Vašej cestovnej kancelárii, ktorá Vám 
preverí možnosti prepravy a výšku poplatku.   

Preprava zvierat 
Zvieratá sa zásadne prepravujú len po nahlásení cestovnej kancelárii, následnom 
súhlase leteckého prepravcu a vždy za poplatok. Malé zvieratá (cca do 5 kg) sa 
prepravujú v kabíne lietadla v uzavretej schránke, väčšie zvieratá v batožinovom 
priestore, v špeciálnych kontajneroch (za zvláštny poplatok). Vo väčšine ubyto-
vacích zariadení je však vstup so zvieratami zakázaný. 

Mydlo, voda, elektrické napätie 
Vo väčšine ubytovacích zariadení nie je v kúpeľniach mydlo. Obyvatelia južných 
krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a na varenie. Voda z vodovodu 
má odlišné mikrobiologické zloženie od vody v SR a jej konzumácia môže spô-
sobiť žalúdočné ťažkosti. Vodu na tieto účely odporúčame kúpiť v miestnych 
obchodoch a hoteloch. V hoteloch so solárnym ohrevom môže chvíľami tiecť 
len vlažná voda. Niekedy tiež môže dôjsť na kratšiu dobu k výpadku elektrickej 
energie a tým i klimatizácie. 

Šperky a trezory 
Neodporúčame brať si na dovolenku drahé šperky. Uložte si cestovné doklady, 
peniaze, šeky, platobné karty a všetky cenné predmety do trezoru, ktorý si mož-
no prenajať na recepcii alebo priamo na izbe. Za cenné veci ponechané na izbe 
hotel ani CK Kartago tours nenesie zodpovednosť.

Pláže a ochrana pred slnkom 
Väčšina pláží je verejná a prístupná aj miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často 
o niečo hlučnejšie než sme zvyknutí. Lehátka a slnečníky sa dajú prenajať za 
poplatok, prípadne zadarmo - viď katalóg. Počet slnečníkov a lehátok sa väčši-
nou nezhoduje s ubytovacou kapacitou hotela a preto táto služba nie je priamo 
nárokovateľná. Údaje o vzdialenosti od pláže sú pri popise konkrétnej ubytovacej 
kapacity iba orientačné. V prípade rozľahlých hotelových komplexov niektoré 
ubytovacie jednotky sú situované vo väčšej vzdialenosti od pláže. Nezabudnite 
ani na opaľovacie krémy a oleje s vysokým ochranným faktorom a nepodceňujte 
slnečné žiarenie, ktoré by Vám mohlo spôsobiť nepríjemnú komplikáciu počas 
dovolenky. 

Pred sezónou / po sezóne 
V tomto období sa môže stať, že majiteľ hotela vzhľadom na nižšiu obsadenosť 
hotela obmedzí poskytované služby, prípadne svoje zariadenie otvorí až neskôr 
alebo ho skôr zatvorí. Môže dôjsť k obmedzeniu ponuky pre voľný čas a zábavu. 
Môžete si však užiť viac kľudu a viac miesta a tiež obsluha bude mať pre Vás 
viac času. 

Lekárska pomoc
Ordinačné hodiny sú spravidla od 9:00-21:00. Bežné lieky je možné kúpiť v 
miestnych lekárňach. V prípade zdravotných problémov sa obráťte na asistenčnú 
službu, ktorej kontakt je uvedený na komplexnom cestovnom poistení, ktoré 
obdržíte spoločne s letenkami a ubytovacím poukazom pred odletom. Asistenč-
ná služba Vám odporučí ďalší postup. V prípade, že asistenčná služba nebude pri 
riešení poistnej udalosti kontaktovaná, môže vám byť odmietnutá úhrada nákla-
dov zo strany poisťovne. Pokiaľ ste nevyužili odporúčané cestovné poistenie od 
našej cestovnej kancelárie, postupujte v súlade s pokynmi poisťovne, u ktorej 
máte zjednané poistenie.

Fakultatívne výlety
V každej destinácii je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. 
Tieto služby zabezpečuje miestna agentúra. Prípadné reklamácie fakultatívnych 
výletov odporúčame vyriešiť priamo na mieste, nakoľko Kartago Tours nie je 
organizátorom týchto výletov. Za kvalitu suvenírov zakúpených v priebehu výletu 
(napr. DVD) nenesie Kartago Tours žiadnu zodpovednosť.

Odporúčame
Počas prvých dní pobytu sa nevystavujte slnečnému žiareniu viac ako 15 minút a 
používajte opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom. Používajte slnečné 
okuliare s UV filtrom. Nemiešajte rôzne druhy pikantných a ťažko stráviteľných 
pokrmov. Nepite vodu z vodovodov a hydrantov,  a ani v nej neumývajte ovocie 
na okamžitú konzumáciu. Odporúčame konzumovať len ovocie a zeleninu, ktoré 
si môžete sami olúpať. V niektorých prípadoch nie sú lieky určené na črevné a 
zažívacie problémy dovezené zo Slovenskej republiky účinné. V takomto prípade 
odporúčame kontaktovať nášho delegáta alebo jeho prostredníctvom lekára.
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Kuba

Kuba je právom nazývaná Perlou Karibiku. Tento najväčší ostrov Veľkých Antíl (110 860 
km2) je zo severu obmývaný Atlantickým oceánom a z juhu Karibským morom. Disponuje 
všetkým, čo možno od prázdninového raja očakávať: nádhernými plážami, teplým morom, 
priaznivým podnebím a výbornými službami. Návštevník môže poznať viac z miestneho 
životného štýlu, navonok charakterizovaného preslávenými cigarami a výborným rumom, 
ktorý je vhodný do všetkých druhov kokteilov. Na Kube stretnete jedinečnú, farebnú, 
nesmierne živú kultúru a tiež množstvo nádherných pamiatok z koloniálnych čias.
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Mena: konvertibilné kubánske peso (CUC) 
Časový posun: -5 hodín
v dobe platnosti letného času -6 hodín 
Hlavné mesto: Havana
Telefónna predvoľba: +537
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Kube: 
www.havana.mfa.sk
embeslovaca@mfa.sk

Vitajte na Kube!
Kuba je unikátny, veselý, krásny a nesmierne živý ostrov. Politická 
izolácia Kuby zabránila veľkému náporu cestovateľov a spôsobila, že 
si zem uchovala svoju neopakovateľnú atmosféru, kvôli ktorej sem 
mnoho cestovateľov mieri na dovolenku. Kuba má rad nádherných 
pamiatok z koloniálnych čias. Hlavné mesto Kuby Havana je často 
nazývané „Paríž Karibiku“. Havana je jedným veľkým múzeom, ktoré 
ale neprestalo žiť a dýchať. Kuba je matkou väčšiny latinsko-americ-
kých tancov ako je son, rumba, cha-cha a salsa. Zamierte na svoju 
exotickú dovolenku na ostrov žiarivej tropickej zelene, karibských 
kokteilov, preslávených cigár, chutného rumu, vášnivej salsy a krás-
nych žien. 
Možno len odporučiť nechať sa ukolísať šumením mora a paliem 
pri poháriku Hemingwayovho obľúbeného mojita, alebo daiquiri k 
príjemnému odpočinku. Nielen jedinečná dvadsať kilometrov dlhá 
pláž, ale aj ostrovčeky pozdĺž pobrežia, jaskyne, hory, zálivy a divoké 
riečky, to všetko je využiteľné pre Vašu zábavu, odpočinok aj trochu 
adrenalínu v krvi. Kuba je ostrovom, ktorý bol už kedysi legendou a 
kde život ide naplno i cez všetky úskalia pretrvávajúceho socializmu. 
Kuba si kvôli svojej izolácii zachovala atmosféru menej uponáhľanej 
doby, kde bol život zložený z drobných ľudských radostí i veľkých 
tragédií. Kuba je ostrovom žiarivej tropickej zelene, pláží s iskrivo 
žiarivých pieskom, miešaných nápojov vrátane daiquiri, povestných 
cigár Cohiba, vyhlásenému rumu a povestnej flotily amerických vo-
zov z päťdesiatich rokov na kubánskych cestách. Kuba je pre nás 
exotikou plnou tradícií. Kuba Vám zostane v srdciach po celý život. 
Ernesta Hemingwaya učarovala natoľko, že tu strávil väčšinou svojho 
života. Vitajte na Kube a zoznámte sa s ňou i vy...

Varadero
Miestna preslávená pláž Varadero je synonymom pre krásnu dovo-
lenku pri mori a má pre to všetky prírodné predpoklady. Polostrov 
Hicacos sa ako prst natiahnutý smerom k Floride oddeľuje zo 
severného pobrežia Kuby necelých 100 km východne od Havany. 
Severná strana polostrova je lemovaná vyše 20 km dlhou plážou z 
bieleho koralového prachového piesku a azúrovým morom. Pozdĺž 
pláže sa nachádzajú hotely tohto najlepšieho a najznámejšieho ku-
bánskeho turistického letoviska. Ide o širokú ponuku ubytovaní od 
jednoduchších hotelov pre tie najluxusnejšie rezorty, poskytujúce 
turistom z celého sveta výborné zázemie pre prežitie nádhernej 
dovolenky. 
Ako turistická zóna nemá letovisko jasne vyhranené centrum, ale 
sú tu aj parky a miesta, kde je sústredený predaj ručne vyrába-
ných suvenírov, reštaurácie a zábavné parky, prvotriedne golfové 
ihrisko, delfinárium, aj malá ukážka tropickej prírody na okolitých 
ostrovčekoch. Celkový obraz dopĺňajú stavby víl z 20-30-tych rokov 
minulého storočia, kedy bolo Varadero akousi obdobou amerického 
PalmBeach a obľúbeným miestom dovolenky milionárskej smotán-
ky. Dnes sú vily rodiny DuPont mondénnymi reštauráciami alebo 
súčasťou hotelových komplexov.

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platia len jednorazový manipulačný 
poplatok 59 € (ak nie je uvedené inak).
V cene zájazdu nieje zahrnuté: 
•  Vstupné vízum (cestovná kancelária Vám zaistí vstupné ví-

zum na požiadanie, za poplatok 30€/osoba).

Upozornenie

KUBA

JAMAJKA

HAITI

BAHAMY

FLORIDA

Havana Varadero

Karibské more

Altantický oceán
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SANTA MARTA

Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky vám odpo-
rúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. Venujte 
pozornosť týmto informáciám. Prajeme Vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Kubu je vyžadované od držiteľov cestovných pasov 
SR vstupné vízum. Jeho udelenie je možné iba pred odletom zo Slovenskej/Čes-
kej republiky. Vízum zabezpečuje usporiadateľ zájazdu za poplatok 30 €/os. a je 
súčasťou cestovných dokladov. Vízovú kartu si vyplní každý účastník podľa prilo-
ženého vzoru počas letu do Varadera. Nie je povolené škrtanie a prepisovanie. 
Vízové karty sú očíslované a nemožno ich nahradiť! Vrátenú opečiatkovanú časť 
vízovej karty je potrebné uchovať v cestovných dokladoch. Kubánske pohraničné 
úrady ju odoberajú pri odbavovaní na letisku pred odletom do ČR. V prípade pre-
pisovania alebo straty budete musieť prejsť dlhou administratívnou procedúrou a 
na mieste uhradiť za novú kartu správny poplatok vo výške 35 EUR. 
Cestovné pasy musia byť platné minimálne 6 mesiacov po návrate a musia ho 
mať všetci účastníci zájazdu bez ohľadu na vek, teda aj deti. Nie je možné cesto-
vať s deťmi, ktoré nemajú vlastný cestovný doklad (deti zapísané v pase rodičov 
kubánske pohraničné orgány neuznávajú). Hotelová recepcia po príchode odo-
berá pasy a opečiatkované diely vízovej karty na registráciu.
Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní si zaistiť potrebné 
doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Pri spiatočnej 
ceste je medzipristátie v Kanade, kde platí pre občanov SR/ČR bezvízový styk. 
Držitelia cestovných dokladov iných krajín sa ohľadne povinnosti tranzitného 
víza môžu informovať na kanadskom veľvyslanectve.
Na Kubu nie je povolený dovoz tovaru (napr. darčeky) okrem tovaru pre vlastnú 
spotrebu, ktorého hodnota by presahovala 250 USD. Pri dovoze tovaru v hodnote 
medzi 50-250 USD je potrebné vyplniť colné prehlásenie, formulár Vám bude na 
požiadanie poskytnutý po prílete na letisku.

Zdravie – očkovanie
Pre návštevníkov z Európy sa nevzťahuje povinné očkovanie. Pred cestou odpo-
rúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri zdravotných 
ťažkostiach u Vášho praktického lekára.
Dôležité: pre vstup na Kubu je podmienkou doklad o uzatvorenom cestovnom po-
istení na liečebné náklady, bez tohto dokladu môže byť turistom vstup na územie 
Kuby odmietnutý. 

Podnebie – oblečenie
V karibskej tropickej oblasti je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. 
Pri občasnom večernom ochladení, najmä v decembri a januári a v klimatizova-
ných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Poznávacie zájazdy a fakultatívne výlety
Poznávacie programy a fakultatívne výlety sú na všetkých miestach organi-
zované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou 
ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. 
Prosím zoznámte sa vždy podrobne s podmienkami počas poznávacích zájazdov 
a fakultatívnych programov. Pri rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je po-
trebné uvedomiť si odlišnosť miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych 
podmienok, ako aj inú kultúru myslenia a správania miestneho obyvateľstva. 
Pochopenie, tolerancia a flexibilita zo strany návštevníkov sú potrebné na to, aby 
bolo možné vychutnať si program čo najviac.

Mobilné telefóny – Internet
Spojenie prostredníctvom mobilných telefónov oficiálnych slovenských operátorov 
GSM je na Kube dostupné, nepokrýva však celú plochu krajiny, ale väčšinou iba 
územie Havany a Varadera. Prekážkou môže byť kolísajúca sila signálu. O rozsahu a 
možnostiach roamingu sa informujte u svojho mobilného operátora. 
Prístup na internet je možný za poplatok v hoteloch vyššej triedy. Preverte si, prosím, 
v popise jednotlivých hotelov. E-mailové spojenie z Kuby je však spravidla ťažké.

Elektrina
Na Kube je väčšinou striedavý prúd s napätím 110 V a americká norma zásuviek 
s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, odporúčame zobrať si 
so sebou vlastné. Rovnako ako  v iných krajinách regiónu, dochádza aj na Kube 
k výpadkom dodávky elektrickej energie. Hotely vyšších kategórií majú väčšinou 
záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie alebo vážnejšie výpadky nemu-
sia vždy plnohodnotne nahradiť.

Plaže – Plávanie
V provincii Matanzas sa na niektorých miestach ťaží ropa, ktorá by v prípade havárie a 
nepriaznivých klimatických podmienok mohla byť zanesená až smerom do Varadera. 
Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž niektorých pláží sa neodporúča plávať ďaleko 
do mora a buďte opatrní pri vodných športoch. Opaľovanie „hore bez“ sa nestretáva 
u miestnych obyvateľov s pochopením, neodporúča sa. Pláže v letoviskách, ktoré sú 
súčasťou ponuky, sú charakterizované ako bezpečné, čo ale nevylučuje Vašu obozret-
nosť ako prevenciu proti vreckovým zlodejom a bežnej drobnej kriminalite.

Ubytovanie
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queensize-
-beds. Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia 
na posteliach spoločne s rodičmi.

Platenie
Na platenie sa používa tzv. konvertibilné peso – CUC. Najvhodnejšie je vymieňať 
EURa. Využitie USD v priamom platobnom styku je zakázané a jeho oficiálna zmena 
na mieste je veľmi obmedzená. V bankách sú prijímané aj cestovné šeky v USD a 
EUR alebo kreditné karty ( je nutné počítať s určitým odpočtom za bankovú operá-
ciu), ktoré nie sú vystavené americkými bankami alebo na americké banky, napr. 
AMERICAN EXPRESS alebo DINNERS CLUB. Bežný účet v hoteli, nákupy uhrádzajte v 
hotovosti v CUC. Niekde prijímajú aj platobné karty, predovšetkým VISA. Možnosť 
výmeny peňazí je mimo Havany a Varadera veľmi obmedzená.

Prepitné
Prepitné je dôležitou súčasťou príjmov obyvateľov a žijú z neho často celé rodiny. 
Okrem služieb v hoteli (chyžné napr. 10 EUR/izba/pobyt) sa zvyčajne dáva prepitné 
aj miestnym sprievodcom (cca 2 EUR/osoba/celodenný výlet), vodičom autobu-
sov (1-2 EUR/osoba/celodenný výlet). Za určité pravidlo sa pokladá, že za služby, 
za ktoré sa požaduje symbolická záloha (napr. za poskytnutie osušiek pri bazéne 
alebo na pláži), klienti túto zálohu nepožadujú vrátiť. Za drobné služby sú okrem 
peňazí akceptované rôzne pozornosti, ako zapaľovače, perá, prívesky na kľúče, 
kozmetika... Nie je nezvyčajné, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
služieb. Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.

Kuba

Informácie

Umiestnenie hotelov
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Havanský Kapitol

Plavba katamaránom

Krokodýlia farma

V priebehu Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakul-
tatívnych výletov. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej 
podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť na mieste pobytu. 

Habana Colonial
Celodenný výlet do jedného z tradičných miest vytvárajúcich charakter a históriu 
Karibiku. Nie je náhodou, že historické centrum Havany bolo vyhlásené za jednu z 
pamiatok svetového kultúrneho dedičstva pod ochranou UNESCO. Pri prechádzke 
uličkami historického centra s jeho palácmi, kostolmi a námestiami, budete môcť 
obdivovať miestami zašlú a inde krásne opravenú nádheru koloniálnych stavieb. 
Na čaro starej Havany nadviazali novšie časti mesta s významnými stavbami ako 
Havanský Kapitol, Veľké divadlo a ďalšie. V modernej Havane budete mať mož-
nosť zoznámiť sa s miestom ľudových zhromaždení na námestí Revolúcie, ktorému 
dominuje pamätník J. Martího. Príjemným zážitkom je návšteva pôvodného sídla 
rodiny Bacardi, dnes značka Havana Club, kde je zriadené múzeum skvelého ku-
bánskeho rumu. Zoznámite sa so spôsobom jeho výroby a budete ho môcť nielen 
ochutnať, ale aj zakúpiť "priamo od zdroja". Podobne aj trh tradičných umeleckých 
výrobkov v centre je pastvou pre oči aj lákadlom pre všetkých, ktorí si chcú odviezť 
zaručene kubánsky suvenír. V cene výletu je obed v miestnej reštaurácii (vrátane 
jedného nealkoholického nápoja miestnej výroby na osobu). 
Orientačná cena: 67 CUC dospelá osoba, 51 CUC deti do 12 rokov

Habana Tropicana Especial
Výlet kombinujúci návštevu Havany s večerom v preslávenom miestnom kabare-
te Tropicana. Po ukončení programu v Havane (pozri výlet HabanaColonial) trans-
fer do hotela, kde budete mať možnosť sa prezliecť a navečerať pred vlastnou 
návštevou kabaretu. Na otvorenej scéne preslávenej Tropicany vystupuje vyše 
120 umelcov a jej program je celosvetovo známy. Stal sa vzorom pre podniky 
všade v Karibiku a vo svetových metropolách. Návšteva je nezabudnuteľným 
zážitkom! V cene výletu je obed v miestnej reštaurácii (vrátane jedného nealko-
holického nápoja miestnej výroby na osobu) a večera v hoteli. Návrat do Vášho 
pobytového hotela po druhej hodine rannej nasledujúceho dňa.
Orientačná cena: 141 CUC dospelá osoba (účasť detí sa neodporúča).

Crucero del Sol
Celý deň na mori. Plavba moderným katamaránom pozdĺž severného pobrežia 
Kuby k malým koralovo-piesočnatým ostrovčekom "cayos". V cene transfer z / 
do hotela, plavba a šnorchlovanie pri koralových útesoch, bar na palube s nealko 
nápojmi, miestnym pivom a kubánskymi kokteilmi, obed (plody mora) a kúpanie 
na pláži CayoBlanco.
Orientačná cena: 109 CUC dospelá osoba, deti do 12 rokov 53 CUC

Jeep Safari Yumurí
Výborná príležitosť na spoznanie okolitej krajiny. Jazda džípom medzi políčkami 
oblasti Matanzas do údolia Yumurí. Začína sa potápaním na pláži Coral a v jaskyni 
Saturno. V cene je obed, prechádzka na koňoch, plavba loďkou po rieke Conímar.
Orientačná cena: 81 CUC dospelá osoba, deti do 12 rokov 61 CUC

Guamá Snorkeling
Jednodňový výlet na juh provincie Matanzas, s návštevou krokodílej farmy na 
polostrove Zapata a plavbou motorovým člnom do skanzenu indiánskej dediny. 
Počas výletu je tiež nádherné kúpanie v známej Zátoke svíň. V cene je zahrnutý 
obed na krokodílej farme, s možnosťou ochutnávky krokodílieho mäsa za prípla-
tok. Cena: 59 CUC dospelá osoba, deti do 12 rokov 43 CUC

Kuba

Fakultatívne výlety

•  Ceny sú orientačné a môžu sa počas sezóny meniť.
•  Lodné výlety a Jeep safari sú organizované bez českého delegáta. 

Upozornenie
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Havana - Pinardel Rio – Viňales – Guamá  
– Cienfuegos – Trinidad – Camaguey  
– Bayamo – Santiago de Cuba – Varadero

Program okruhu

1. deň: Praha – Varadero – Havana
Odlet z Prahy na Kubu priamym charterovým letom. Privítanie na letisku vo 
Varadere. Transfer do Havany. Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli Occidental 
Miramar **** (3 noci s polpenziou). 

2. deň: Viňales
Po raňajkách celodenný výlet do oblasti pestovania svetoznámeho kubánskeho 
tabaku. Tabakové plantáže v provincii Pinar del Río, západne od Havany, sa na-
chádzajú v kultúrnej poľnohospodárskej oblasti. Zelené údolia sú prerušované 
šedými oblými vrcholmi „mogotmi“, ktoré pripomínajú chrbty slonieho stáda. Uvi-
díte niekoľko dobre zachovaných koloniálnych poľnohospodárskych usadlostí a pri 
ceste naprieč oblasťou Vallede Viňales taktiež pozostatky pôvodných indiánskych 
predkolumbovských kultúr. Deň ukončí plavba po riečke. Počas dňa obed v typickej 
dedinskej reštaurácii. Popoludní návrat do hotela v Havane, večera a nocľah.

3. deň: Havana
Po raňajkách celodenná prehliadka mesta. Návšteva pevnosti Morro, odkiaľ 
je panoramatický výhľad na prístav a mesto. Prechádzka historickým centrom 
mesta, ktoré bolo vyhlásené za jednu z pamiatok svetového kultúrneho dedič-
stva pod ochranou UNESCO. Pri prechádzkach uličkami stredovekého centra s 
jeho palácmi, kostolmi a námestiami, budete môcť obdivovať miestami zašlú  
a inde krásne opravenú nádheru stredovekých stavieb. Na čaro starej Havany 
nadviazali novšie časti mesta s významnými stavbami ako Havanský Kapitol, 
Veľké divadlo a iné. V modernej Havane budete mať možnosť zoznámiť sa s 
miestom ľudových zhromaždení na Námestí Revolúcie, kde sa nachádza aj pa-
mätník J. Martího a vládna administratívna budova. Počas dňa obed v miestnej 
reštaurácii. Po prehliadke mesta návrat do hotela, večera a nocľah. Večer mô-
žete fakultatívne navštíviť program známeho kabaretu Tropicana, kde priamo 
na otvorenej scéne pod hviezdami vystupuje viac ako 120 umelcov. Tropicana 
sa stala vzorom pre podobné podniky všade v Karibiku a vo svetových metro-
polách. Návšteva je nezabudnuteľným zážitkom!

Kuba

Okruh Cuba Sí
4. deň: Havana – Guamá – Cienfuegos 
Po raňajkách odchod z hotela v Havane na južné karibské pobrežie Kuby, do prí-
rodnej rezervácie Guamá, kde navštívite známu miestnu krokodíliu farmu. Obed v 
miestnej reštaurácii. Nasleduje prehliadka múzea Girón, ktoré je venované porážke 
proticastrovskej invázii v Zátoke svíň a odchod vyhliadkovou cestou Yaguarama do 
mesta Cienfuegos. Po príchode do Cienfuegos krátka okružná prehliadka mesta, 
nazývaného aj Mesto mora alebo Perla juhu, ktorého tradičná neoklasicistická ar-
chitektúra ukazuje na silné francúzske vplyvy vo vkuse miestnych obyvateľov. Uby-
tovanie v hoteli Rancho Luna *** (2 noci s programom All Inclusive). Večer voľno. 

5. deň: Cienfuegos – Trinidad
Po raňajkách celodenný výlet do Trinidadu. Cesta sa 80 km vlní v pohorí Sierra 
del Escambray. Prehliadka mesta, ktoré je najzachovanejším svedkom stredo-
vekého obchodu s otrokmi, pirátstva, pašovania a pestovania cukrovej trstiny 
na Kube. Vydláždené ulice stredovekého centra Vás privedú na námestie Plaza 
Mayor, jedného z najpôsobivejších architektonických skvostov celej Strednej a 
Južnej Ameriky. Už v roku 1988 vyhlásilo UNESCO svoj patronát nad historickým 
centrom Trinidadu, ktoré je plné úžasných príkladov bohatej španielskej koloni-
álnej architektúry, ktoré sú premenené na múzea, umelecké galérie, obchody 
s remeselnou výrobou a reštaurácie. Prehliadka historického múzea v Palacio 
Cantero na južnej strane námestia so zachovaným pôvodným historickým inte-
riérom a nábytkom. Po prehliadke mesta obed v miestnej reštaurácii. Po obede 
návrat do Cienfuegos. Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli Rancho Luna***.

6. deň: Cienfuegos – Villa Santa Clara – Camaguey
Po raňajkách odchod z Cienfuegos pohorím Escambray do hlavného mesta strednej 
Kuby Santa Clara. Krátka okružná prehliadka mesta, ktoré je známe svojimi parkmi 
Parque del Carmen (tu sa nachádza základný kameň mesta z roku 1685) a Parque 
Leonicio Vidal. Hlavné námestie nesie meno charizmatického kubánskeho revolu-
cionára argentínskeho pôvodu Che Guevaru, ktorý tu má monumentálny pamätník 
a malé múzeum pripomínajúce osobnosť a život tohto druha Fidela Castra, z ktoré-
ho po jeho tragickej smrti režim vytvoril medzinárodne populárnu ikonu revolúcie. 
Popoludní príchod do Camaguey, jedného so siedmych  pôvodných španielskych 
koloniálnych miest, založených dobyvateľom Velásquezom, ktoré sa nachádza v 
centre dobytkárskej oblasti strednej časti Kuby. Historické centrum mesta s jeho 
kľukatými uličkami a obnovenými historickými budovami priamo vyzýva na pre-
chádzku. Po prehliadke ubytovanie, večera a nocľah v hoteli Camaguey** (1 nocľah 
s polpenziou).
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HAVANA

VIŇALES

PINAR DEL RIO

VARADERO

CIENFUEGOS
GUAMA

TRINIDAD

BAYAMO

SANTIAGO DE CUBA

CAMAGUEY

VILLA SANTA CLARA

Mapka okruhu

•  Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zájazdu sú uvedené 
na www.kartago.sk. Minimálny počet účastníkov na realizáciu zájazdu je 14 osôb.

Upozornenie

Havana

7. deň: Camaguey – Bayamo – El Cobre – Santiago de Cuba
Po raňajkách odchod z Camaguey do Santiago de Cuba. Po ceste zastávka v 
historickom centre mesta Bayamo, hlavného mesta provincia Granma, ktoré-
mu dominuje jeden z najvýznamnejších stredovekých chrámov na Kube – Chrám 
najsvätejšieho Salvadora zo 16. storočia. Bayamo je najvýznamnejším miestom, 
kde historicky vzniklo prvé hnutie za národnú samostatnosť Kuby: 10 ročná vojna 
v rokoch 1868 - 1878 a úspešná vojna za nezávislosť 1895 – 1898. Na hlavnom 
námestí môžete vidieť rodný dom „prvého kubánskeho revolucionára“ Carlosa 
Manuela de Céspedes, ktorý oslobodil na svojej farme otrokov a stál na čele 
prvého protikoloniálneho hnutia. Obed v meste. Pokračovanie cesty a zastávka v 
horách El Cobre, ktoré sú výsledkom zlatej horúčky, kedy boli v miestnych horách 
v polovici 16. storočia ako vedľajší produkt objavené rozsiahle náleziská medi (El 
Cobre). Mesto je významné ako centrum kultu Najsvätejšej Panny Márie Milosrd-
nej, katolíckej patrónky Kuby, ktorá býva v očiach miestnych veriacich tiež ste-
lesnením bohyne Ochún, symbolu a zdroja ženskej nežnosti, lásky a úrodnosti v 
synkretických náboženstvách. Jej soška bola podľa legendy vylovená rybármi na 
pokraji smrti v búrlivých vlnách pred približne 400 rokmi a zjavenie Svätej Panny 
je najuctievanejším zázrakom na Kube. Počas návštevy pápeža Jána Pavla II. v 
roku 1998 bola socha korunovaná a tým podporil jej zázračný kult. Po príchode 
do Santiago de Cuba večera, ubytovanie, nocľah v hoteli Melia Santiago Cuba 
***** (2 noci s polpenziou).

8. deň: Santiago de Cuba
Po raňajkách celodenná prehliadka mesta, ktoré je druhým najväčším na Kube. 
Mesto bolo na začiatku 17. storočia hlavným mestom ostrova, a až po jeho zni-

čení zemetrasením a vyplienením korzármi a pirátmi sa hlavným mestom stala 
Havana. Santiago si však aj naďalej uchovávalo výsadné postavenie na východe 
krajiny. Historické centrum možno prejsť pešo a spoznať všetky miestne hlavné 
pamätihodnosti, ako napr. hlavná katedrála, rodisko slávnej skupiny Buena Vis-
ta Social Club, Casade Trova, alebo zbierky rodiny Bacardi, ktoré sú vystavené 
v pôvodnom sídle tejto rodiny, a doteraz slúžia ako múzeum. Vlastnú výrobňu 
celosvetovo známeho rumu (rodina si meno odniesla so sebou do emigrácie v 
Portoriku) možno vidieť v blízkosti prístavu, rovnako ako mauzóleum revolucio-
nára José Martího na historickom cintoríne alebo kasáreň Moncada, kde sa za-
čala cesta ku castrovskej revolúcii. Na záver dňa návšteva pevnosti San Pedrode 
la Rocadel Morro, ktorá je pre svoju historickú hodnotu zapísaná do zoznamu 
UNESCO. Po prehliadke mesta návrat do hotela, večera a nocľah.

9. deň: Santiago de Cuba – Varadero
Po raňajkách voľno v meste. Počas dňa transfer z hotela na letisko a odlet miestnou 
linkou do Havany, odkiaľ je zaistený transfer do vybraného hotela vo Varadere.

10./10.–12./10.–14. deň: Varadero
Dni odpočinku a voľný program na pláži v letovisku Varadero v hoteli podľa vlast-
ného výberu so systémom služieb All inclusive.

11./12./13./15. deň: Varadero – Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko. Odlet z letiska vo Varadere do Prahy pri-
amym charterovým letom.

12./13./14./16. deň: Praha  
Pristátie v Prahe.
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Varadero – Guamá – Cienfuegos  
– Trinidad – Hanabanilla – Santa Clara  
– Cayo Santa Maria – Varadero

Program okruhu

1. deň: Praha – Varadero – Playa Larga
Odlet z Prahy na Kubu priamym charterovým letom. Privítanie na letisku vo Varade-
re. Transfer na južné karibské pobrežie, do prírodnej rezervácie Guamá na polostro-
ve Zapata. Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli Playa Larga ***, ktorý sa nachádza 
priamo na známej pláži Bahíade Cochinos – Zátoka svíň (1 noc s polpenziou). 

2. deň: Playa Larga – Cienfuegos
Po raňajkách odchod z hotela do prírodnej rezervácie Guamá, kde navštívite expo-
zíciu životného štýlu pôvodných obyvateľov – indiánov kmeňa Taínos, ktorí obývali 
túto oblasť pred príchodom španielskych kolonizátorov. Potom návšteva miestnej 
známej krokodílej farmy. Obed v miestnej reštaurácii. Nasleduje prehliadka múzea 
Girón, ktoré je venované porážke proticastrovskej invázii v Zátoke svíň a odchod 
vyhliadkovou cestou Yaguarama do mesta Cienfuegos. Po príchode do Cienfuegos 
krátka okružná prehliadka mesta nazývaného Mesto mora alebo Perla juhu, kto-
rého tradičná neoklasicistická architektúra ukazuje na silné francúzske vplyvy vo 
vkuse miestnych obyvateľov. Prehliadka zahŕňa návštevu takých architektonických 
skvostov, ako je divadlo Tomás Terry s pôvodným interiérom, v ktorom vystupovali 
aj Enrico Caruso a Sara Bernhardt, alebo slávny Palaciode Valle na konci palmovej 
riviéry, kde si vypočujete legendu spojenú s jeho výstavbou. Ubytovanie v hoteli 
Rancho Luna *** (2 noci s programom All inclusive). Voľný program. 

3. deň: Cienfuegos – Trinidad
Po raňajkách celodenný výlet do Trinidadu. Cesta sa 80 km vlní v pohorí Sierra 
del Escambray. Prehliadka mesta, ktoré je najzachovanejším svedkom stredo-
vekého obchodu s otrokmi, pirátstva, pašovania a pestovania cukrovej trstiny 
na Kube. Vydláždené ulice stredovekého centra Vás privedú na námestie Plaza 
Mayor, jedného z najpôsobivejších architektonických skvostov celej Strednej a 
Južnej Ameriky. Už v roku 1988 vyhlásilo UNESCO svoj patronát nad historickým 
centrom Trinidadu, ktoré je plné úžasných príkladov bohatej španielskej koloni-
álnej architektúry, ktoré sú premenené na múzea, umelecké galérie, obchody 
s remeselnou výrobou a reštaurácie. Prehliadka historického múzea v Palacio 

Kuba

Okruh Belleza Cubana
Cantero na južnej strane námestia so zachovaným pôvodným historickým inte-
riérom a nábytkom. Po prehliadke mesta obed v miestnej reštaurácii. Po obede 
návrat do Cienfuegos. Ubytovanie, večera a nocľah v hoteli Rancho Luna ***.

4. deň: Cienfuegos – Cumanayagua – Hanabanilla
Po raňajkách odchod z Cienfuegos pohorím Escambray cez Cumanaygua a oblasť 
pestovania tabaku v údolí pri jazere Lago Hanabanilla, jediné horské jazero na 
Kube. Tunajšie hory poskytujú jedinečné klimatické podmienky a osvieženie pre 
všetkých cestovateľov, prichádzajúcich z pobrežného pásu. Zastávka na jednej z 
miestnych fariem, kde sa môžete zoznámiť s pestovaním a spracovaním miest-
neho známeho tabaku. Obed v reštaurácii Criollo Río Negro. Ubytovanie v hoteli 
Hanabanilla** (1 noc s polpenziou).

5. deň: Santa Clara – Cayo Santa Maria
Po raňajkách odchod do mesta Santa Clara, krátka prehliadka mesta vrátane pamät-
níka Che Guzevaru. Je tu aj malé múzeum pripomínajúce osobnosť a život tohto druha 
Fidela Castra, z ktorého po jeho tragickej smrti režim vytvoril medzinárodne popu-
lárnu ikonu revolúcie. Spomienky na revolučné nadšenie dotvára zvláštne múzeum 
– obrnený vlak, ktorý bol neúspešne použitý v roku 1958, aby zastavil Castrových 
povstalcov. Po obede v reštaurácii Ceneyes, pokračovanie cesty na Cayo Santa Maria. 
Ubytovanie v hoteli Playa Cayo Santa Maria ***** (1 noc s all inclusive).

6. deň: Cayo Santa Maria – Varadero
V dopoludňajších hodinách odchod do Varadera, ubytovanie vo vybranom po-
bytovom hoteli.

7./7.–10./7.–11./7.–14. deň: Varadero
Dni voľna a odpočinku v svetoznámom kubánskom letovisku. Po náročných 
dňoch strávených cestovaním ponúka Varadero ideálne možnosti na odpočinok a 
zábavu na nádhernej pláži vo Vami zakúpenom hoteli. Zvedavcom je k dispozícii 
bohatá ponuka fakultatívnych výletov.

8./11./12./15. deň: Varadero – Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko. Odlet z letiska vo Varadere do Prahy pri-
amym charterovým letom.

9./12./13./16. deň: Praha Prílet do Prahy.
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•  Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zájazdu sú uvedené 
na www.kartago.sk. Minimálny počet účastníkov na realizáciu zájazdu je 14 osôb.

Upozornenie

Perla juhu – Cienfuegos

Trinidad – historické jadro mesta pod patronátom UNESCO 

Symbol Kuby – americké auto zo 60. rokov

HAVANA VARADERO

CIENFUEGOS

GUAMÁ

HANABANILLA
TRINIDAD

VILLA SANTA CLARA

CAYO SANTA MARIA

Mapka okruhu
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Španielsky La Habana je hlavným a zároveň najväčším mestom Kuby, ktoré ako magnet priťahuje cestovateľov z celého sveta. Mesto bolo 
vyhlásené za jednu z pamiatok svetového kultúrneho dedičstva pod ochranou UNESCO. Pri prechádzke uličkami stredovekého centra s jeho 
palácmi, kostolmi a námestiami budete môcť  obdivovať miestami zašlú a inde krásne opravenú nádheru stredovekých stavieb. Na čaro 
starej Havany nadviazali novšie časti mesta s významnými stavbami ako je havanský Kapitol, Veľké divadlo a ďalšie. V modernej Havane 
budete mať možnosť zoznámiť sa s miestom ľudových zhromaždení na Námestí Revolúcie, ktorému dominuje pamätník J. Martího a vládne 
administratívne budovy.

Kuba

Kombinácia Havana + Varadero

• V Havane nie je prítomný delegát, klientom je k dispozícii prostredníc-
tvom telefónu.
•  Transfer medzi Havanou a Varaderom trvá asi 2 hodiny.

Upozornenie

Prvý deň po prílete Vás čaká transfer do Havany a nocľah vo Vami zvolenom a 
zakúpenom hoteli, kde budete ubytovaní 3 noci a budete môcť spoznávať krásy 
tohto úžasného mesta. Štvrtý deň Vás čaká transfer do Varadera, kde strávite 
zvyšok pobytu.

Pri 16 dňovom zájazde
3 nocľahy v Havane a jedenásť nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 14 dňovom zájazde
3 nocľahy v Havane a deväť nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 13 dňovom zájazde
3 nocľahy v hoteli v Havane a 8 nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 12 dňovom zájazde
3 nocľahy v hoteli v Havane a 7 nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 11 dňovom zájazde
3 nocľahy v hoteli v Havane a 6 nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 9 dňovom zájazde
3 nocľahy v hoteli v Havane a 4 nocľahy v hoteli vo Varadere.
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Castillo del Morro, Havana

H10 Habana Panorama **** 
Havanský hotel nachádzajúci sa v časti Miramar v tesnej blízkosti mora. Hotel 
ponúka, okrem kvalitného ubytovania aj bazén, niekoľko barov a reštaurácií. 
Hotelové izby sú zariadené klimatizáciou, sociálnym zariadením, sušičom vlasov, 
chladničkou a televízorom. V hoteli je internetové pripojenie (za poplatok).

Villa Tortuga ***
Príjemný prázdninový areál sa nachádza v udržiavanej záhrade priamo pri krásnom 
úseku pláže. Ponúka jednoduchšie ubytovanie pre nenáročných klientov, ktorí ocenia 
krásne kúpanie a dobrú polohu hotela.

H10 Habana Panorama **** 
Havanský hotel nachádzajúci sa v časti Miramar v tesnej blízkosti mora. Hotel 
ponúka, okrem kvalitného ubytovania aj bazén, niekoľko barov a reštaurácií. 
Hotelové izby sú zariadené klimatizáciou, sociálnym zariadením, sušičom vlasov, 
chladničkou a televízorom. V hoteli je internetové pripojenie (za poplatok).

Be Live Experience Turquesa **** 
Obľúbený rozľahlý hotelový rezort je umiestnený v zeleni priamo pri pláži s bie-
lym pieskom. Svojim hosťom ponúka dostatočný výber rekreačných aktivít, pria-
teľské prostredie a krásne kúpanie.

H10 Habana Panorama ****
v kombinácii s hotelom

Villa Tortuga ***

H10 Habana Panorama ****
v kombinácii s hotelom

Be Live Experience Turquesa **** 
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Druhý najväčší ostrov kubánskeho súostrovia Canarreos – Cayo Largo sa nachádza južne od samotnej Kuby vo vzdialenosti asi 80 km. Ostrov, 
ktorý nie je trvalo obývaný, ponúka nádherné pláže s bielym pieskom, ktoré patria medzi najkrajšie na svete, pokojnú atmosféru „opustené-
ho ostrova“ a panenskú prírodu. V morských vlnách v tesnej blízkosti ostrova sa ukrýva 30 km dlhý útes, tvorený čiernym korálom, ktorý je 
pomerne blízko hladiny. Na ostrove sa nachádza len pár hotelov ležiacich v jeho južnej časti. Severné pobrežie ostrova je pokryté prevažne 
mangrovníkmi, divokou prírodou a soľnými panvami. Medzi nezabudnuteľné zážitky z ostrova patrí aj jazda na jeepoch a katamaráne, alebo 
návšteva korytnačej farmy. Dovolenka na tomto mieste je však predovšetkým dokonalým balzámom na dušu a telo, ktoré si na dovolenke 
potrebuje odpočinúť a relaxovať.

Kuba

Kombinácia Varadero + Cayo Largo

•  Na ostrove Cayo Largo nie je prítomný delegát, klientom je k dispozícii 
prostredníctvom telefónu.

• Presný program  zájazdu závisí od dostupnosti preletov miestnych letec- 
 kých spoločností a môže byť dodatočne upravený a zmenený.

Upozornenie

Prvý deň po prílete Vás čaká transfer do Varadera a nocľah v hoteli vo Varadere. 
Druhý deň nasleduje let z Varadera alebo Havany na ostrov Cayo Largo a transfer 
do Vášho hotela, kde budete ubytovaný 5 nocí a budete mať možnosť zoznámiť 
sa s krásami tohto ostrova. Siedmy deň Vás čaká návrat do Varadera (let do 
Varadera alebo Havany), kde strávite zvyšok pobytu.

Pri 16 dňovom zájazde
Deväť nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 14 dňovom zájazde
Sedem nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 13 dňovom zájazde
Šesť nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 12 dňovom zájazde
Päť nocľahov v hoteli vo Varadere  a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 11 dňovom zájazde
Štyri nocľahy v hoteli vo Varadere  a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 9 dňovom zájazde
Štyri nocľahy v hoteli vo Varadere  a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
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Cayo Largo

Sol Sirenas Coral **** 
Kvalitný rezort známeho reťazca Sol Mélia sa skladá z dvoch častí – Coral a 
Sirenas. Nachádza sa pri krásnej pláži Varadero v blízkosti golfového ihriska. 
Ponúka svojim hosťom úplný servis pre strávenie odpočinkovej dovolenky. 

Sol Pelícano ****
Rezort Sol Pelícano na Cazo Largo patri rovnakému hotelovému reťazcu a 
ponúka dobré zázemie pre strávenie relaxačnej dovolenky v krásnom prostredí 
ostrova. Hosťom sú k dispozícii dva bazény, tenisový kurt, dve reštaurácie a 
niekoľko barov.

Mélia Varadero ****9 
Komfortný hotel so skvelou polohou je vhodný pre klientov všetkých vekových 
kategórií, hľadajúcich kvalitné služby a príjemné prostredie k stráveniu aktívnej 
i odpočinkovej dovolenky. V tesnej blízkosti sa nachádza nákupné centrum 
Plaza America.

Sol Cayo Largo **** 
TObľúbený odpočinkový rezort Sol Cayo Largo sa nachádza s bielym pieskom a 
ponúka svojim hosťom kvalitné zázemie na strávenie pokojnej a odpočinkovej 
dovolenky so službami all inclusive.

Sol Sirenas Coral ****
v kombinácii s hotelom

Sol Pelícano ***

Mélia Varadero ****9
v kombinácii s hotelom

Sol Cayo Largo **** 
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Nádherný ostrov Cayo Santa Maria so súostrovím Kráľovskej záhrady – Jardines del Rey, leží v Atlantickom oceáne, 155 km od letiska Santa 
Clara. S pevninou je spojený 48 km dlhou plážou. Ostrov je plný bujnej tropickej vegetácie i nádherných bielych pláží. Panenský ostrov, na 
ktorom vznikol prvý hotelový rezort len roku 2001, si uchováva pokojnú a príjemnú atmosféru v maximálnom súlade s prírodou. Väčšina tu-
ristického zázemia je sústredená do severozápadnej časti ostrova, juh patrí hustým porastom mangrovníkov. Sever a západ potom ponúkajú 
vodu dokonale priezračnú, do ktorej sa vstupuje z bielych pláží, pokrytých jemným pieskom. Ostrov bol vyhlásený biosférickou rezerváciou 
UNESCO. Môžete si tu vyskúšať i windsurfig, kitesurfing, navštíviť jedno z najväčších delfinárií v Latinskej Amerike, či plaviť sa na katamará-
ne. Dovolenka na Cayo Santa Maria je predovšetkých v znamení relaxácie na pláži s výborným kokteilom v ruke, no vydajte sa i za poznaním 
– priamo na Cayo Santa Maria, na okolité ostrovy, alebo na pevninu.

Kuba

Kombinácia Varadero + Cayo Santa Maria

•  Na ostrove Cayo Largo nie je prítomný delegát, klientom je k dispozícii 
prostredníctvom telefónu.

Upozornenie

Prvý deň po prílete Vás čaká transfer do Varadera a nocľah v hoteli vo Varadere. 
Druhý deň nasleduje let z Varadera alebo Havany na ostrov Cayo Santa Maria a 
transfer do Vášho hotela, kde budete ubytovaný 5 nocí a budete mať možnosť 
zoznámiť sa s krásami tohto ostrova. Siedmy deň Vás čaká návrat do Varadera 
(let do Varadera alebo Havany), kde strávite zvyšok pobytu.

Pri 16 dňovom zájazde
Deväť nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 14 dňovom zájazde
Sedem nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 13 dňovom zájazde
Šesť nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 12 dňovom zájazde
Päť nocľahov v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 11 dňovom zájazde
Štyri nocľahy v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 9 dňovom zájazde
Dva nocľahy v hoteli vo Varadere a 5 nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
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Pláž pri hoteli Mélia Las Dunas *****

Mélia Varadero ****9 
Komfortný hotel so skvelou polohou je vhodný pre klientov všetkých vekových 
kategórií, hľadajúcich kvalitné služby a príjemné prostredie k stráveniu aktívnej 
i odpočinkovej dovolenky. V tesnej blízkosti sa nachádza nákupné centrum 
Plaza America.

Mélia Las Dunas *****
Rozľahlý hotelový rezort leží pri peknom úseku pláže s bielym pieskom. Ponúka 
vysoký štandard služieb, úžasnú stravu, širokú ponuku rekreačných aktivít a 
veľmi kvalitné all inclusive. Ubytovanie je zaistené v poschodových vilkách 
umiestnených v zeleni.

Sol Sirenas Coral **** 
Kvalitný rezort známeho hotelového reťazca Sol Mélia sa skladá z dvoch častí 
– Coral a Sirenas. Nachádza sa pri krásnom úseku pláže Varadero v blízkosti 
golfového ihriska. Ponúka svojim hosťom úplný servis pre strávenie pokojnej 
dovolenky. 

Sol Cayo Santa Maria **** 
Hotelový komplex je prvým hotelom postaveným na ostrove. Ponúka priateľské 
prostredie, dostatočnú ponuku služieb a stravovanie formou all inclusive. Klien-
ti majú k dispozícii dve reštaurácie, tri bazény a niekoľko barov. Pláž je široká, s 
bielym jemným pieskom. 

Mélia Varadero ****9
v kombinácii s hotelom

Mélia Las Dunas *****

Sol Sirenas Coral ****
v kombinácii s hotelom

Sol Cayo Santa Maria **** 
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Tento luxusný a komfortný hotel, ktorý je súčasťou hotelového reťazca Sol Mélia, 
sa nachádza 15 km od centra Varadera na najvýchodnejšej časti polostrova Hica-
cos. Komplex „Marina“ zahŕňa okrem hlavnej budovy hotela aj jachtový prístav, 
niekoľko vonkajších barov, obchodnú zónu, prístavnú promenádu či potápačské 
centrum. All inclusive servis, animačné programy a široká ponuka rekreačných a 
športových aktivít tak zaručujú strávenie ideálnej dovolenky. Hotel svojimi služba-
mi uspokojí aj náročnú klientelu. 

Kuba / Varadero

Mélia Marina Varadero *****

Vzdialenosť od
pláže:    300 m
letiska:    34 km
centra:    15 km
nákupných možností (Plaza America): 8 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar (nealkoholické nápoje a pivo), 
varná kanvica, Wi-Fi (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte reštau-
rácií, bary, obchod so suvenírmi, lekársky servis, kaderníctvo, in-
ternetové centrum (za poplatok), konferenčná miestnosť, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, salón krásy, potápanie, motorizované vodné 
športy, golfové ihrisko (8 km)
Stravovanie v cene
All inclusive 24 hodín: raňajky, obedy a večere formou bufetu, po 
predchádzajúcej rezervácii možná večera v niektorých z reštau-
rácií á la carte, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby počas 24 hodín na miestach určených hotelom.
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Hotel Mélia Las America patrí medzi hotely, ktoré sú určené len pre dospelú kli-
entelu a je možné tu ubytovať len osoby staršie ako 18 rokov. Ako jediný hotel vo 
Varadere má priamy vstup na golfové ihrisko, umiestnené v jeho tesnej blízkosti, 
kde majú hostia hotela zvýhodnené vstupné (počas letnej sezóny dokonca zadar-
mo). Tento príjemne zariadený komfortný hotel sa nachádza neďaleko Plaza Las 
Americas, kde sa nachádza aj veľké nákupné centrum. Hotel odporúčame všetkým 
klientom, najmä milovníkom golfu a párom. V blízkosti hotela sa nachádza slávna 
historická Villa DuPont (teraz reštaurácia).

Kuba / Varadero

Mélia Las Americas *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   33 km
centra:   5 km
nákupných možností:  500 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, kávovar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 á la carte reštau-
rácie (Grill, gurmet, talianska, japonská), 3 bary, Wi-Fi pripojenie 
na recepcii (za poplatok), pripojenie na internet (za poplatok), 
kaderníctvo, 4 bazény (ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo), lekársky servis, konferenčná miestnosť
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
animačné programy, večerné programy, sauna, nemotorizované 
vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, večera v á la carte reštaurácii (po predchád-
zajúcej rezervácii), neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 
hodín na miestach určených hotelom. Na večeru je vyžadované 
formálne oblečenie.

Tento komfortný hotel, vedený španielskym manažementom, je súčasťou hotelo-
vého reťazca Sol Mélia. Hotel je postavený priamo na piesočnej pláži Varadero s 
pozvoľným vstupom do vody a v jeho tesnej blízkosti je nákupné centrum Plaza 
America i golfové ihrisko Varadero. Program all inclusive, bohaté animácie a 
dostatočne široká ponuka rekreačných aktivít, tvorí zázemie pre oddychovú, ale aj 
aktívnu dovolenku.

Kuba / Varadero

Mélia Varadero ****9
Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   34 km
centra:   6 km
nákupných možností:  300 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar (nealkoholické nápoje a pivo), 
varná kanvica, set na prípravu čaju/kávy, vlastné sociálne zari-
adenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok 
Izba s výhľadom na more - možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 á la carte reštau-
rácie (rybia, steakhouse, medzinárodná, japonská), bary, nákup-
ná arkáda, pripojenie na internet (za poplatok), kaderníctvo, 
konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), detský bazén, miniklub
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, plá-
žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, nemotorizované vodné 
športy na pláži, 2 tenisové kurty, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
Masáže, potápanie, bilard, motorizované vodné športy (pri ho-
teli Sol Palmera), 18 jamkové golfové ihrisko v blízkosti hotela
Stravovanie v cene
All inclusive: : raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, večera v á la carte reštaurácii (po pred-
chádzajúcej rezervácii), neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.

KARTAGO

KARTAGO
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KARTAGO TOURS odporúča
hotel ponúka úžasné prostre-
die na svadobný obrad alebo 
aj svadobnú cestu

All
Inclusive

KARTAGO

All
Inclusive

KARTAGO

Luxusný rezort sa nachádza v záhrade pri krásnej piesočnatej pláže a je tvorený dvoj-
poschodovými bungalovmi. Hotel ponúka svojim klientom vysoký štandard služieb, 
širokú ponuku rekreačných aktivít aj relaxáciu v hotelovom SPA centre. Hotel je vhodný 
pre všetkých, ktorí túžia po dovolenke v peknom prostredí. Odporúčame aj pre náročnú 
klientelu, ktorá určite uvíta ponuku ubytovania so službami „Royal Service“. 

Kuba / Varadero

Paradisus Varadero *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   34 km
centra:   8 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
Junior Suite – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, izba s op-
tickým oddelením obývacej časti, individuálne nastaviteľná kli-
matizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite Royal Service: bližšie informácie na www.kartago.sk
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 á la reštaurácií, 
Grill restaurant pri pláži, 9 barov, Wi-Fi pripojenie v lobby a inter-
netová kaviareň (za poplatok), minimarket, diskotéka, konferenč-
ná miestnosť, aktívny bazén a bazén s integrovaným detským 
bazénom (ležadlá a slnečníky za poplatok, plážové osušky zadar-
mo), miniklub
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
animačné a večerné programy, 3 tenisové kurty, stolný tenis, 
fitnes
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, večera 
v á la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii), počas 
dňa ľahké občerstvenie v niektorom z barov, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby počas 24 hodín na miestach určených hotelom. 
Na večeru je vyžadované formálne oblečenie.

Luxusný vzdušný hotelový rezort pre náročnú klientelu leží na peknej pláži s bie-
lym pieskom. Myšlienkou hotela je „odpočinok bez kompromisov“. Hotel ponúka 
služby len dvojiciam, či jednotlivcom, neprijíma objednávky pre deti do 18 rokov 
ani neposkytuje žiadne prístelky v izbách. Všetko je podriadené pokojnej relaxácii 
v prostredí vysokého komfortu a elegancie. Časť rezortu je vyhradená na ubytova-
nie pre náročnú klientelu so službami na najvyššej úrovni „Royal Service“. 

Kuba / Varadero

Paradisus Princesa del Mar *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   38 km
centra:   9 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
Junior Suite dvojlôžková izba s optickým oddelením obývacej časti, 
bez možnosti prístelky, individuálne nastaviteľná klimatizácia, te-
lefón, TV so satelitným príjmom, CD prehrávač, minibar (zadarmo 
– denne dopĺňaný), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, župan, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok 
Junior Suite s výhľadom na more – bez možnosti prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte reštaurá-
cií, 6 barov, nočný klub, 5 konferenčných miestností, malá obchod-
ná arkáda, pripojenie k internetu (za poplatok), 3 bazény (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), vírivka 
Pláž 
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy, 3 tenisové kurty, stolný tenis, biliard, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, sauna, masáže, kurzy potápania
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 
hodín na miestach. Na večeru sa vyžaduje formálne oblečenie.
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All
Inclusive

Komfortný, dobre riadený hotel pod priamou kontrolou španielsko – nemeckého 
manažmentu sa nachádza na krásnom úseku bielej pláže Varadero, v blízkosti 
prírodnej rezervácie „Hicacos“. Výborne udržiavaný areál hotela je vynikajúcim 
zázemím pre strávenie príjemnej a bezstarostnej dovolenky. Jeden z hotelov, ktorý 
ponúka vo Varadere špičkové služby a širokú ponuku rekreačných aktivít.

Kuba / Varadero

Iberostar Playa Alameda ****9

 
Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   45 km
centra:   9 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, individuálne na-
staviteľná  klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar, balkón alebo terasa, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou v koloniálnom štýle, hlavná reštaurácia, 3 
á la carte reštaurácie (medzinárodná, talianska, plody mora), 6 ba-
rov, Wi-fi pripojenie v lobby (za poplatok), pripojenie na internet (za 
poplatok), diskotéka, obchodná arkáda, kaderníctvo, konferenčná 
miestnosť, bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky zadarmo), miniklub pre deti vo veku 4 – 12 rokov, 
detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty, bedminton, vo-
lejbal, stolný tenis, biliard, stolné hry, šípky, fitnes, kurzy tanca 
salsa, nemotorizované vodné športy, sauna, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, potápanie, masáže, golf (neďaleko hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, večera v 
á la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii), ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, neobmedzená konzumácia rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom. Na večeru sa vyžaduje 
formálne oblečenie.

Dobre vedený rezort je umiestnený v krásnej tropickej záhrade a tvoria ho dva samo-
statné hotely – Sol Sirenas s Sol Coral. Leží na dlhej pláži s bielym pieskom v tesnom 
susedstve golfového ihriska a neďaleko nákupného centra Plaza America. Každý hotel, 
má svoju recepciu, inak je ale celý areál prístupný pre klientov oboch hotelov. Rezort 
ponúka svojim hosťom všetok servis pre strávenie oddychovej dovolenky, rodiny s 
deťmi ocenia detský klub. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Kuba / Varadero

Sol Sirenas Coral ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   32 km
centra:   4 km
nákupných možností:  2 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), žehlička, balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 á la carte reštau-
rácie, 7 barov, diskotéka v časti Coral, pripojenie na internet (za 
poplatok), bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), 
detský bazén, vonkajšia vírivka, miniklub, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy v časti Coral, 4 tenisové kurty, 
stolný tenis, biliard, fitnes, nemotorizované vodné športy na 
pláži, sauna, minigolf
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, potápanie, masáže, 18 jamkové golfové ihrisko (v 
blízkosti hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, večera v 
á la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii), ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, neobmedzená konzumácia rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.
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Hotelový rezort Arenas Blancas, patriaci známemu reťazcu Barceló, tvorí jeden 
celok so susedným hotelom Solymar. Zo spojenia obidvoch rezortov ťažia všetci 
hostia, lebo môžu využívať všetky stravovacie a zábavné zariadenia oboch častí. 
Komplex sa nachádza v centre Varadera priamo na širokej pláži, niekedy nazývanej 
PlayaAzula je obklopený krásnou tropickou záhradou. Ubytovanie je zabezpečené 
v priestranných izbách typu Superior.

Kuba / Varadero

Barceló Arenas Blancas ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   32 km
centra:   1 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
Izby Superior – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
rýchlovarná kanvica alebo kávovar, minibar, vlastné sociálne zari-
adenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo 
terasa vo väčšine izieb (neplatí pre Suite)
Ubytovanie za príplatok
Suite - možnosť 1 prístelky pre dieťa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte reštaurá-
cií, niekoľko barov a snack barov, kaderníctvo, minimarket, obchod 
so suvenírmi, lekár, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi 
pripojenie v lobby (za poplatok), bazén s oddelenou časťou pre 
deti (ležadlá a slnečníky zadarmo), relaxačný bazén s integrovanou 
vírivkou, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky na vrat-
nú zálohu, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, fitnes, vírivka, 2 teni-
sové kurty, plážový volejbal, sauna, kajak, úvod do potápania, 
záhradné šachy, nemotorizované vodné športy (vodné bicykle, 
potápanie - 1 hodina denne, plachtenie len s medzinárodným 
preukazom)
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, masáže, golf, požičovňa skútrov a bicyklov
Stravovanie v cene
AllInclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, večera v á 
la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii, 1 x za pobyť), 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
počas 24 hodín a vybraných importovaných alkoholických nápojov 
v čase od 10:30 do 23:00 hod., na miestach určených hotelom, 
počas noci v čase 23:00 – 06:00 hod. je k dispozícii hosťom jeden 
z barov / snack-barov, podávajúci nápoje a ľahké občerstvenie.
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Príjemný, živší dobre vedený hotel s kvalitnými službami sa rozkladá v udržiavanej 
záhrade priamo pri veľmi krásnom úseku pláže s bielym pieskom. Výhodná poloha 
na rozhraní „Starého“ a „Nového“ Varadera s dosahom nákupných možností a tiež 
rozsah a kvalita poskytovaných služieb, robí z tohto rezortu obľúbený cieľ turistov 
z celého sveta. Všetky izby v hoteli prešli v roku 2012 rekonštrukciou. Hotel je 
prepojený so susedným hotelom Arenas Blancas, je možno využívať služby oboch 
hotelov a to vrátane reštaurácií. Časť Solymar odporúčame predovšetkým párom či 
mladšej klientele.

Kuba / Varadero

Barceló Solymar ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   32 km
centra:   1 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
Izba Superior – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
rýchlovarná kanvica alebo kávovar, minibar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more - možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte reštau-
rácií, niekoľko barov a snack barov, kaderníctvo, minimarket, 
obchod so suvenírmi, lekár, Wi-Fi pripojenie v lobby (za popla-
tok), bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky zadarmo), relaxačný bazén s integrovanou víriv-
kou, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, fitnes, vírivka, 2 teni-
sové kurty, plážový volejbal, sauna, kajak, úvodná lekcia po-
tápania, záhradné šachy, nemotorizované vodné športy (vodné 
bicykle, šnorchlovanie - 1 hodina denne, plachtenie len s med-
zinárodným preukazom)
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, masáže, golf, požičovňa skútrov a bicyklov
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, večera v á 
la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii, 1x za pobyt), 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlie-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výro-
by počas 24 hodín, a vybraných importovaných alkoholických 
nápojov v čase od 10:30 do 23:00 hod., na miestach určených 
hotelom, počas noci v čase 23:00 – 06:00 hod. je k dispozícii 
hosťom jeden z barov / snack-barov, podávajúci nápoje a ľahké 
občerstvenie.
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Kuba / Varadero

Be Live Experience Turquesa ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   35 km
centra:   8 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, minichladnička, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, 
WC),  trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštaurá-
cia, 4 bary (lobby bar, bar pri bazéne, plážový bar), internetový 
kútik (za poplatok), bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), miniklub (pre deti 4-12 rokov), práčovňa, 
nákupná arkáda
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné  programy, tenisový kurt (osvetlenie  za 
poplatok), plážový volejbal, šípky, stolný tenis, fitnes, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže, golfové ihrisko (cca 6 km od hotela) 
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, neobmedzená konzumácia rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.

Obľúbený hotelový komplex sa skladá z 36 dvojposchodových budov umiestnených v záhrade 
pri dlhej piesočnatej pláži vo Varadere a neďaleko prírodnej rezervácie Hicacos a delfinária Marina 
Chapelin. Hotel nachádzajúci sa  v záhrade plnej paliem poskytuje svojim hosťom najlepšie 
podmienky na strávenie príjemnej a pokojnej dovolenky a veľmi dobrú  dostupnosť do centra za 
zábavou a nákupnými možnosťami. Tento rezort je dobrou voľbou kvality za rozumnú cenu.
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Kuba / Varadero

Bellevue Puntarenas - Playa Caleta 

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   28 km
centra:   2 km
nákupných možností:  2 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, centrálne riadená klima-
tizácia s  individuálnym  ovládaním, telefón, minibar, trezor (za-
darmo), TV so satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more - možnosť 1 prístelky 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á la carte reštau-
rácie (talianska, kubánska, ázijská), 2 lobby bary, 2 bary pri 
bazéne, snack bar, kaviareň, diskotéka La  Salsa, minimarket, 
bazén s oddelenou sekciou pre deti, (ležadlá a slnečníky zadar-
mo, plážové osušky na vratnú zálohu), miniklub, pripojenie na 
internet (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá zadarmo, plážové osušky na 
vratnú zálohu, bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, stolný tenis, 
plážový volejbal, basketbal, fitnes, sauna, nemotorizované vod-
né športy (kajaky, vodné bicykle, windsurfing)
Športové aktivity a zábava za poplatok 
biliard, golf (cca 12 km), potápanie (cca 1 km)
Stravovanie v cene
AllInclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, večera v á 
la carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii, 1x za pobyt), 
ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlie-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výro-
by počas 24 hodín na miestach určených hotelom.

Obľúbený hotelový komplex Puntarenas-Playa Caleta sa nachádza priamo pri päte 
polostrova Hicacos, na začiatku letoviska Varadero. Skladá sa z dvoch identických 
hotelov oddelených členitým bazénom. Dobre vedený hotel pri peknom úseku pláže 
s dostatočnou ponukou rekreačných aktivít, ponúka svojim hosťom možnosť stráve-
nia príjemnej, nielen odpočinkovej, ale aj aktívnej dovolenky. Výhodou je aj neveľká 
vzdialenosť od centra mestečka, kam sadá prípadne vydať za ďalším rozptýlením. 

****
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Kuba / Varadero

Sol Palmeras ****

Kuba / Varadero

Starfish Cuatro Palmas ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   35 km
centra:   1 km
nákupných možností:  v centre
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľ-
ná klimatizácia, telefón, chladnička, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la carte reštau-
rácie (mexická, talianska, čínska, steak house, rybie špeciality), 
7 barov, pripojenie na internet (za poplatok), 2 bazény (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, obchod so 
suvenírmi, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, diskotéka
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, aerobik, lukostreľba, basketbal, 
plážový volejbal, požičovňa bicyklov, šípky, futbal, stolný tenis, 
petangue, tenis, nemotorizované vodné športy, sauna, vírivka  
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, masáže, biliard, golf (cca 1,5 km od hotela), potápa-
nie (miestny prevádzkovateľ)
Stravovanie v cene
All Inclusive:  raňajky, obedy a večere, formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 
hodín na miestach určených hotelom.

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   18 km
centra:   500 m
nákupných možností:  v centre
Ubytovanie
Individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, chladnička, TV so 
satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á la carte reštau-
rácie, 3 bary, pripojenie na internet (za poplatok) bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, plážové osušky na vratnú zálohu), detský 
bazén, obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, nemotorizované vod-
né športy, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok 
sauna, masáže, golf (v blízkosti), potápanie (v blízkosti)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na miestach určených 
hotelom.

Rozľahlý hotelový komplex je vybudovaný v tvare písmena „U“ otvoreného 
smerom k moru, priamo pri dlhej pláži s jemným pieskom. All inclusive servis, 
športovné aktivity, animačné a večerné programy tak zaručujú strávenie ideálnej 
dovolenky. Golfové ihriská sú vzdialené len 1,5 km od hotela. Rezort je vhodný pre 
všetky vekové kategórie.

Vzdušný rezort sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži, približne 500 m od 
centra Varadera. Je vhodný pre klientov, ktorí radi kombinujú blízkosť centra a zároveň 
relaxáciu s krásnym kúpaním. Zábava a obchody sú v bezprostrednej blízkosti hotela. 
Rezort ponúka svojim hosťom služby all inclusive 24 hodín denne, niekoľko reštaurácií 
a barov, bazén aj športové aktivity. Golfové ihrisko sa nachádza 1,5 km od hotela.
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Kuba / Varadero

Brisas del Caribe ***9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži (od budov 80-400m)
letiska:   37 km
centra:   8 km
nákupných možností:  8 km
Ubytovanie
Izby North – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, sú menšie a 
sú orientované na sever, hlavná budova bližšie k pláži
Izby South – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, sú 
väčšie, južná orientácia, pokojnejšia časť, individuálne nasta-
viteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, chlad-
nička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 á la carte reštau-
rácie s obsluhou (rybia, kubánska, talianska, medzinárodná) bar, 
snack bar, kaviareň otvorená 24 hodín v časti South, nočný klub, 
pripojenie na internet (za poplatok), konferenčná sála (pre 150 
osôb), obchod so suvenírmi, kaderníctvo, diskotéka, 3 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá zadarmo, plážové osušky na 
vratnú zálohu, vodné športy, bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy v časti North, večerné programy, 2 tenisové 
kurty s pevným povrchom, stolný tenis, biliard, plážový volejbal, 
fitnes, sauna, aerobik, windsurfing, kajaky, vodné bicykle
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže, golf (3 km)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, večera v á la 
carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii, 1 x za pobyt), ľah-
ké občerstvenie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.

V pokojnom prostredí veľkej tropickej záhrady pri krásnom úseku pláže Los Tainos 
leží tento klubový hotel. Pre hosťov je pripravené ubytovanie v dvoch častiach - 
North a South, v izbách zariadených v jednoduchom karibskom štýle, v pavilónoch 
sústredených.

KARTAGO
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Jednoduchý, ale obľúbený hotel má dobrú polohu priamo pri krásnej, bielej pláži, 
blízko centra svetovo presláveného letoviska. Výhodná poloha pri centre je plusom 
pre všetkých, ktorí chcú okrem odpočinku na pláži byť rovnako v centre všetkého 
diania vo Varadere. Odporúčame nenáročnej klientele.

Kuba / Varadero

Club Tropical **9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   28 km
centra:   300 m
nákupných možností:  v blízkom okolí
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, telefón, minibar, trezor (zadarmo), TV so satelitným 
príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC)
Ubytovanie za príplatok
Izba Superior – novšie izby po rekonštrukcii, možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, kaviareň, snack 
bar, lobby bar 24 hodín, pripojenie na internet (za poplatok), 
obchod so suvenírmi, detský bazén, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, plážové osušky na vratnú zálohu)
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, večer reprodukovaná alebo živá 
hudba (nepravidelne), nemotorizované vodné športy na pláži, 
fitnes, stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, ľahké 
občerstvenie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase 
od 11:00-23:00 hod. na miestach určených hotelom. Po 23:00 
hod. ponúka lobby bar nealkoholické nápoje a kávu.
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Príjemný rozľahlý prázdninový areál sa nachádza v udržiavanej záhrade pri 
krásnom úseku pláže a ponúka dobré zázemie ako pre odpočinkovú dovolenku 
na pláži, tak aj na poznávanie Kuby. Odporúčame viac menej náročným klientom, 
ktorí ocenia pekné kúpanie aj blízkosť centra za cenovo výhodných podmienok.

Kuba / Varadero

Villa Tortuga ***

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   26 km
centra:   3 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštau-
rácie, 3 bary, snack bar, lobby bar 24 hodín denne, pripojenie na 
internet (za poplatok), bazén s oddelenou sekciou pre deti, (le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), miniklub pre deti vo 
veku 4-12 rokov
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo, plážo-
vý bar Ranchón Playa
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, občasné večerné programy (1x týždenne 
folklórna „kubánska noc“), tenisový kurt (osvetlenie za popla-
tok), stolný tenis, plážový volejbal, basketbal, aerobik, lekcia 
tanca salsa 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, masáže, biliard
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, večera v á la 
carte reštaurácii (po predchádzajúcej rezervácii), ľahké občerstve-
nie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na 
miestach určených hotelom.
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Varadero Golf Club
Jamiek Dĺžka PAR HCP Základná cena green fee

Varadero Golf Club 18 6 269 m 72 36/36 60 €

KUBA
Kuba je ostrovom, ktorý bol už kedysi legendou a kde život ide naplno aj na-
priek všetkým úskliam. Kuba si vďaka svojej izolácii zachovala atmosféru menej 
uponáhľaných dôb, kedy bol život zložený z drobných ľudských radostí aj veľkých 
tragédií. Kuba je ostrovom žiarivej tropickej zelene, pláží s iskrivo žiarivým pie-
skom, miešaných nápojov vrátane daiquiri, úžasných cigár Cohiba, preslávené-
mu rumu, povestnej flotile amerických áut z päťdesiatych rokov na kubánskych 
diaľniciach. Nájdete tu hotely s vynikajúcimi službami, prevažne All inclusive, 
množstvo výletov za poznaním miestnej histórie, kultúry a ľudí, množstvo špor-
tových aktivít a samozrejme aj šport gentlemanov – golf. Priamo vo Varadere sa 
nachádza úžasné golfové ihrisko. Kuba je ostrovom, ktoré zostáva v srdci na celý 
život rovnako tak ako Ernestovi Hemingwayovi, ktorému učaroval natoľko, že tu 
strávil väčšinu svojho života.

Golfový klub vo Varadere
Golfový klub vo Varadere sa nachádza neďaleko centra tohto prázdninového le-
toviska pri hoteli Melia Las Americas. Ihrisko bolo vybudované už v roku 1927 
tak, aby hráči mali možnosť sa počas prvých 9 jamiek rozohrať na pomerne 
jednoducho riešených jamkách, zatiaľ čo druhá polovica ihriska už vyžaduje hrá-
čovu koncentráciu a presnú hru. Hráčom je k dispozícii prvá golfová akadémia 
pod vedením profesionálov PGA a inštruktorov Kubánskej golfovej federácie, 300 
m dlhý driving range, 2 putting greeny, 1 chipping green, 2 cvičné bunkery. V 
klubovni nájdete snack bar, pro shop a caddie house.

Na uvedených ihriskách Vám radi zabezpečíme komplexné golfové 
služby.  Prípade záujmu nás, prosím, neváhajte kontaktovať na tele-
fónnom čísle 841 115 115, alebo na e-maile: skupiny@eximtours.cz

Kuba

Golfové ihriská
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Dominikánska
republika

Dominikánska republika je tropickým rajom v srdci Karibiku. Vychutnajte si všetky 
lákadlá a užite si perfektnú dovolenku. Historicky La Hispianola milá a pohostinní 
obyvatelia, dlhé panenské pláže s jemným pieskom, nádherné hory s tropickou 
vegetáciou, more jedinečných farieb, fascinujúce západy slnka a skvelá kuchyňa, 
ktorá nesklame žiadneho gurmána. Ostrov nachádzajúci sa v tesnej blízkosti obratníka 
Raka, má veľmi príjemné podnebie a množstvo historických pamiatok z dôb Krištofa 
Kolumbusa. Nespornou výhodou je aj skutočnosť, že dovolenka vás v Dominikánskej 
republike, oproti iným karibským ostrovom, vyjde oveľa lacnejšie.
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Mena: dominikánske peso (RD$) 
Časový posun: -5 hodín
v dobe platnosti letného času -6 hodín 
Hlavné mesto: Santo Domingo
Telefónna predvoľba: +58212
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Kube 
(s pôsobnosťou v Dominikánskej republike) 
www.havana.mfa.sk
embeslovaca@mfa.sk
Tel.: 00537/2041884 (1885)

Dominikánska republika – letoviská
Puerto Plata
Puerto Plata je regiónom Dominikánskej republiky, ktorý stále žije 
svojím romantickým vzťahom k Atlantickému oceánu. Príroda obda-
rila tento región nebývalou krásou, a pokiaľ pridáte aj niekoľko atrak-
cií vytvorených ľuďmi, dostanete zvodný a atraktívny koktejl ako 
stvorený na strávenie ideálnej dovolenky. História Dominikánskej 
republiky ako turistickej destinácie sa začala písať už v roku 1974, 
kedy v okolí pláže Dorada začali vyrastať prvé zariadenia pre turistov. 
Dominantou okolia mesta Puerto Plata je hora Isabel de Torres, kam 
vedie lanovka, odkiaľ je úžasný výhľad na mesto aj okolie. Puerto 
Plata (Strieborný prístav) pomenoval v roku 1493 Krištof Kolumbus 
kvôli farbe mora za súmraku.

Punta Cana – Playa Bávaro
Lokalita Punta Cana bola ešte nedávno neznámou časťou pobrežia na 
juhovýchode ostrova a z väčšej časti nedostupná. Turistický potenciál 
ponúkajú najmä prekrásne belostné pláže. Celá oblasť zaznamenala 
v posledných rokoch búrlivý rozvoj. Na pláži Bavaro v letovisku Punta 
Cana sa nachádza viac ako 40 rozsiahlych turistických komplexov, 
ktoré nesú najprísnejšie kritériá. 30 km pláž je ideálnym miestom na 
všetky druhy vodných športov a na večerné romantické prechádzky. 
Punta Cana sa vďaka nádhernej pláži a úrovni turistických služieb 
stala jedným z najvyhľadávanejších letovísk v celkom Karibiku. Mi-
lióny návštevníkov láka na bohatý nočný život, tyrkysové more a 
luxusné hotely ponúkajúce ten najäčší komfort, ktorý od dovolenky 
očakávajú.

Samaná
Na toto neobyčajné miesto každoročne priplávajú vráskavce dlhoplu-
tvé, aby tu vyviedli svoje potomstvo. Novootvorené medzinárodné 
letisko síce zvyšuje počty turistov, ale stále je to oblasť panenskej 
prírody s nádhernými plážami, na ktoré dopadá tieň kokosových 
paliem. Samaná je polostrov na severovýchodnom pobreží Domini-
kánskej republiky a najviac zariadení cestovného ruchu sa nachádza 
v okolí mesta Las Terrenas. Ďalším obľúbeným mestom oblasti je 
Santa Bárbara de Samaná, ktorá bola v roku 1756 vybudovaná ako 
pevnosť na ochranu pred útokmi pirátov. Mesto je ideálnou základ-
ňou pre výlety do okolia alebo pre ochutnávku miestnej kuchyne.

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí len jednorazový manipu-
lačný poplatok 59 € (ak nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nieje zahrnuté: 
•  vstupné vízum / turistická karta v cene 10 USD za osobu, 

splatná v hotovosti na mieste po prílete

Upozornenie

Karibské more

HAITI

Puerto Plata

Santo
Domingo

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA

KUBA
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, podnebí a 
o možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady – Víza
Pri turistických cestách do Dominikánskej republiky nie je vyžadované pre drži-
teľov cestovných pasov SR vstupné vízum. Po prílete je treba zakúpiť si na letisku 
tzv. turistickú kartu za 10 USD/osoba v hotovosti, vrátane detí. Kartu je potrebné 
vyplniť podľa vzoru, ktorý je súčasťou Vašich cestovných dokladov a jej vrátenú 
časť uschovať pre odlet z krajiny. Cestovné pasy musia byť  platné minimálne 6 
mesiacov po návrate. Dominikánske pohraničné orgány požadujú samostatné 
cestovné dokumenty - pasy s aktuálnymi fotografiami – aj pre deti. Držitelia 
cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní si zaistiť potrebné doklady 
na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queensize-
-beds. Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia 
na posteliach spoločne s rodičmi.

Zdravie – Očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Na návštevníkov z Európy sa nevzťahuje povinné očkovanie. Pred 
cestou odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri 
zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára. 

Podnebie – Oblečenie
V karibskej oblasti je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri občas-
nom večernom ochladení, najmä v decembri a januári a taktiež v klimatizova-
ných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Prenájom auta
Malé auto na deň stojí cca 50 USD. Špeciálne auto (mikrobus, auto s odnímateľ-
nou strechou a pod.) stojí  na deň od 70 USD. Uvedené ceny sú iba orientačné. 
Na prenájom auta je potrebné mať platný vodičský preukaz SR, kreditnú kartu a 
dosiahnutý vek 21 rokov. V krajine sa jazdí na pravej strane. Objemová jednotka 
pri benzínových čerpadlách je americký galón. Na diaľniciach sa platí mýto.

Elektrina
V Dominikánskej republike je väčšinou striedavý prúd s napätím 110 V a ame-
rická norma zásuviek s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, 
odporúčame zobrať si so sebou vlastné. V Dominikánskej republike ich je možné 
zakúpiť za 1-2 USD. Samozrejme, aj na ostrove môže občas dôjsť k 
výpadku dodávky elektrickej energie, aj keď v Dominikánskej re-
publike to nebýva obvyklé. Hotely vyšších kategórií majú väčšinou 
záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie alebo vážnejšie 
výpadky nemusia vždy plnohodnotne nahradiť.

Mobilné telefóny
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných 
telefónov z Dominikánskej republiky fungujú v turistických oblas-
tiach bez väčších problémov, občas môže kolísať sila signálu. O 
rozsahu a možnostiach roamingu sa informujte u svojho mobil-
ného operátora.

Internet
Prístup na internet je možný za poplatok v hoteloch vyššej triedy. 
Na ostrove fungujú aj internetové kaviarne.  V naliehavých prípa-
doch je možné prostredníctvom delegáta získať prístup na internet 
za poplatok v kancelárii miestnej partnerskej organizácie.

Pláže – Plávanie
Pláže sú populárnym miestom víkendového odpočinku miestnych 
obyvateľov. Taktiež počas sviatkov ako sú Vianoce, Nový rok, Veľká 
noc a 1. máj sú pláže obľúbeným cieľom návštev Dominikáncov, 
najmä v oblasti Boca Chica a Juan Dolio, ktoré sú v blízkosti hlavné-
ho mesta. Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž niektorých pláží 
sa neodporúča plávať ďaleko do mora a buďte opatrní pri vodných 
športoch, ako napr. plachtenie alebo windsurfing. Opaľovanie 
„hore bez“ sa nestretáva u miestnych obyvateľov s pochopením, 
neodporúča sa. Pláže v letoviskách, ktoré sú súčasťou ponuky, sú 
charakterizované ako bezpečné, čo ale nevylučuje Vašu obozret-

nosť ako prevenciu proti vreckovým zlodejom a bežnej drobnej kriminalite.

Platenie
Na mieste je najvhodnejšie  vymieňať USD alebo EUR v hotovosti alebo ces-
tovné šeky v USD a v EUR ( je nutné počítať s určitým odpočtom za bankovú 
operáciu). Bežný účet v hoteli a nákupy v nákupných strediskách je možné hradiť 
kreditnými kartami ako sú VISA a EUROCARDS/MASTERCARDS. Výmenný kurz v 
zmenárňach je výhodnejší než v hoteloch. 
Na trhoch sa dá zjednávať a výška vzájomne prijateľnej ceny bude závisieť od 
Vašej znalosti medziľudských vzťahov. 

Váhy a miery
Pokiaľ ide o váhy a miery, používa Dominikánska republika oficiálne metrickú 
sústavu, ale v praxi sa stretnete aj so starými španielskymi alebo americkými 
jednotkami ako sú unce, libry, galóny či pinty. Rum, pivo a ďalšie tekutiny sa 
spravidla predávajú v nádobách s objemom asi 0,75 litra.

Fotografovanie
V niektorých múzeách a v blízkosti všetkých vojenských zariadení je fotografo-
vanie zakázané. Okrem toho sa neodporúča fotografovať predstaviteľa armády 
v službe. 

Gastronómia
Dominikánska republika sa pýši mnohými gastronomickými zariadeniami, kto-
ré sú vedené skúsenými šéfkuchármi, ktorých výtvory uspokoja aj toho najná-
ročnejšieho gurmána. Typická dominikánska kuchyňa je veľmi bohatá a rôzno-
rodá. Najznámejším pokrmom je zrejme "La Bandera" (prápor) obsahujúci bielu 
ryžu, fazuľu, mäso, zeleninu a vyprážané zrelé banány. Každý kraj má svoje regi-
onálne špeciality a ak budete mať možnosť, určite nevynechajte napríklad svia-
točné "sancocho prieto", pokrm vytvorený zo siedmich druhov miestneho mäsa.

Prepitné
Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovania služieb. 
Pri obsluhe, v reštauráciách, u kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 
10-15% účtu, za odnesenie batožiny 1-2 USD podľa kategórie hotela, chyžnej 
obvykle 5 USD/izba/týždeň. 
Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. 
Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.

Dominikánska republika

Informácie – Puerto Plata

PUERTO 
PLATA

Národný park
José Del Carmen

Ramirez

Národný park
Los Haitises

PUERTO PLATA

PUERTO
PLATA

BE LIVE GRAND MARIEN

IBEROSTAR COSTA DORADA

GRAND PARADISE PLAYA DORADA
BARCELÓ PUERTO PLATA

PLAYA 
DORADO 
GOLF

CASA MARINA REEF
CASA MARINA BEACH

RIU MERENGUE
RIU BACHATA

BAHÍA PRINCIPE 
SAN JUAN

Umiestnenie hotelov
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49Pevnosť San Felipe

Lanovka nad Puerto Plata

Šnorchlovanie na Cayo Paraiso

Plávanie s delfínmi

Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená široká ponuka fakultatívnych 
výletov, ktoré sú  organizované v optimálnej podobe miestnym poskyto-
vateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete 
zoznámiť priamo na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú usporadúva-
né v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

Paradise Island
Celodenný výlet, na ktorom sa v rýchlom člne v štýle Jamesa Bonda dostanete 
na miniatúrny ostrov Cayo Paraiso. V cene výletu je obed a vybavenie na potá-
panie. Okolo ostrovčeka je bohatý podmorský život, ktorý môžete spoznávať. Pri 
návrate sa pozriete do chránenej prírodnej oblasti s hustými mangrovníkovými 
porastmi, ktoré lemujú brehy rieky. Minimálny počet účastníkov je 10 osôb.
Cena z letovísk Playa Dorada, Costa Dorada, Sosúa: 66 €

Puerto Plata - prehliadka mesta s jazdou lanovkou
Spoznajte to najlepšie z mesta Puerto Plata. Ochutnáte národný poklad, domini-
kánsky rum Brugal priamo v pálenici, kde sa vyrába. Navštívite múzeum jantáru, 
pevnosť San Felipe, ktorá je ako vystrihnutá z filmu o pirátoch a zažijete takmer 
vertikálnu jazdu lanovkou na horu Isabel del Torres, kde okrem dych vyrážajúcej 
vyhliadky na celú oblasť Puerto Plata uvidíte sochu Krista, podobnú tej v Rio de 
Janeire. Minimálny počet účastníkov je 10 osôb.
Cena z letovísk Playa Dorada, Costa Dorada, Sosúa: 37 €

Ocean World
Stretnutie a plávanie s delfínmi a žralokmi, podobne zamerané aktivity a show 
– všetko v morskom svete nazývanom Ocean World. Park je veľký a preto si na 
jeho návštevu vyhraďte celý deň.  Cena zahŕňa transfer, vstupenku, show podľa 
programu parku, stretnutie alebo plávanie s delfínmi/žralokmi podľa typu výle-
tu, prístup na delfíniu pláž a obed formou bufetu.
Cena: 80 €

Dominikánska republika

Fakultatívne výlety

•  Ponuka výletov a cien je len orientačná a môže sa počas sezóny zmeniť. 
Výlety sú sprevádzané s česky/slovensky hovoriacim sprievodcom, ak sa na-
plní minimálny počet účastníkov. Výlety z oblasti San Juan sú na vyžiadanie. 
Ocean World je bez sprievodcu.

Upozornenie
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Hotelový komplex sa nachádza na legendárnej, širokej pláži Playa Dorada a veľkou vý-
hodou je, že v roku 2011 prešiel kompletnou rekonštrukciou a je obklopený obrovskou 
tropickou záhradou. Architektúra hotela evokuje oku lahodiaci koloniálny štýl, s ktorým 
sa stretnete na severe Dominikánskej republiky často. Len 5 km od hotela sa nachádza 
úžasné golfové ihrisko Playa Dorada Beach Golf Club. Tento hotel kladie veľký dôraz na 
kvalitnú gastronómiu a odporúčame ho aj všetkým milovníkom vodných športov.

Dominikánska republika

Iberostar Costa Dorada *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   16 km
centra:   4 km
nákupných možností:  4 km
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov a WC), káb-
lová TV, rádio, telefón, trezor (za poplatok), individuálne nastavi-
teľná klimatizácia, kávovar, minibar (naplnený vodou, nealkom a 
pivom zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia a snack reštaurá-
cia, 3 à la carte reštaurácie (mexická, brazílska a medzinárodná 
kuchyňa), 4 bary, internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pri-
pojenie (za poplatok), konferenčná miestnosť, čistiareň a prá-
čovňa, salón krásy, zmenáreň, lekár, diskotéka, bazén s vírivkou, 
detský bazén, obchodná arkáda, miniklub pre deti od 4 do 12 
rokov, klub pre teenagerov od 13 do 17 rokov
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky, plážové osušky zadarmo, bar na 
pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, sauna, tenisové kurty, plážový volejbal, basketbal, 
aerobik, lukostreľba, windsurfing, požičovňa člnov (nemotorizo-
vaných - 1 hodina na osobu denne), biliard, stolný tenis, animač-
né a večerné programy, mini klub pre deti 
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf v blízkosti hotela, motorizované vodné športy na pláži, ma-
sáže, SPA a Wellness, potápačské centrum s certifikáciou PADI
Stravovanie v cene:
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná večera 
v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojov miestnej aj medzinárod-
nej výroby v čase od 10:00 – 24:00 hod. na miestach určených 
hotelom.

KARTAGO
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Tento rozľahlý rezort, ktorý je z jednej strany obklopený tropickou záhradou a z druhej 
strany  krásnou plážou s bielym pieskom, sa nachádza neďaleko mesta Puerto Plata 
a poskytuje služby, aké očakávate od päťhviezdičkového hotela. Odporúčame ho pre 
páry aj pre rodiny s deťmi, pretože ponúka veľké množstvo športových a kultúrnych 
programov, zábavy, gurmánskych zážitkov a napríklad úvodnú lekciu potápania ako 
súčasť All inclusive. Menej ako hodinu jazdy sa nachádza mesto Santiago de Los Cabal-
leros, ktoré je známe vďaka svojim výborným jemným cigarám a starým páleniciam 
rumu. Len 5 km od hotela sa nachádza úžasné golfové ihrisko Playa Dorada Golf Club.

Dominikánska republika

Be Live Grand Marien *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   17 km
centra:   4 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov 
a WC), káblová TV, rádio, telefón, budík, trezor (za poplatok), indi-
viduálne nastaviteľná klimatizácia, kávovar, minibar (voda a pivo 
každý deň), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more - možnosť 2 prísteliek pre deti
Junior Suite: možnosť 2 prísteliek pre deti, oddelená spálňa, 
obývacia časť s gaučom a kuchynským kútom, výhľad do záhra-
dy alebo na bazén, dve kúpeľne, inak rovnaké vybavenie ako 
štandardná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný 
bufet), 3 á la carte reštaurácie (brazílska, mexická, európska), 
5 barov (plážový, pri bazéne, divadelný, tanečný a snack bar), 
Wi-Fi pripojenie v celom hoteli (za poplatok), konferenčné pries-
tory, zmenáreň, čistiareň a práčovňa, diskotéka, bazén, detský 
bazén, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, bar 
na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo  
animačné programy, večerné programy, posilňovňa, 2 tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, vodné pólo, 
biliard, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
kasíno, golf (v blízkosti hotela), motorizované vodné športy na 
pláži, potápanie, sauna, vírivka, masáže, SPA & Wellness
Stravovanie v cene:
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná večera 
v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 
10:00 – 24:00 hod. na miestach určených hotelom.

KARTAGO
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Populárny hotel sa nachádza priamo pri krásnej pláži Dorada medzi mestom Puer-
to Plata a medzinárodným letiskom. Golfové ihrisko sa nachádza len kúsok od ho-
tela. Hlavnou atrakciou v blízkom okolí je 800 m vysoký pahorok Isabel del Torres, 
kam vedie jediná lanovka v krajine. Odtiaľ je úžasný výhľad na oblasť Puerto Plata, 
nazývanú aj "Atlantická nevesta". Milovníci športov môžu využívať široké spektrum 
aktivít, ktoré hotel ponúka vrátane udržiavaného golfového ihriska vzdialeného 
kúsok od hotela. Hotel je vhodný nielen pre páry, ale aj pre rodiny s deťmi.

Dominikánska republika

Grand Paradise Playa Dorada ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   16 km
centra:   6 km
nákupných možností:  800 m
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, bez možnosti prístelky, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič 
vlasov a WC), káblová LCD TV, rádio, telefón, trezor (za poplatok), 
individuálne nastaviteľná klimatizácia, minibar (denne dopĺňaná 
voda zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Superior izba s výhľadom  na more – možnosť 2 prísteliek pre deti
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la carte reštau-
rácie (talianska a gril), 4 bary, WiFi pripojenie (za poplatok), 
konferenčná miestnosť, čistiareň a práčovňa, diskotéka, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), obchodná arkáda, kaderníctvo, 
zmenáreň, bazén pre deti, miniklub 
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), volejbal, minigolf, stol-
ný tenis, lukostreľba, nemotorizované vodné športy (plachetni-
ce, windsurfing, potápanie, kajak), lekcie aerobiku a tanca, ani-
mačné a večerné programy, lekcia potápania (nutná rezervácia) 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
golf (v pešej vzdialenosti), motorizované vodné športy na pláži, 
jazda na koni 
Stravovanie v cene: 
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
v čase od 10:00 – 24:00 hod. na miestach určených hotelom.
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Hotel populárneho reťazca Barceló sa nachádza priamo na zlatistej pláži Playa 
Dorada a je vhodný pre rodiny aj pre páry. Hostia majú na výber z 8 reštaurácií a 5 
barov priamo v komplexe, golfové ihrisko je vzdialené 5 minút pešo od hotela. De-
ti si môžu každý večer užívať diskotéku v amfiteátri medzi 20:00 - 21:00 hod. a pre 
dospelých je pripravený nočný klub pri pláži medzi 23:00 a 02:00 hod.. Samozrej-
me aj milovníci vodných a iných športov si prídu v tomto hoteli na svoje.

Dominikánska republika

Barceló Puerto Plata ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   16 km
centra:   6 km
nákupných možností:  800 m
Ubytovanie
Izba Superior - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
sušič vlasov a WC), káblová TV, telefón, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, minibar, set na prípravu čaju / kávy, balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior suite - vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, sušič vlasov a WC), káblová TV, telefón, individuál-
ne ovládateľná klimatizácia, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia na ob-
čerstvenie počas dňa, 6 à la carte reštaurácií (talianska, ázijská, 
mexická, morské plody, brazílska, pizza), 4 bary, internet (za popla-
tok), čistiareň a práčovňa, diskotéka, 2 bazény (ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo), obchodná arkáda, kaderníctvo, bazén 
pre deti, miniklub, pripojenie na internet (za poplatok), kasíno 
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, vodné pólo, tenis (osvetle-
nie za poplatok), nemotorizované vodné športy (windsurfing, 
šnorchlovanie, kajak), aerobik, basketbal, animačné a večerné 
programy, lekcia potápania pri bazéne (nutná rezervácia), šípky a 
lukostreľba, zábavný proigram pre deti, tanečná lekcia merengue, 
jazda na poníkoch pre deti 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy a potápanie, SPA a Wellness, rybár-
čenie na mori, golfové balíčky, svadobný servis, stráženie detí 
a salón krásy 
Stravovanie v cene 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
v čase od 10:00 – 02:00 hod. na miestach určených hotelom.

KARTAGO
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Hojdavé karibské rytmy večerných show a nákazlivá radosť tunajších animátorov 
si Vás určite získajú. Ako napovedá názov, ide v skutočnosti o 2 sesterské hotely, 
z ktorých Casa Marina Reef bol vybudovaný na vyvýšenom útese, ku ktorému 
prilieha úžasná súkromná pláž. Hneď pod útesom sa nachádza plážový hotel Casa 
Marina Beach a hostia môžu využívať všetky výhody a zariadenia oboch hotelov. 
V susedstve sa nachádza mestečko Sosúa, ktoré si Vás podmaní svojou kozmopo-
litnou a uvoľnenou atmosférou. Možno Vás prekvapia stopy židovskej komunity, 
ktorá tu našla útočisko tesne po 2. svetovej vojne a veľmi sa zaslúžila o rozvoj 
celej oblasti. Naše hodnotenie hotela: 3*+.

Dominikánska republika

Casa Marina Reef & Beach ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   9 km
centra (Sosúa):  3 km
          (Puerto Plaza):  27 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov a WC), káblová TV, telefón, trezor (za popla-
tok), individuálne nastaviteľná klimatizácia, balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela 
kombinované Beach a Reef, vstupná hala s recepciou, 2 hlavné 
reštaurácie (samoobslužný bufet), 3 à la carte reštaurácie (tali-
anska, mexická a morské plody), 7 barov (súčasť all inclusive) a 1 
bar, kde sa platí, Wi-Fi pripojenie aj pevný internet v spoločných 
častiach (za poplatok), zmenáreň, diskotéka (nápoje za poplatok), 
konferenčné priestory, čistiareň a práčovňa, diskotéka a kasíno 
(nápoje za poplatok), 3 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 2 
bazény pre deti, vírivky, miniklub, amfiteáter, obchod so suvenír-
mi, salón krásy
Pláž 
piesočnatá, ležadlá a slnečníky za poplatok, plážové osušky 
zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
plážový volejbal, futbal, stolný tenis, biliard, minigolf, vodné 
športy (boogie board, kajak), lekcie aerobiku pri bazéne a na 
pláži, animačné a kultúrne programy, miniklub, úvodná lekcia 
potápania (nutná rezervácia) 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy a potápanie, masáže a ostatné služ-
by SPA centra, rybárčenie na mori 
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
(víno je servírované pri večeri) v čase od 10:00 – 24:00 hod. na 
miestach určených hotelom.
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Päťhviezdičkový hotel populárneho reťazca RIU sa nachádza v severnej časti 
ostrova neďaleko mesta Puerto Plata. Z jednej strany je krásna piesočnatá pláž a 
z druhej strany obrovská tropická záhrada plná vysokých paliem. Hotel Bachata 
spolu so sesterským hotelom Merengue ponúka široké spektrum športových ak-
tivít zahŕňajúce volejbal, tenis, windsurfing alebo potápanie. Neďaleko hotela sa 
nachádza krásne golfové ihrisko, ktoré môžu využiť predovšetkým klienti túžiaci 
po aktívnej dovolenke.

Dominikánska republika

RIU Bachata *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska (Puerto Plaza):  31 km
centra (Puerto Plaza):  12 km
nákupných možností:  4 km
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
telefón, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC),  
minibar, trezor, balkón, alebo terasa  
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Junior Suite – možnosť 2 prísteliek 
pre deti, priestrannejšia izba s obývacou časťou
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 á la carte reštau-
rácie (talianska, steakhouse), reštaurácia pri bazéne, 2 bary, inter-
netová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pripojenie, bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), bar pri bazéne, bazén s 
vírivkou, detský bazén, SPA centrum, diskotéka, kasíno, miniklub, 
obchodná arkáda – lekáreň, salón krásy, kaderníctvo, klenotníctvo
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, bar na 
pláži (pri sesterskom hoteli RIU Merengue)
Športové aktivity a zábava zadarmo 
stolný tenis, posilňovňa (vstup od 18 rokov), plážový volejbal, 
šípky, tenisové kurty, windsurfing, úvodné lekcie potápania 
(nutná rezervácia)   
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy, jazda na koni, golfové ihrisko (v 
blízkosti hotela)
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
počas 24 hodín na miestach určených hotelom.

KARTAGO
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Päťhviezdičkový hotel reťazca RIU sa nachádza na pláži Maimon Bay neďaleko 
mesta Puerto Plata a je obklopený rozľahlou tropickou záhradou. Hotel ponúka so 
susedným sesterským hotelom RIU Bachata široké spektrum športových aktivít. 
Na obchodnej promenáde vedľa hotela môžete navštíviť SPA a wellness a vybrať si 
z veľkej ponuky procedúr a masáží. Hotel je vhodný ako pre náročnejších klientov, 
tak aj pre páry alebo rodiny s deťmi, pre ktoré sú tu pripravené celodenné aktivity 
so špeciálnym animačným tímom.

Dominikánska republika

RIU Merengue *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska (Puerto Plaza):  21 km
centra (Puerto Plaza):  3 km
nákupných možností:  200 m
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, 
TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov a WC),  minibar, trezor, balkón alebo terasa  
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite – možnosť 2 prísteliek pre deti, priestrannejšia izba 
s obývacou časťou
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštau-
rácia,  reštaurácia pri bazéne, bar, lounge bar, Wi-Fi pripojenie 
v Lobby (1,5 hod. zadarmo), 2 vonkajšie bazény (ležadlá, sl-
nečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, diskotéka, 
miniklub pre deti od 4 do 7 rokov, miniklub pre deti od 8 do 
12 rokov, obchodná arkáda – lekáreň, kaderníctvo, klenotníctvo
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar na pláži 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
Stolný tenis, posilňovňa (vstup od 18-ich rokov), plážový volej-
bal, 3 tenisové kurty, vodné športy (windsurfing, kajak),  úvod-
né lekcie potápania pri bazéne (nutná rezervácia)   
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA a wellness, motorizované vodné športy, jazda na koni, salón 
krásy, golfové ihrisko (v blízkosti hotela)
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
počas 24 hodín na miestach určených hotelom.
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Hotel prestížneho reťazca sa nachádza v oblasti San Juan priamo na krásnej pláži 
obmývanej tyrkysovo sfarbeným oceánom, ktorého farby akcentujú aj vo výzdobe 
hotelových izieb. Zábavný program a úroveň animácií sú na vysokej úrovni. Cesta 
z letiska do hotela trvá len hodinu a napriek tomu sa hotel nachádza uprostred 
neporušenej prírody. Komu by sa zacnelo po rušnejšom prostredí, môže navštíviť 
nie príliš vzdialené dedinky Cabarete, Sosúa či Rio San Juan, kde je vždy živo. 
Hotel prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Dominikánska republika

Grand Bahía Principe San Juan *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska (Puerto Plaza):  65 km
centra:   10 km
nákupných možností:  10 km (okrem obchodov v hoteli)
Ubytovanie
štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV  so satelitným prijí-
mačom, minibar, trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov a WC), obývacia časť, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet), 3 à la carte reštaurácie, reštaurácia na pláži, 6 barov, Wi-Fi 
pripojenie v lobby (1 hod. denne zadarmo) obchodná arkáda, 
diskotéka (nápoje za poplatok), vonkajší bazén (ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, minidiskotéka, 
miniklub, kasíno, konferenčná miestnosť, čistiareň a práčovňa, 
svadobný servis, amfiteáter 
Pláž 
piesočnatá, ležadlá a plážové slnečníky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
volejbal, minigolf, stolný tenis, šípky, futbal, tenisový kurt (1 ho-
dina denne zadarmo, osvetlenie za poplatok), nemotorizované 
vodné športy (windsurfing, šnorchlovanie, kajak, katamarán, 
boogie boardy - 1 hodina denne, na vyžiadanie), lekcie aerobiku, 
basketbal, lukostreľba, animačné a večerné programy, tanečné 
lekcie, posilňovňa, vírivka, diskotéka a minidiskotéka, biliard 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy a potápanie, SPA a wellness, sauna, 
rybárčenie na mori, stráženie detí, jazda na koni 
Stravovanie v cene 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby 
počas 24 hodín na miestach určených hotelom. 

Služby česky/ slovensky hovoriaceho delegáta pri prílete a od-
lete osobne a počas pobytu iba prostredníctvom telefónu. 
Fakultatívne výlety z tohto hotela na vyžiadanie!
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BARCELO PUNTA CANA

LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR
LUXURY BAHIA PRINCIPE TURQUESA

IBEROSTAR PUNTA CANA

IBEROSTAR DOMINICANA

BACELO DOMINICAN BEACH

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVÁRO 
A PUNTA CANA

SAMANÁ

PUNTA
CANA

PUERTO 
PLATA

Národný park
José Del Carmen

Ramirez

Národný park
Los Haitises

BE LIVE GRAND PUNTA CANA

Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, podnebí a 
o možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady – Víza
Pri turistických cestách do Dominikánskej republiky nie je vyžadované pre drži-
teľov cestovných pasov SR vstupné vízum. Po prílete je treba zakúpiť si na letisku 
tzv. turistickú kartu za 10 USD/osoba v hotovosti, vrátane detí. Kartu je potrebné 
vyplniť podľa vzoru, ktorý je súčasťou Vašich cestovných dokladov a jej vrátenú 
časť uschovať pre odlet z krajiny. Cestovné pasy musia byť  platné minimálne 6 
mesiacov po návrate. Dominikánske pohraničné orgány požadujú samostatné 
cestovné dokumenty - pasy s aktuálnymi fotografiami – aj pre deti. Držitelia 
cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní si zaistiť potrebné doklady 
na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queensize-
-beds. Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia 
na posteliach spoločne s rodičmi.

Zdravie – Očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Na návštevníkov z Európy sa nevzťahuje povinné očkovanie. Pred 
cestou odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri 
zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára. 

Podnebie – Oblečenie
V karibskej oblasti je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri občas-
nom večernom ochladení, najmä v decembri a januári a taktiež v klimatizova-
ných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Prenájom auta
Malé auto na deň stojí cca 50 USD. Špeciálne auto (mikrobus, auto s odnímateľ-
nou strechou a pod.) stojí  na deň od 70 USD. Uvedené ceny sú iba orientačné. 
Na prenájom auta je potrebné mať platný vodičský preukaz SR, kreditnú kartu a 
dosiahnutý vek 21 rokov. V krajine sa jazdí na pravej strane. Objemová jednotka 
pri benzínových čerpadlách je americký galón. Na diaľniciach sa platí mýto.

Elektrina
V Dominikánskej republike je väčšinou striedavý prúd s napätím 110 V a americká 
norma zásuviek s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, odpo-
rúčame zobrať si so sebou vlastné. V Dominikánskej republike ich je možné zak-
úpiť za 1-2 USD. Samozrejme, aj na ostrove môže občas dôjsť k výpadku dodávky 
elektrickej energie, aj keď v Dominikánskej republike to nebýva obvyklé. Hotely 
vyšších kategórií majú väčšinou záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie 
alebo vážnejšie výpadky nemusia vždy plnohodnotne nahradiť.

Mobilné telefóny
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných telefónov z 
Dominikánskej republiky fungujú v turistických oblastiach bez väčších problé-
mov, občas môže kolísať sila signálu. O rozsahu a možnostiach roamingu sa in-
formujte u svojho mobilného operátora.

Internet
Prístup na internet je možný za poplatok v hoteloch vyššej triedy. Na ostrove 
fungujú aj internetové kaviarne. V naliehavých prípadoch je možné prostred-
níctvom delegáta získať prístup na internet za poplatok v kancelárii miestnej 
partnerskej organizácie.

Pláže – Plávanie
Pláže sú populárnym miestom víkendového odpočinku miestnych obyvateľov. 
Taktiež počas sviatkov ako sú Vianoce, Nový rok, Veľká noc a 1. máj sú pláže 
obľúbeným cieľom návštev Dominikáncov, najmä v oblasti Boca Chica a Juan 
Dolio, ktoré sú v blízkosti hlavného mesta. Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž 
niektorých pláží sa neodporúča plávať ďaleko do mora a buďte opatrní pri vod-
ných športoch, ako napr. plachtenie alebo windsurfing. Opaľovanie „hore bez“ 
sa nestretáva u miestnych obyvateľov s pochopením, neodporúča sa. Pláže v 
letoviskách, ktoré sú súčasťou ponuky, sú charakterizované ako bezpečné, čo ale 
nevylučuje Vašu obozretnosť ako prevenciu proti vreckovým zlodejom a bežnej 
drobnej kriminalite.

Platenie
Na mieste je najvhodnejšie  vymieňať USD alebo EUR v hotovosti alebo ces-
tovné šeky v USD a v EUR ( je nutné počítať s určitým odpočtom za bankovú 
operáciu). Bežný účet v hoteli a nákupy v nákupných strediskách je možné hradiť 
kreditnými kartami ako sú VISA a EUROCARDS/MASTERCARDS. Výmenný kurz v 
zmenárňach je výhodnejší než v hoteloch. 
Na trhoch sa dá zjednávať a výška vzájomne prijateľnej ceny bude závisieť od 
Vašej znalosti medziľudských vzťahov. 

Váhy a miery
Pokiaľ ide o váhy a miery, používa Dominikánska republika oficiálne metrickú 
sústavu, ale v praxi sa stretnete aj so starými španielskymi alebo americkými 
jednotkami ako sú unce, libry, galóny či pinty. rum, pivo a ďalšie tekutiny sa 
spravidla predávajú v nádobách s objemom asi 0,75 litra.

Fotografovanie
V niektorých múzeách a v blízkosti všetkých vojenských zariadení je fotografo-
vanie zakázané. Okrem toho sa neodporúča fotografovať predstaviteľa armády 
v službe. 

Gastronómia
Dominikánska republika sa pýši mnohými gastronomickými zariadeniami, kto-
ré sú vedené skúsenými šéfkuchármi, ktorých výtvory uspokoja aj toho najná-
ročnejšieho gurmána. Typická dominikánska kuchyňa je veľmi bohatá a rôzno-
rodá. Najznámejším pokrmom je zrejme "La Bandera" (prápor) obsahujúci bielu 
ryžu, fazuľu, mäso, zeleninu a vyprážané zrelé banány. Každý kraj má svoje regi-
onálne špeciality a ak budete mať možnosť, určite nevynechajte napríklad svia-
točné "sancocho prieto", pokrm vytvorený zo siedmich druhov miestneho mäsa.

Prepitné
Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovania služieb. 
Pri obsluhe, v reštauráciách, u kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 
10-15% účtu, za odnesenie batožiny 1-2 USD podľa kategórie hotela, chyžnej 
obvykle 5 USD/izba/týždeň. 
Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. 
Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.

Dominikánska republika

Informácie – Punta Cana

Umiestnenie hotelov
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Dom Kryštofa Kolumba

Ostrov Saona

Santo Domingo

Šnorchlovanie pri ostrove Sanoa

V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatív-
nych výletov. S  podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zo-
známiť v mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej 
podobe miestnym poskytovateľom služieb. Uvedené ceny sú orientačné. 

Ostrov Saona
Celodenný výlet
Plavba pozdĺž juhovýchodného pobrežia Dominikánskej republiky vás zavedie až 
k ostrovu Saona. Tento ostrov je súčasťou prírodnej rezervácie Východný národný 
park. Nachádzajú sa tu archeologické nálezy z dôb, kedy ostrov osídľovali indiáni 
kmeňa Táinov. Výlet je vhodný pre milovníkov kúpania a potápania, budete mať 
príležitosť si to vyskúšať v krištáľových vodách na pláži ostrova. Nezabudnite si 
plavky, pokrývku hlavy a fotoaparát.
Cena: 77 €

Santo Domingo
Celodenný výlet
Navštíviť môžete "prvé európske mesto na americkej pôde". V centre mesta Santo 
Domingo sa nachádza mnoho vzácnych pamiatok a stavieb, vďaka ktorým bolo 
toto centrum vyhlásené chránenou pamiatkou UNESCO. Dominantou je Casa Co-
lon - dom Krištofa Kolumba, v ktorom sídlia prví španielski guvernéri. Budete mať 
voľný čas na nákupy typických suvenírov, ako sú cigary, rum, bavlnené odevy a iné.
Cena: 66 €

Objavovanie morského života
Využite túto jedinečnú exkurziu, pri ktorej budete zažívať dobrodružstvo na plávaj-
úcom ostrove. Môžete sa na pol dňa stať morským biológom a obdivovať správanie 
žralokov. Športovci si môžu zapožičať kajak alebo surf a loviť vlny pozdĺž útesu, a 
špeciálne pre ženy je tu lákavá ponuka opaľovanie sa na plávajúcich rohožiach či 
relaxačná masáž rúk.
Cena: 105 €

Dominikánska republika

Fakultatívne výlety

•  Ponuka výletov i cien je len orientačná a môže sa behom sezóny zmeniť.

Upozornenie
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Luxusný hotel postavený vo viktoriánskom štýle sa nachádza priamo pri bielej piesočna-
tej pláži s priezračne čistou vodou a je určený len pre dospelých. Svojim návštevníkom 
ponúka ubytovanie v niekoľkých trojposchodových vilkách. Svojím vybavením a kvalitou 
poskytovaných služieb uspokojí aj náročnejšiu klientelu. K dispozícii je bazén, SPA, 4 
bary, reštaurácie á la carte, neďaleko sa nachádza aj golfové ihrisko. V rámci stravovania 
majú klienti možnosť využiť i reštauráciu vo vedľajšom rezorte Grand Bahia Principe 
Bavaro a Punta Cana. Hotel je ideálnym miestom pre romantickú dovolenku pre dvoch.

Dominikánska republika

Luxury Bahia Principe Ambar *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   30 km
centra (Punta Cana):   25 km
nákupných možnosti:   v hoteli
Ubytovanie
Junior Suite De Luxe – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre 
dospelú osobu, klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so 
satelitným  príjmom, minibar, kávovar, vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC), obývacia časť, trezor (zadar-
mo), župan a papuče, Wi-Fi (za poplatok), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet),  3 á la carte reštaurácie (francúzska, stredomorská, talianska, 
nutná rezervácia), 4 bary (na pláži, snack bar, v lobby, pri bazéne), 
Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), vonkajší bazén (ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zadarmo), zmenáreň, diskotéka, požičovňa 
áut, kaderníctvo, čistiareň a práčovňa, svadobný servis
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, bar 
na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo 
tenis (1 hodina denne), aerobik, volejbal, šípky, futbal, stolný te-
nis, nemotorizované vodné športy (windsurfing, šnorchľovanie, 
kajak, katamarán, potápanie, boogie boardy – 1 hodina denne), 
animačné a večerné programy, tanečné lekcie, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, sauna, golf, motorizované vodné športy, jazda na koni, lek-
cie windsurfingu, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké 
občerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera 
v reštaurácii s obsluhou, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (ná-
poje v diskotékovom bare sa platia) počas 24 hodín denne na 
miestach určených hotelom.

All
Inclusive

KARTAGO
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Oba hotely sa nachádzajú uprostred nádhernej tropickej záhrady, a sú súčasťou kom-
plexu Bahia Principe (hotely Bavaro, Punta Cana, Esmeralda, Ambar). Ponúkajú široké 
zázemie nielen pre náročnejších klientov, ale predovšetkým pre deti, pre ktoré je 
pripravený špeciálny animačný tím. Súčasťou areálu je tiež detský vodný park. Dospelí 
môžu navštíviť wellness centrum, zahrať si golf, alebo sa prejsť po krásnej piesočnatej 
pláži a využiť niektorý z ponúkaných vodných športov (1 hodina denne zadarmo). 
Návštevníci hotela Bavaro môžu využívať všetky služby susedného hotela Grand Bahia 
Principe Punta Cana. Pre ľahšie premiestňovanie medzi hotelmi sú klientom k dispozí-
cii vláčiky, ktoré majú niekoľko zastávok po celom rozľahlom areáli. 

Dominikánska republika

Grand Bahia Principe Bavaro/Punta Cana 

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Samaná):   28 km
centra:    33 km
nákupných možnosti:   v hoteli
Ubytovanie
Junior Suite Superior – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelitným prí-
jmom, minibar, budík, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov a WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa  
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet),  9 á la carte reštaurácií (steakhouse, mexická, stredomorská, 
rybia, španielska, gurmet, 2 japonské, talianska – nutná rezer-
vácia), 7 barov, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), čistiareň 
a práčovňa, diskotéka, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
terasy a záhrada na opaľovanie (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
miniklub, amfiteáter, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
tenis, vodné športy (windsurfing, potápanie, kajak, katamarán, 
boogie boardy - 1 hodina denne), fitnes, minigolf, multifunkčné 
ihriská, posilňovňa, stolný tenis, volejbal, tanečné lekcie
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, potápačské centrum, golf, jazda na koni, windsurfing, sau-
na, motorizované vodné športy, svadobný servis
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á 
la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje 
na diskotéke sa platia) počas 24 hodín na miestach určených 
hotelom.

*****

All
Inclusive

KARTAGO
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Päťhviezdičkový hotel Grand Bahía Principe Turquesa sa nachádza v západnej 
časti ostrova a je súčasťou komplexu Bahía Principe. Na pláž vás cez rozľahlý areál 
pohodlne dopraví hotelový shuttle bus. Tento hotel si zamilujú predovšetkým rodiny 
s deťmi, pre ktorých sú tu pripravené celodenné aktivity so špeciálnymi animačnými 
tímami a vybudovaný detský bazén s aquaparkom. Dospelí medzitým môžu tráviť 
svoj voľný čas vo wellness centre alebo využiť niektoré zo športových aktivít, ktoré 
hotel svojim klientom ponúka. Krásne prostredie a vysoký štandard služieb hotela 
spôsobí, že nebudete chcieť, aby sa vaša dovolenka uberala ku koncu.

Dominikánska republika

Grand Bahía Principe Turquesa *****

Vzdialenosť od
pláže:    1 km
(nachádza sa v komplexe Bahía)
letiska (Punta Cana):   30 km
centra (Punta Cana):   22 km
nákupných možnosti (Higuey):  40 km
(okrem obchodov v hoteli)
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelitným prí-
jmom, kávovar, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC), župan a papu-
če, obývacia časť, balkón a terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet),  2 á la carte reštaurácie, 2 bary, Wi-Fi pripojenie v lobby (1 
hodina zadarmo), vonkajší bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), bar pri bazéne, vnútorný bazén (za poplatok), 
detský bazén s aquaparkom, minidiskotéka, miniklub, teenklub, 
konferenčná miestnosť, diskotéka (nápoje za poplatok), obchod-
ná arkáda, čistiareň a práčovňa, kaderníctvo, svadobný servis, 
zmenáreň, amfiteáter
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo  
Športové aktivity a zábava zadarmo 
posilňovňa, volejbal, minigolf, stolný tenis, šípky, futbal, teniso-
vý kurt (1hod. denne zadarmo), lekcie aerobiku, vodné športy 
(windsurfing, potápanie, kajak, katamarán, boogie boardy - 1 
hodina denne na vyžiadanie), animačné a večerné programy, 
tanečné lekcie
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA a wellness, sauna, motorizované vodné športy na pláži a 
potápanie, rybárčenie na mori, golf,  jazda na koni
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á 
la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje na 
diskotéke sa platia) v čase od 10:00 – 24:00 hod. na miestach 
určených hotelom.
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Novo zrekonštruovaný hotel sa nachádza priamo pri obľúbenej pláži Bavaro. Svojich 
klientov uspokojí nielen výbornou gastronómiou, ktorú môžete vyskúšať v jednej 
zo 7 reštaurácií, ale aj zábavným programom pre malých aj veľkých. Pre deti je tu 
miniklub a teenklub, dospelí si cez deň môžu vychutnať chvíle relaxu v luxusných 
kúpeľoch, v noci si zatancovať v klube alebo zájsť do kasína. Hotel má vkusne zaria-
dené izby s klimatizáciou, satelitným televízorom a pripojením na internet. Neďaleko 
sa nachádza 18-jamkové golfové ihrisko Iberostar Bavaro Golf and Club. Je vhodnou 
voľbou nielen pre partiu priateľov, ale aj pre rodiny s deťmi.

Dominikánska republika

Iberostar Punta Cana *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   27 km
centra (Punta Cana):   23 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, kávovar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou, sušič vlasov a WC), trezor (za poplatok), balkón 
Ubytovanie za príplatok 
Junior suite - bez možnosti prístelky, priestrannejšia, rovnaké 
vybavenie ako štandardná izba 
Izba s výhľadom na more - možnosť 2 prísteliek pre deti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet), 5 á la carte reštaurácií, bar, Wi-Fi na recepcii (za poplatok), 
SPA so saunou a kozmetickým salónom, nočný klub, 2 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub od 4 do 
17 rokov, kaderníctvo, svadobný servis, supermarket, interneto-
vá kaviareň, konferenčná miestnosť 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
večerný a animačný program, aerobik, lukostreľba, stolný tenis, 
vodné pólo, fitnes, tenis (osvetlenie za poplatok), volejbal, po-
silňovňa, tanečné lekcie, vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, vodné športy na pláži, potápačské centrum, golf 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á la 
carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje na dis-
kotéke sa platia) počas 24 hodín na miestach určených hotelom. 
Na večeru je vyžadované formálne oblečenie.
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Dominikánska republika

Iberostar Dominicana *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   27 km
centra (Punta Cana):   23 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, LCD TV, minibar 
(voda, nealkoholické nápoje a pivo zadarmo), kávovar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC), trezor (za po-
platok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok 
Junior suite - priestrannejšia, rovnaké vybavenie ako štandard-
ná izba 
Izba s výhľadom na more - možnosť 2 prísteliek pre deti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia a bufetová reštaurá-
cia, 5 á la carte reštaurácií (mexická, čínska, steak house, seafood 
a medzinárodná kuchyňa), 3 bary, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), 
konferenčná miestnosť, čistiareň a práčovňa, kaderníctvo, lekár, 
diskotéka, kasíno, 2 vonkajšie bazény (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), detský bazén, obchodná arkáda, miniklub pre deti od 4 do 
12 rokov, klub pre teenagerov od 13 do 18 rokov, požičovňa áut
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
posilňovňa, vodné pólo, aerobik, tenisové kurty, stolný tenis, 
volejbal, nemotorizované vodné športy (potápanie, katamarán, 
kajak, windsurfing – len pre pokročilých), lukostreľba, animačné 
a večerné programy, tanečné lekcie
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA a Wellness, masáže, golf v blízkosti hotela, motorizované 
vodné športy, jazda na koni, potápačské centrum  s certifikáciou 
PADI 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á 
la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje 
na diskotéke sa platia), v čase od 10.00-24.00 hod na miestach 
určených hotelom.

Hotelový komplex reťazca Iberostar sa nachádza na širokej pláži Playa Bávaro na 
východnom pobreží ostrova. Pár kilometrov od hotela sa rozkladá veľké golfové 
ihrisko Playa Dorada Beach Golf Club, ktoré ocenia predovšetkým milovníci aktív-
nej dovolenky. Hotel je vhodný tiež pre rodiny s deťmi, pre ktoré sú tu pripravené 
rozmanité animačné programy a miniklub. Návštevníci hotela Iberostar Dominica-
na môžu plne využívať tiež služby vedľajšieho hotela Iberostar Punta Cana.

KARTAGO
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Hotel sa nachádza na krásnej piesočnatej pláži Cabeza de Toro s koralovým 
útesom, ktorý je vhodným miestom pre potápanie. Je stvorený pre dovolenku v 
Karibiku plnú zábavy, oddychu a nových skúseností. Neďaleko hotela sa nachádza 
golfové ihrisko a jachtársky klub. Hotel je vhodný ako pre dovolenku vo dvojici, 
tak aj pre rodiny s deťmi. 

Dominikánska republika

Be Live Grand Punta Cana  *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   18 km
centra (Punta Cana):   13 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, 
sušič vlasov a WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa  
Ubytovanie za príplatok 
Izba Junior Suite - terasa, plazmový televízor, vírivka, pripojenie 
na internet (zadarmo) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet), 4 á la carte reštaurácie (mexická, brazílska, stredomorská, 
ázijská), 4 bary, diskotéka, 3 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, miniklub od 4 do 7 rokov, detský klub od 8 do 12 
rokov, teenklub od 13 do 17 rokov, zmenáreň, kasíno, kaderníctvo, 
SPA, obchod so suvenírmi, pripojenie na internet (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
nemotorizované vodné športy na pláži, 2 tenisové kurty (osvetle-
nie za poplatok), fitnes, večerný a animačný program, basketbal, 
stolný tenis, aerobik, lekcie tanca 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, motorizované vodné športy na pláži, golf 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké 
občerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera 
v reštaurácii s obsluhou, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (ná-
poje v diskotékovom bare sa platia) počas 24 hodín denne na 
miestach určených hotelom. 

All
Inclusive

KARTAGO
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Príjemný hotelový komplex, skladajúci sa z niekoľkých trojposchodových budov, 
je obklopený tropickou záhradou a nachádza sa pri piesočnatej pláži. Vďaka jeho 
rozsiahlemu zariadeniu a bohatým službám je hotel vhodný nielen pre páry, ale 
aj priateľov alebo rodiny s deťmi. Pre tých je tu k dispozícii detský hotelový aqua-
park. Môžete si dopriať relaxáciu pri jednom z 3 bazénov, prechádzku po bielej 
piesočnatej pláži, využiť niektorý z poskytovaných vodných športov alebo si zájsť 
do kúpeľov na masáž či do sauny. Neďaleko hotela sa nachádza aj golfové ihrisko.

Dominikánska republika

Barcelo Punta Cana ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   30 km
centra (Punta Cana):   25 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
Štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti,klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov a WC), trezor 
(zadarmo), set na prípravu čaju/kávy, pripojenie na internet (za 
poplatok), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok 
Izba s výhľadom na more - možnosť 2 prísteliek pre deti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet), 6 á la carte reštaurácií, 8 barov, diskotéka, 3 bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub, detská diskotéka, 
obchod so suvenírmi, pripojenie na internet (za poplatok) , Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), kasíno
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, bar 
na pláži 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
večerné a animačné programy, tenisové kurty, basketbalové ihris-
ko, futbalové mini ihrisko, stolný tenis, nemotorizované vodné 
športy na pláži, vodné pólo, lezecká stena, volejbal, bedminton, 
aerobik
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, vodné športy na pláži, golf, masáže, potápanie, šípky, bi-
liard 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á la 
carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje na dis-
kotéke sa platia) počas 24 hodín na miestach určených hotelom.
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Príjemný štvorhviezdičkový hotel, nachádzajúci sa na krásnej pláži El Cortecito vo 
východnej časti ostrova, je obklopený nádhernou tropickou záhradou. Vďaka kvalit-
nému programu all inclusive si môžete vychutnať medzinárodnú kuchyňu v celkom 
šiestich á la carte reštauráciách a troch bufetových reštauráciách priamo v komplexe. 
Milovníci športu môžu vyraziť na golfové ihrisko, ktoré je od hotela vzdialené nece-
lých desať minút jazdy. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, pre ktoré je pripravený 
detský bazén, miniklub a večerné animačné programy. Hotel je vhodný nielen pre 
aktívne trávenie dovolenky, ale aj pre pokojnú odpočinkovú dovolenku pri mori.

Dominikánska republika / Punta Cana

Barcelo Dominican Beach ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Punta Cana):   20 km
centra (Punta Cana):   15 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
Štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek, kli-
matizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov a WC), trezor, balkón
Ubytovanie za príplatok 
Suite, Junior Suite: dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, priestrannejšia než štandardné izby, podnos s ovocím po 
príchode, plážové osušky na izbe, Wi-Fi pripojenie (zadarmo) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie (samo-
obslužný bufet), 5 á la carte reštaurácií (talianska, mexická, bra-
zílska, španielska, japonská), reštaurácia seafood (za poplatok) 6 
barov, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), 3 bazény (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), 2 vírivky, diskotéka, konferenčná miestnosť, obchod 
so suvenírmi, detský bazén, miniklub, detská diskotéka, SPA, 
salón krásy, obchod so suvenírmi, minimarket, kasíno, práčovňa, 
detský bazén, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo, bar 
na pláži 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
večerné a animačné programy, tenisové kurty, volejbal, basket-
bal, plážový volejbal, aerobik, stolný tenis, biliard, vodné pólo, 
úvodná lekcia potápania pri bazéne (nutná rezervácia)
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, golfové ihrisko (5-10 minút od hotela), lekcie potápania, 
tenisové kurty, motorizované vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á la 
carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje na dis-
kotéke sa platia) počas 24 hodín na miestach určených hotelom.
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SAMANÁ

GRAND BAHÍA 
PRINCIPE EL PORTILLO

GRAND PARADISE 
SAMANÁ

GRAND BAHÍA 
PRINCIPE CAYACOA

GRAND BAHÍA PRINCIPE 
CAYO LEVANTADO

LUXURY BAHÍA
PRINCIPE SAMANÁ

SAMANÁ
Národný park

José Del Carmen
Ramirez

Národný park
Los Haitises

Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, podnebí a 
o možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady – Víza
Pri turistických cestách do Dominikánskej republiky nie je vyžadované pre drži-
teľov cestovných pasov SR vstupné vízum. Po prílete je treba zakúpiť si na letisku 
tzv. turistickú kartu za 10 USD/osoba v hotovosti, vrátane detí. Kartu je potrebné 
vyplniť podľa vzoru, ktorý je súčasťou Vašich cestovných dokladov a jej vrátenú 
časť uschovať pre odlet z krajiny. Cestovné pasy musia byť  platné minimálne 6 
mesiacov po návrate. Dominikánske pohraničné orgány požadujú samostatné 
cestovné dokumenty - pasy s aktuálnymi fotografiami – aj pre deti. Držitelia 
cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní si zaistiť potrebné doklady 
na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queensize-
-beds. Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia 
na posteliach spoločne s rodičmi.

Zdravie – Očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Na návštevníkov z Európy sa nevzťahuje povinné očkovanie. Pred 
cestou odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri 
zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára. 

Podnebie – Oblečenie
V karibskej oblasti je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri občas-
nom večernom ochladení, najmä v decembri a januári a taktiež v klimatizova-
ných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Elektrina
V Dominikánskej republike je väčšinou striedavý prúd s napätím 110 V a americká 
norma zásuviek s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, odpo-
rúčame zobrať si so sebou vlastné. V Dominikánskej republike ich je možné zak-
úpiť za 1-2 USD. Samozrejme, aj na ostrove môže občas dôjsť k výpadku dodávky 
elektrickej energie, aj keď v Dominikánskej republike to nebýva obvyklé. Hotely 
vyšších kategórií majú väčšinou záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie 
alebo vážnejšie výpadky nemusia vždy plnohodnotne nahradiť.

Mobilné telefóny
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných telefónov z 
Dominikánskej republiky fungujú v turistických oblastiach bez väčších problé-
mov, občas môže kolísať sila signálu. O rozsahu a možnostiach roamingu sa in-
formujte u svojho mobilného operátora.

Internet
Prístup na internet je možný za poplatok v hoteloch vyššej triedy. Na ostrove 
fungujú aj internetové kaviarne.  V naliehavých prípadoch je možné prostred-
níctvom delegáta získať prístup na internet za poplatok v kancelárii miestnej 
partnerskej organizácie.

Pláže – Plávanie
Pláže sú populárnym miestom víkendového odpočinku miestnych obyvateľov. 
Taktiež počas sviatkov ako sú Vianoce, Nový rok, Veľká noc a 1. máj sú pláže 

obľúbeným cieľom návštev Dominikáncov, najmä v oblasti Boca Chica a Juan 
Dolio, ktoré sú v blízkosti hlavného mesta. Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž 
niektorých pláží sa neodporúča plávať ďaleko do mora a buďte opatrní pri vod-
ných športoch, ako napr. plachtenie alebo windsurfing. Opaľovanie „hore bez“ 
sa nestretáva u miestnych obyvateľov s pochopením, neodporúča sa. Pláže v 
letoviskách, ktoré sú súčasťou ponuky, sú charakterizované ako bezpečné, čo ale 
nevylučuje Vašu obozretnosť ako prevenciu proti vreckovým zlodejom a bežnej 
drobnej kriminalite.

Platenie
Na mieste je najvhodnejšie vymieňať USD alebo EUR v hotovosti alebo cestovné 
šeky v USD a v EUR ( je nutné počítať s určitým odpočtom za bankovú ope-
ráciu). Bežný účet v hoteli a nákupy v nákupných strediskách je možné hradiť 
kreditnými kartami ako sú VISA a EUROCARDS/MASTERCARDS. Výmenný kurz v 
zmenárňach je výhodnejší než v hoteloch. 
Na trhoch sa dá zjednávať a výška vzájomne prijateľnej ceny bude závisieť od 
Vašej znalosti medziľudských vzťahov. 

Váhy a miery
Pokiaľ ide o váhy a miery, používa Dominikánska republika oficiálne metrickú 
sústavu, ale v praxi sa stretnete aj so starými španielskymi alebo americkými 
jednotkami ako sú unce, libry, galóny či pinty. Rum, pivo a ďalšie tekutiny sa 
spravidla predávajú v nádobách s objemom asi 0,75 litra.

Fotografovanie
V niektorých múzeách a v blízkosti všetkých vojenských zariadení je fotografo-
vanie zakázané. Okrem toho sa neodporúča fotografovať predstaviteľa armády 
v službe. 

Gastronómia
Dominikánska republika sa pýši mnohými gastronomickými zariadeniami, kto-
ré sú vedené skúsenými šéfkuchármi, ktorých výtvory uspokoja aj toho najná-
ročnejšieho gurmána. Typická dominikánska kuchyňa je veľmi bohatá a rôzno-
rodá. Najznámejším pokrmom je zrejme "La bandera" (prápor) obsahujúci bielu 
ryžu, fazuľu, mäso, zeleninu a vyprážané zrelé banány. Každý kraj má svoje regi-
onálne špeciality a ak budete mať možnosť, určite nevynechajte napríklad svia-
točné "sancocho prieto", pokrm vytvorený zo siedmich druhov miestneho mäsa.

Prepitné
Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovania služieb. 
Pri obsluhe, v reštauráciách, u kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 
10-15% účtu, za odnesenie batožiny 1-2 USD podľa kategórie hotela, chyžnej 
obvykle 5 USD/izba/týždeň. 
Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. 
Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.

Dominikánska republika

Informácie – Samaná

Umiestnenie hotelov
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Los Haitises

Cayo Levantado

Rincon Beach

Vodopád El Limón

Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená široká ponuka fakultatívnych 
výletov, ktoré sú  organizované v optimálnej podobe miestnym poskyto-
vateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete 
zoznámiť priamo na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú usporadúva-
né v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

Vodopád El Limón
(poldňový výlet)
Hneď zrána ochutnáte silnú miestnu kávu, čaj a čerstvé exotické ovocie. Na korbách 
terénnych vozidiel sa pozriete na jednu z najkrajších prírodných zaujímavostí celého 
Karibiku, vodopád El Limón, ktorý padá z výšky 60 m. Okrem toho uvidíte miestny 
ranč a prejdete časť trasy na konskom chrbte. Návrat do hotela je medzi 13-14 hodi-
nou. Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Cena z letovísk Samaná a Cayo Levantado: 96 €

Los Haitises a Cayo Levantando (Národný prírodný park)
(celodenný výlet)
Výlet do jedného z najnádhernejších kútov tejto krajiny. Čaká vás oblasť plná 
mangovníkov, riečok, exotického vtáctva a jaskyne s maľbami miestnych oby-
vateľov z predkolumbovskej éry. Jedná sa o skutočnú prírodnú perlu uprostred 
trópov. Pred návratom do hotela navštívite loďou aj očarujúci ostrovček Cayo 
Levantado v zátoke Samaná, kde vznikla reklama na preslávený rum Bacardi. 
Minimálny počet účastníkov je 12 osôb.
Cena: 100 € 

Rincon Beach VIP
Okrem toho, že bude môcť obdivovať prírodné krásy polostrova Samaná, sa čl-
nom dostanete na odlúčenú, ale prekrásnu pláž Rincon, kde Vás čaká luxusný 
obed (miestne alkoholické nápoje a nealko v cene počas celého dňa) a chvíle 
relaxácie pri priezračnom mori. Počas dňa ďalej uvidíte napr. mesto Samaná, 
rybársku dedinku, ľadovo studenú horskú riečku a ďalšie zaujímavosti. 
Minimálny počet účastníkov je 10 osôb.
Cena: 96 €

Dominikánska republika

Fakultatívne výlety

•  Ponuka výletov a cien je len orientačná a môže sa počas sezóny zmeniť.

Upozornenie
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Dominikánska republika

Luxury Bahía Principe Cayo Levantado ***** 

Hotelový komplex sa nachádza na ostrove Cayo Levantado, ktorý tvorí ideálne miesto na strávenie ničím nerušenej a pohodlnej dovolenky v 
prostredí obklopenom nedotknutou prírodou. Rezort ponúka všetko vybavenie a služby aj pre tú najnáročnejšiu klientelu. Ako dopravu do hotela 
môžete využiť aerotaxi, s ktorým pohodlne doletíte až na ostrov. Ako dopravu na pevninu môžete zadarmo využiť hotelový lodný shuttle v hodi-
nách určených hotelom. Shuttle zastavuje na miestach, odkiaľ sa dajú využiť služby miestnych taxíkov a za 15 minút sa dostať do centra Samaná.
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Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Puerta Plata):   215 km
           (Samaná):   75 km
centra (Samaná):   29 km
nákupných možností:   29 km
(okrem obchodov v hoteli)
Ubytovanie
Štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre 
dosp.osobu, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, sušič vlasov a WC), TV so satelitným príjmom, 
telefón, individuálne nastaviteľná klimatizácia, balkón alebo 
terasa, kávovar, minibar (denne dopĺňaný zadarmo), trezor 
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite - možnosť 1 prístelky pre dosp.osobu, priestrannej-
šia, rovnaké vybavenie, oddelené WC
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný 
bufet),  snack bar pre občerstvenie medzi hlavnými jedlami, 3 
à la carte reštaurácie, 4 bary, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), dis-
kotéka, 2 vonkajšie bazény (ležadlá, slnečníky a plážové osuš-
ky zadarmo), obchodná arkáda, kaderníctvo, vonkajší bazén 
s vírivkami, amfiteáter, krytý bazén (za poplatok), zmenáreň 
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
basketbal, stolný tenis, šípky, biliard, futbal, tenis (1 hodina 
denne zadarmo), vodné športy (windsurfing, šnorchlovanie, 
kajak, katamarán, boogie boardy - 1 hodina denne, na vyžiada-
nie), lekcie aerobiku, animačné a večerné programy, tanečné 
lekcie, posilňovňa, vírivka, diskotéka, úvodná lekcia potápania 
v  bazéne zadarmo (na vyžiadanie) 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA a Wellness, sauna, rybárčenie na mori, svadobný servis, 
jazda na koni, golf
Stravovanie v cene 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké 
občerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je 
možná večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov v 
čase od 10:00 – 24:00 hod. na miestach určených hotelom.
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Dominikánska republika

Luxury Bahía Principe Samaná *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Puerta Plata):   196 km
           (Samaná):   56 km
centra  (Samaná):   10 km
nákupných možností:   v hoteli
Ubytovanie
Štandardná izba – dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre 
dosp.osobu, klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so sa-
telitným príjmom, minibar (denne doplňovaný), kávovar, trezor 
(zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov a 
WC), obývacia časť, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite: možnosť 1 prístelky pre dosp.osobu, priestrannej-
šia, rovnaké vybavenie
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný bu-
fet), 3 á la carte reštaurácie, snack bar pre občerstvenie medzi 
hlavnými jedlami, 2 bary, Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), 
diskotéka (nápoje za poplatok), vonkajší bazén (ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zadarmo), bar pri bazéne, zmenáreň, dis-
kotéka, čistiareň a práčovňa, kaderníctvo
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
basketbal, volejbal, stolný tenis, šípky, biliard, tenisový kurt 
(1 hod. denne na vyžiadanie), nemotorizované vodné športy 
(šnorchlovanie, katamarán, boogie boardy – 1 hod. denne, na 
vyžiadanie), lekcie aerobiku, animačné a večerné programy, ta-
nečné lekcie, posilňovňa, úvodná lekcia potápania pri bazéne 
(na vyžiadanie)
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA, potápanie, svadobný servis
Stravovanie v cene 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlie-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojov v čase od 10:00 
– 24:00 hod. na miestach určených hotelom.

Tento luxusný päťhviezdičkový hotel sa nachádza pri krásnej piesočnatej pláži v 
severozápadnej časti ostrova. Patri k známemu hotelovému reťazcu Bahía a je po-
stavený v elegantnom viktoriánskom štýle. Svojim klientom poskytuje ubytovanie 
v moderne zariadených, klimatizovaných izbách. V rámci all inclusive si môžete 
vychutnať večere v á la carte reštauráciách alebo len tak posedieť pri bare vedľa 
bazéna. Hotel je vhodný ako pre náročnú klientelu, tak aj pre zamilované páry. 
Vysoký štandard a široká ponuka služieb tohto hotela spôsobí, že si budete priať, 
aby vaša dovolenka nikdy neskončila.
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Hotel sa vypína priamo nad pôsobivú zátokou Samaná. Prístup na súkromnú pláž 
zaisťujú 2 panoramatické výťahy. Hotel dostal modrú vlajku za citlivý prístup k 
životnému prostrediu, a ak si prejdete záhradu s desiatkami druhov tropických ras-
tlín a zvierat, určite ho oceníte. Neďaleko hotela, pri pláži pred dedinou Samaná, 
sa nachádza umelo vytvorené zábavné centrum s obchodmi, kasínom, nočnými 
klubmi a večernými show, ktoré sa nazýva Pueblo Principe.

Dominikánska republika

Grand Bahia Principe Cayacoa ***** 

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Puerta Plata):   188 km
           (Samaná):   50 km
centra:    2 km
nákupných možností:   2 km
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre  
dieťa, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov a WC), TV so satelitným príjmom, telefón, in-
dividuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, minibar, 
kávovar, trezor (za poplatok), obývací kút, balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok 
Junior Suite – možnosť 2 prísteliek pre deti,  priestrannejšia izba 
s pohovkou, oddelené WC, 
Izba s výhľadom na more – možnosť 1 prístelky pre dieťa
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à la carte reštaurá-
cie, 3 bary, 3 bazény, vírivka, ležadlá a slnečníky zadarmo, kader-
níctvo, detský bazén, mini diskotéka, miniklub diskotéka, amfite-
áter, zmenáreň, Wi-Fi pripojeni v lobby (1 hodina denne zadarmo)
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
volejbal, minigolf, stolný tenis, vodné športy (windsurfing, šnor-
chlovanie, kajak, katamarán - 1 hodina denne), lekcie aerobiku, 
animačné a večerné programy, tanečné lekcie, posilňovňa, von-
kajšie vírivky, diskotéka 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy a potápanie, SPA a wellness, sauna, 
rybárčenie na mori, svadobný servis, golfové balíčky, boogie 
boardy, lekcie plachtenia 
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná 
večera v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlie-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojov v čase od 10:00 
-  02:00 hod. na miestach určených hotelom.
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KARTAGO

Tento hotel prešiel komplexnou rekonštrukciou v roku 2008 a patrí renomovanému 
hotelovému reťazcu Bahía Principe. Ak hľadáte pláž s bielym pieskom, kokosovými 
palmami a nekonečným oceánom, ste na správnom mieste. Rezort ponúka všetko 
na strávenie príjemnej dovolenky, ale určite nezabudnite objaviť aj zaujímavosti 
nádhernej oblasti Samaná skôr, než ju objaví masová turistika. Vysoký štandard a 
široká ponuka služieb tohto hotela spôsobí, že si budete priať, aby Vaša dovolenka 
hneď tak neskončila.

Dominikánska republika

Grand Bahia Principe El Portillo *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Puerta Plata):   175 km
           (Samaná):   35 km
centra  (Samaná):   15 km
nákupných možností:   15 km
Ubytovanie
štandardná izba - dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre  
dieťa, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov a WC), TV so satelitným príjmom, telefón, 
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, mini-
bar,  kávovar, trezor (za poplatok), budík , balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoobslužný 
bufet), reštaurácia na pláži, 4 à la carte reštaurácie, 5 barov, 
Wi-Fi na recepcii (1 hod. zadarmo), čistiareň a práčovňa, disko-
téka, detská diskotéka, 2 bazény ( ležadlá a slnečníky zadarmo), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, lekáreň, bazén pre deti, detský 
aquapark so šmykľavkami, miniklub, svadobný servis, amfiteá-
ter, zmenáreň
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
volejbal, stolný tenis, šípky, biliard, futbal, tenis (1 hodina den-
ne zadarmo), nemotorizované vodné športy(windsurfing, šnor-
chlovanie, kajak, katamarán, boogie boardy – 1 hodina denne), 
aerobik, basketbal, lukostreľba, animačné a večerné programy, 
tanečné lekcie, posilňovňa, vírivka, diskotéka, úvodná lekcia 
potápania v bazéne 
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy a potápanie, SPA a Wellness, sauna, 
rybárčenie na mori, jazda na koni, golfové balíčky 
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii večera v á 
la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 
10:00 – 02:00 hod. na miestach určených hotelom.



75

V ZIME K MORU A ZA EXOTIKOU 2015–16 / Cestovná kancelária KARTAGO TOURS a.s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.sk

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

h

l

s

u

v

x

y

KARTAGO

Tento hotel odporúčame všetkým, ktorí túžia po pokoji, neporušenej prírode, mori 
tyrkysových farieb a zároveň zázemiu kvalitného all inclusive rezortu, ktorý tvorí 
370 izieb a 50 bungalovov. Jednou z atrakcií, ktorú by ste nemali vynechať, je 
najvyšší vodopád celej karibskej oblasti Salto del Limón, ktorý je ukrytý práve v 
horskej oblasti polostrova Samaná. Ak budete mať šťastie, alebo skúseného sprie-
vodcu, uvidíte v období od januára do marca veľryby, ktoré priplávajú do zátoky 
polostrova Samaná vyvádzať mláďatá.

Dominikánska republika

Grand Paradise Samaná ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Puerta Plata):   220 km
           (Samaná):   76 km
centra:    30 km
nákupných možností:   30 km
Ubytovanie
Izba superior – dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič 
vlasov a WC), káblová TV, telefón, trezor (za poplatok), individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, minibar (denne dopĺňané nealko nápoje 
zadarmo), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la carte reštau-
rácie (talianska a morské plody), snack na pláži,4 bary, Wi-Fi pri-
pojenie aj pevné pripojenie na internet (za poplatok), čistiareň a 
práčovňa, diskotéka, 3 bazény, zmenáreň, detský bazén, miniklub, 
obchod so suvenírmi, amfiteáter
Pláž 
piesočnatá, ležadlá a plážové osušky zadarmo, tieň poskytujú 
palmy 
Športové aktivity a zábava zadarmo 
volejbal, mini futbal, stolný tenis, biliard, lukostreľba, nemotorizo-
vané vodné športy (windsurfing, kajak - za vratnú zálohu), lekcie 
aerobiku pri bazéne a na pláži, bedminton, kriket, minigolf, ani-
mačné a kultúrne programy, tanečné lekcie, úvodné lekcie potá-
pania pri bazéne (nutná rezervácia), tenisové kurty
Športové aktivity a zábava za poplatok 
motorizované vodné športy, masáže, morské akvárium pod šírym 
nebom 
Stravovanie v cene: 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, po predchádzajúcej rezervácii je možná veče-
ra v á la carte reštaurácii, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby (víno je 
servírované pri večeri) v čase od 10:00 – 02:00 hod. na miestach 
určených hotelom.
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Isla Margarita

Ostrov perál, je symbiózou karibskej príťažlivosti, ktorá v sebe spája neopakovateľné 
kúzlo prírodných pláží, lemovaných palmami, so stále teplým podnebím a miernym 
Karibským morom. Ostrov nie je iba ideálnym miestom výborného odpočinku, 
ale tiež vstupnou bránou k ďalším kúzlam Venezuely – do delty Orinoka so svojim 
jedinečným biotopom. Planina  národného parku Canaimy s impozantnými stolovými 
horami „tepuis“ a mohutnými vodopádmi vrátane najvyššieho na svete Anjelského 
vodopádu – Salto Angel,  ktorý padá z výšky takmer jedného kilometra. Potápanie a  
šnorchlovanie vo farebnom podmorskom svete s hojnosťou rýb, kôrovcov,  morských húb 
a nezabudnuteľné chvíle pri plavbách s delfínmi, to všetko ponúka Isla Margarita.
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Mena: bolívar fuerte (BsF) 
Časový posun:  -5:30 hodín
(v dobe platnosti letného času -6:30 hodín) 
Hlavné mesto: La Asunción
Telefónna predvoľba: +58
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pre Venezuelu: 
SES, Avenida das Nações, Qd. 805,Lote 21B , CEP 70200-
902 Brasilia, D.F., Brazília 
Tel.: +55/61/34431263, 0055613242 97 19
Mobil: +556198481249 (pohotovostné číslo)
Email: emb.brasilia@mzv.sk

Konzulárny úrad:
Consulado Honorario de la República Eslovaca
Avenida Francisco de Miranda Edificio Cavendes
piso 12 Los Palos Grandes apartado 68 606
Caracas 1062 - Venezuela
Tel.: + 58 - 212 - 283 9444
Email: emb.brasilia@mzv.sk

Letoviská – Isla Margarita
Playa El Agua
Asi najznámejšia pláž – prázdninové stredisko na ostrove. Viac než 3 
km dlhá pláž s jemným pieskom sa nachádza na severovýchodnom 
pobreží. Ide o jedno z najpopulárnejších miest, kam mieria nielen 
zahraniční turisti, ale počas voľných dní aj miestni obyvatelia.
Transfer z letiska: cca 50 min.

Playa El Tirano
Pláž El Tirano má ideálnu polohu, na sever od najväčšieho mesta 
ostrova – Porlamaru s jeho nákupnými i zábavnými možnosťami. 
Ostrov je rajom bezcolných nákupov. Na pláži je len niekoľko ho-
telov a malých apartmánových komplexov. Niekoľko sto metrov 
od pláže sa nachádza najväčší vodný zábavný park na ostrove – 
Parque El Aqua.
Transfer z letiska: cca 50 min.

Play Puerto Cruz
Jedna z najkrajších pláží na ostrove, ktorá sa nachádza v hlbokom 
zálive. Na jej opačných koncoch ležia dva z najprestížnejších hote-
lov Dunes  a Hesperia Isla Margarita. Jemný piesok pláže a areály 
hotelov sú lemované zdvíhajúcimi sa kopcami, tvoriacimi veľmi 
pôsobivú scenériu na pozadí blankytného Karibiku. Výhodná je aj 
blízkosť mestečka Juangriego, ktoré ponúka príjemné prechádzky i 
posedenie v miestnych tavernách.
Transfer z letiska: cca 50 min.

El Yaque a Isla Coche
El Yaque je jedným z najobľúbenejších miest surfistov a kite-sur-
fistov v celom Karibiku. Je ideálny miestom ak sa môžete naučiť 
základy windsurfingu, nakoľko voda je bezpečná – more plytké s 
piesočnatým dnom. Ostrovček Isla Coche pri južnom pobreží Isla 
Margarity je pravým karibským rajom so širokou plážou s belost-
ným pieskom a azúrovými vodami Karibiku. Plavba katamaránom 
či kite-surfing v priľahlých vodách sú príjemným spestrením od-
počinkovej dovolenky. Úžina medzi El Yaque a ostrovom Coche je 
pokojná, niektorí surfisti sú dokonca schopní preplachtiť túto 13 km 
vzdialenosť od pobrežia Margarity až na tento ostrov.
Pri ubytovaní na ostrove Coche sa platí námorná taxa (cca 2 USD 
/osoba).
Transfer z letiska: cca 15 min. autobusom a 30 min. rychlým člnom.

Dieťa po dovŕšení 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 
poplatok v sume 59€ (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nieje zahrnuté: 
•  Odletová taxa pri spiatočnom lete z Porlamaru (taxa sa 

skladá z letiskovej a vládnej v celkovej výške 100* USD na 
osobu od 2 rokov, splatné v hotovosti u delegáta), námorná 
taxa pri pobyte na ostrove Coche (cca 2* USD/osoba). 

Poznámka: Výška letiskovej taxy a poplatkov sa môže počas 
sezóny meniť (výška taxy je uvedená k 1.6.2015, aktuálnu 
informáciu o jej výške Vám oznámi na požiadanie predajca).

Upozornenie

Karibské more

ISLA MARGARITA

ISLA CUBAGUA ISLA COCHE

El Yaque

La Asunción
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám odporú-
čame aby ste sa zoznámili s destináciou do ktorej cestujete. Venujte 
pozornosť informáciám o miestnych zvykoch, podnebiu a možnostiach 
navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Isla Margaritu, rovnako aj na Venezuelskú časť pevni-
ny nie je vyžadované pre držiteľov cestovných pasov SR vstupné vízum. Cestovné 
pasy  musia byť  platné minimálne 6 mesiacov po návrate. Venezuelská turistická 
karta vám bude poskytnutá spolu s inštrukciami k jej vyplneniu leteckou spoloč-
nosťou počas letu na Isla Margaritu. 
Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní si zaistiť potrebné 
doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žia-
dne očkovanie. Pred cestou odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii 
a vhodnom postupe pri zdravotných ťažkostiach u vášho praktického lekára. 
Odporúčaná zdravotná prevencia pri cestách do delty Orinoka – viď popis k po-
znávacím zájazdom.

Podnebie – oblečenie
V karibskej oblasti je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri ob-
časnom večernom ochladení, najmä v decembri a januári a taktiež v klimatizo-
vaných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky. V delte 
Orinoka budete v ranných a podvečerných hodinách potrebovať ľahké oblečenie 
s dlhým rukávom a s dlhými nohavicami.

Prenájom auta – Výlety
Malé auto stojí cca 50 USD/deň. Špeciálne auto (mikrobus, auto s odnímateľnou 
strechou a pod.) stojí  od 70 USD/deň. Uvedené ceny sú iba orientačné. K prená-
jmu auta je potrebné mať platný medzinárodný vodičský preukaz SR, kreditnú 
kartu a dosiahnutý vek 21 rokov (pri džípoch 25 rokov). Poznávacie zájazdy a 
fakultatívne výlety sú na všetkých miestach organizované v optimálnej podobe 
miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výle-
tov sa môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. Prosím, zoznámte sa vždy 
podrobne s podmienkami organizátora poznávacích zájazdov a fakultatívnych 
výletov. Pri rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je potrebné uvedomiť si od-
lišnosť miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych podmienok, ako aj inú 
kultúru myslenia a správania miestneho obyvateľstva. Pochopenie, tolerancia a 
flexibilita zo strany návštevníkov sú potrebné na to, aby bolo možné vychutnať 
si program čo najviac.

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných telefónov z 
Isla Margarity je obmedzené. O rozsahu a možnostiach Vášho roamingu sa infor-
mujte u vlastného mobilného operátora. Okrem drahšieho telefónneho spojenia 
priamo z hotelovej izby je však ľahko dostupné zakúpenie telefónnej karty, ktorá 
Vám umožní telefonické spojenie do medzinárodnej siete z miestnych telefón-
nych automatov.  Prístup na internet je väčšinou za poplatok a je uvedený v 
popise hotelov. Na ostrove fungujú aj internetové kaviarne.  V naliehavých prípa-
doch je možné prostredníctvom delegáta získať prístup na internet za poplatok v 
kancelárii miestnej partnerskej organizácie.

Elektrina
Na Isla Margarite je väčšinou striedavý prúd s napätím 110 V a americká norma 
zásuviek s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, odporúčame 
zobrať si so sebou vlastné. Na Isla Margarite ich je možné zakúpiť za 1-2 USD. 
Aj keď je Venezuela najväčším vývozcom ropy na latinsko-americkom kontinen-
te, môže tu občas dôjsť k výpadku dodávky elektrickej energie. Hotely vyšších 
kategórií majú väčšinou záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie alebo 
vážnejšie výpadky nemusia vždy plnohodnotne nahradiť.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queensize-
-beds. Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia 
na posteliach spoločne s rodičmi. Vzhľadom k infraštruktúre môže dochádzať k 
častým výpadkom dodávky vody. S týmto sa  vo väčšej miere stretávame na 
ostrovoch.

Pláže – Plávanie 
Pláže sú populárnym miestom víkendového odpočinku miestnych obyvateľov. 
Taktiež počas sviatkov ako sú Vianoce, Nový rok, Veľká noc a 1. máj je Isla Mar-
garita obľúbeným cieľom návštev Venezuelčanov z pevniny alebo ďalších častí 
krajiny. Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž niektorých pláží sa neodporúča 
plávať ďaleko do mora a buďte opatrní pri vodných športoch ako sú plachtenie 
alebo windsurfing. Opaľovanie „hore bez“ sa nestretáva u miestnych obyvateľov 
s pochopením, preto sa neodporúča. Pláže v letoviskách, ktoré sú súčasťou po-
nuky, sú charakterizované ako bezpečné, čo ale nevylučuje vašu obozretnosť ako 
prevenciu proti vreckovým zlodejom a bežnej drobnej kriminalite. 

Platenie 
Na mieste je najvhodnejšie vymieňať USD alebo EUR v hotovosti alebo cestovné 
šeky v USD a v EUR ( je nutné počítať s určitým odpočtom za bankovú operáciu). 
Bežný účet v hoteli a nákupy v nákupných strediskách je možné hradiť kreditný-
mi kartami ako sú VISA a EUROCARDS/MASTERCARDS (treba počítať s poplatkom 
za použitie karty 7-10%). 

Prepitné
Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovania služieb. 
Pri obsluhe, v reštauráciách, u kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 
10-15% účtu, za odnesenie batožiny 1-2 USD podľa kategórie hotela, chyžnej 
obvykle 5 USD/izba/týždeň. 
Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. 
Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo vašich rukách.

Isla Margarita

Informácie

Umiestnenie hotelov

PALM BEACH Playa El Agua

Playa Puerto
Cruz

Playa Las 
Arenas

Playa El Tirano

DUNES

KOKO BAY

LE FLAMBOYANT

ISLA CARIBE

PUNTA BLANCA

SURF PARADISE
COCHE PARADISE

Playa La Punta

HESPERIA PLAYA EL AGUA

HESPERIA ISLA MARGARITA

PORLAMAR

PAMPATAR

LA ASUNCIÓN

JUANGRIEGO

El YAQUE
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Jeep safari

Výlet na koni

Plávanie s delfínmi

Počas Vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakulta-
tívnych výletov. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa 
môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú 
na všetkých miestach organizované v optimálnej podobe miestnym 
poskytovateľom služieb. 

Jeep safari 
Jedinečná príležitosť ako počas jedného dňa spoznať 95% ostrova! Celodenný vý-
let s džípom 4x4 so skúsenými sprievodcami vás zavedie do pevnosti Santa Rosa 
nad hlavným mestom ostrova La Asunción, do národného parku La Restinga, kde 
sa loďkou poplavíte medzi mangrovníkmi a preplavíte sa na polostrov Macanao, 
kde si vyskúšate jazdu v piesočnatej krajine medzi kaktusmi a okúpete sa na 
najznámejšej pláži ostrova Punta Arena. V cene výletu je zahrnutý obed, miestny 
rum a nealkoholické nápoje pri každej zastávke.
Orientačná cena: 55 EUR, deti do 4-11 rokov 28 EUR

Národný park Canaima
Jednodňový letecký výlet do miest, ktoré ak nenavštívite, ako by ste vo Venezu-
ele ani neboli! Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť navštíviť lagúnu Canaima, 
prejsť sa pod vodopádom Hacha či El Sapo (v závislosti od stavu vody) a uvidieť 
najvyšší vodopád sveta Salto Angel (v závislosti od počasia). V cene výletu je 
zahrnutý obed. Cena nezahŕňa odletovú taxu a vstup do NP Canaima (cca 40 
USD/os, poplatok sa vyberá pred odletom) a prepitné miestnym sprievodcom.
Orientačná cena: 400 EUR

Delta Orinoka a národný park Canaima
Dvojdňový letecký výlet, ktorý vás zavedie na tri nezabudnuteľná miesta - do 
delty rieky Orinoko, rozsiahlej oblasti tropických dažďových pralesov obývané in-
diánmi kmeňa Warao, k lagúne Canaima s mohutným vodopádom a nad najvyšší 
vodopád sveta Salto Angel (v závislosti od počasia). V cene výletu je zahrnutá 
plná penzia. Cena nezahŕňa odletovú taxu a vstup do NP Canaima (cca 40 USD/
os., poplatok sa vyberá pred odletom) a prepitné miestnym sprievodcom.
Orientačná cena: 480 EUR, deti do 2-12 rokov 380 EUR

Výlet na koňoch
Isla Margarita ponúka veľa zážitkov, ktoré si môžete aj vyskúšať. Čaká na vás 
nezabudnuteľná prechádzka polostrovom Macanao, ktorá je vhodná pre deti i 
dospelých a je sprevádzaná skúsenými jazdcami. Trvanie výletu je cca 4 hodiny.
Orientačná cena: 70 EUR, deti do 5-12 rokov 55 EUR

Plávanie s delfínmi
Čarovné nezabudnuteľné chvíle prežijete pri plávaní s delfínmi. Počas 30 minút 
budete môcť plávať a hrať sa s delfínmi či zúčastniť sa cvičenia so skúseným 
cvičiteľom. Deti musia mať vek od 6 rokov a výšku min. 120 cm. 
Orientačná cena: 80 EUR, sprievod 15 EUR

Potápanie alebo šnorchlovanie Los Frailes
Potápajte sa v priezračných vodách súostrovia Los Frailes, kde budete mať mož-
nosť spoznať farebný podmorský svet a hojnosť koralov, rýb, kôrovcov a mor-
ských húb. V cene výletu je zahrnutý obed. 
Orientačná cena: 80 EUR/ šnorchlovanie, 85 EUR)/ potápanie

Isla Margarita

Fakultatívne výlety

•  Ponuka výletov a cien je orientačná a môže sa počas sezóny meniť.

Upozornenie
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– Isla Margarita 
– Delta rieky Orinoko
– Národný park Canaima 
– vodopád Salto Angel

Program okruhu

1. deň: Praha – Isla Margarita 
Odlet z Prahy na Isla Margaritu chartrovým letom. Privítanie na letisku v Porla-
mare, transfer do vybraného pobytového hotela a ubytovanie.

2. deň: Isla Margarita 
Voľný deň v hoteli vhodný na relaxáciu a zároveň k príprave na poznávanie   
 venezuelských krás.

3. deň: Isla Margarita – Delta rieky Orinoko
Skoro ráno transfer z hotela na letisko a odlet do mesta Puerto Ordaz/ Tucupi-
ta/ Maturín a pod.(podľa leteckej spoločnosti) ležiaceho na sútoku riek Caroní 
a Orinoko. Po prílete prejazd autobusom k prístavu na rieke Orinoco, vstupnej 
brány do delty Orinoka, kde začne nezabudnuteľné dobrodružstvo v prírode. Z 
prístavu plavba na loďke do turistického kempu. Delta je tvorená rozsiahlymi 
záplavovými planinami, pokrytými hustou tropickou vegetáciou, ktorá je domo-
vom rôznorodých zástupcov živočíšnej ríše. Na brehoch spletitých tokov žijú v 
dedinkách postavených na koloch domorodí indiáni kmeňa Warao, ktorí sa už po 
celé stáročia živia lovom, rybolovom, zberom a pestovaním miestnych plodín. 
Ubytovanie v kempe a obed. Popoludní prechádzka džungľou, potom nasleduje 
plavba na loďke do lagúny, počas ktorej budete mať možnosť uloviť si vlastnú  
piraňu. Večera a nocľah v kempe.

4. deň: Národný park Canaima 
Skoro ráno po raňajkách plavba späť do prístavu, kde bude čakať autobus. Pred 
odchodom možnosť nákupu ručne vyrábaných suvenírov od indiánov. Odchod späť 
na letisko a prelet do jednej z geologicky najstarších oblastí sveta, národného 
parku Canaima, ktorý sa nachádza na juhu Venezuely. Táto oblasť
je jedným z najpozoruhodnejších miest na našej planéte, kde z bujnej tropickej 
vegetácie vyčnievajú až tritisícmetrové zrázy mohutných stolových hôr zvaných 

Isla Margarita

To najlepšie z Venezuely
tepui. Pri pohľade na tieto hory sa človeku určite vybaví Stratený svet britského 
spisovateľa A. C. Doyla, autora Sherlocka Holmesa, ktorý bol horami s kolmými 
stenami fascinovaný. Canaima leží v ohybe rieky Carrao, ktorá sa cez vodopády 
Hacha, Golondrina, Urcaima, Wadaima, Sapo a Sapito rozlieva do peknej lagúny. 
Po prílete do Canaima nasleduje prechod do cieľového kempu a plavba po exotic-
kej lagúne Canaima, ktorá má svoju špecifickú okrovú farbu, spôsobenú rôznymi 
minerálmi, ktoré sa v nej nachádzajú. Prechod pod vodopádom Hacha alebo Sapo 
(v závislosti od stavu vody) a prechádzka k vyhliadke na stolové hory. Po návrate 
do kempu obed a kúpanie v lagúne. Večera spojená s krásnym západom slnka nad 
rozprávkovou lagúnou a nocľah v kempe.

5. deň: Národný park Canaima – Salto Angel – Isla Margarita
Izolovanosť Grand Sabany, ktorej značnú časť chráni národný park Canaima, je taká 
veľká, že niektoré miesta nie sú doposiaľ zmapované a na väčšinu stolových hôr 
ešte nikdy nevystúpila ľudská noha. Na území parku Canaima žijú v malých komu-
nitách indiáni z kmeňa Pemon, ktorí sa dokonale vyznajú v spleti miestnych tokov, 
ktorú sú často jedinými použiteľnými cestami v inak nepriechodnej džungli.
Po raňajkách prehliadka maličkej osady Canaima, možnosť nákupov ručne vyrába-
ných suvenírov ako spomienku na návštevu týchto odľahlých miest. Nasleduje  obed 
a po popoludní odlet späť na Isla Margaritu (s možným medzipristátím v Puerto Or-
daz). Počas spiatočného letu, v závislosti na počasí, prelet Diablovým kaňonom a nad 
vodopádom Salto Angel, najvyšším vodopádom na svete, ktorý padá z výšky 979 
metrov. Po prílete na Isla Margaritu transfer späť do hotela a ubytovanie.

6.–8./9./10./11./12. deň: Isla Margarita
Dni voľna a odpočinku vo vybranom hoteli na Isla Margarite. Po náročných 
dňoch strávených cestovaním určite uvítate možnosť odpočinúť si na miestnych 
plážach. Voľno sa dá tiež využiť k nákupom suvenírov alebo cenovo výhodným 
nákupom oblečenia a spotrebného tovaru s využitím bezcolného štatútu ostrova. 
K dispozícii je tiež možnosť zúčastniť sa fakultatívnych výletov.

9./10./11./12./13. deň: Isla Margarita – Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko a odlet späť do Prahy.

10./11./12./13./14. deň: Praha
Prílet do Prahy.
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•  Program jednotlivých dní sa môže v závislosti od počasia a politickej si-
tuácie meniť resp. prehodiť. Rovnako aj odchod na okruh (nemusí byť 
3.deň po prílete). Pred začiatkom okruhu je potrebné vysťahovať sa z 
izieb, batožinu vám uschová recepcia hotela. Do počtu zaplatených nocí 
vo vybranom hoteli na Isla Margarite sa nezapočítavajú dni strávené na 
okruhu. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu zájazdu sú 2 osoby, 
min. počet pre česky hovoriaceho sprievodcu je 8 osôb.

Upozornenie

indiáni kmeňa Pemon

Stolové hory

NEZABUDNITE SI SO SEBOU VZIAŤ
Pas, kópiu pasu, peniaze –Bsf., fotoaparát, pohodlné bavlnené oblečenie (krátke 
nohavice, tričko, tielko...) pršiplášť (môže pršať), pohodlnú obuv – ideálne sú 2 
páry (1) pevné sandále, ev. žabky, šlapky, crocs apod., (2) plné športové topánky. 
Dlhé nohavice a ľahké oblečenie s dlhým rukávom, vetrovku alebo mikinu (ranný 
odchod lode, môže byť zima a fúkať vietor) Ďalej pokrývku hlavy, plavky, slnečné 
okuliare, opaľovací krém, repelent v mlieku (nie pod tlakom), nabité baterky, 
adaptér, toaletný papier popr. vlhčené obrúsky, plážové osušky, vodu cca 1 l/os 
(možnosť dokúpiť si alebo doplniť po ceste). Všetko si nachystajte do menšieho 
kufra (batoh, taška) plus si vezmite so sebou malú kabelku na peniaze, fotoapa-
rát a ďalšie cennosti. Do lietadla nie je možné brať ostré predmety a horľaviny 
(nožnice, pilníky nože, repelenty pod tlakom/v mlieku alebo s pumpičkou áno).

MATURIN

ISLA MARGARITA
PORLAMAR

TRINIDAD

PUERTO
ORDAZ

CIDUAD
BOLÍVARORINOCO

DELTA ORINOCO

CANAIMA
SALTO ANGEL

Národný park
Canaima

VENEZUELA

Mapka okruhu
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Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO

Hotelový komplex Isla Caribe s príjemným prostredím je vhodný pre strávenie bezstarostnej 
dovolenky. Komplex sa skladá z časti Real a Tropical, v upravenej záhrade nájdete 3 bazény a 
detské ihrisko. Neďaleko sa nachádza park s vodnými atrakciami Parque El Aqua (za poplatok). 
Veľkou výhodou hotela je jeho poloha blízko nákupných a zábavných možností Porlamaru  a 
taktiež pri najznámejšej pláži Playa El Aqua. Výborný pomer ceny a kvality robí z hotela vyhľa-
dávaný cieľ dovoleniek pre rodiny s deťmi ale aj pre páry rôznej vekovej kategórie.

Isla Margarita / Playa El Tirano

Isla Caribe ****

Vzdialenosť od
pláže:   20 m
letiska:   45 km
centra:   5 km
nákupných možností:  1,5 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú 
osobu, individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV, trezor 
(zadarmo) vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), chladnička, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, 3 bary, snack bar, pripojenie na internet (za poplatok), 
Wi-Fi na recepcii zadarmo, minimarket, diskotéka, bazén (ležad-
lá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko, 
konferenčná miestnosť 
Pláž
prírodná piesočnatá pri hoteli, ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, večerné programy, aerobik, stolný 
tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hotelom 
a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa ľahké 
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby. Po predchádzajúcej 
rezervácii možnosť večere v reštaurácii s obsluhou (raz za pobyt).
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Tento menší hotel sa nachádza v starostlivo udržiavanej záhrade, len pár metrov 
od známej piesočnatej pláže, ktorá patrí k jednej z piatich najlepších pláži urče-
ných pre windsurfing a kitesurfing na svete. Priamo pri hoteli sídli škola wind-
surfingu, kde máte možnosť vypožičať si vybavenie alebo zakúpiť výukové lekcie. 
Hotel odporúčame milovníkom vodných radovánok.

Isla Margarita / El Yaque

Surf Paradise ***

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   5 km
od centra:   200 m
nákupných možností:  200 m
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná  
klimatizácia, telefón, televízor so satelitným príjmom, vlastné  
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC) trezor na izbe (zadarmo)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, bazén (ležadlá, slneč-
níky za poplatok, osušky zadarmo), Wi-Fi pripojenie na recepcii 
zadarmo, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok), osušky zadarmo, 
plážový bar 
Športové aktivity a zábava za poplatok
škola windsurfingu v okolí hotela, biliard, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
raňajky formou bufetu
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All
Inclusive

Wi-Fi
zadarmo

Wi-Fi
zadarmo

Príjemný, jednoduchší hotelový komplex s účelne zariadenými izbami, ktorý je 
ideálnym zázemím k poznávaniu ostrova. Nachádza sa na veternej časti ostrova, 
čo ocenia  hlavne milovníci vĺn a vodných radovánok. Neďaleko leží rybárske 
mestečko Juan Griego, asi 10 minút jazdy, ktoré ponúka romantické prechádzky 
spojené s nákupmi či posedením v niektorej z miestnych reštaurácií. Hotel 
odporúčame nenáročným klientom a milovníkom nezávislej dovolenky.

Isla Margarita / Play Las Arenas 

Koko Bay ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   40 km
od centra:   5 km
nákupných možností:  5 km
Ubytovanie
štandardná izba, individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, 
TV so satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor (za poplatok), chladnička, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby bar, 2 bary, 
diskotéka, konferenčná miestnosť, obchod so suvenírmi, bazén 
(ležadlá, slnečníky, osušky zadarmo), Wi-Fi pripojenie na recep-
cii zadarmo
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, volejbal, 
plážový futbal, plážový futbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, šípky
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.
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Isla Margarita / Playa Puerto Cruz

Dunes ****

Obľúbený prázdninový komplex v štýle španielskej vidieckej architektúry sa nachádza  priamo pri krásnej širokej a piesočnatej pláži. Komplex 
sa skladá z časti Dunes a exkluzívnejšej Dunes Puerto Cruz, medzi ktorými je zabezpečená hotelová doprava. Výborné vybavenie hotela, 
kvalitné služby a jedinečná poloha robia z hotela miesto pre strávenie bezstarostnej dovolenky v Karibiku. Vynikajúci pomer ceny a kvality 
umožnil hotelu stať sa jedným z najžiadanejších miest ku stráveniu dovolenky na Isla Margarite medzi turistami.

/ Dunes Puerto Cruz ****9
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Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   50 km
centra:   8 km
nákupných možností:  8 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky pre dieťa, individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, telefón, televízor so satelitným prí-
jmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za 
poplatok),väčšina izieb má balkón alebo terasu
Ubytovanie v Dunes Puerto Cruz – dvojlôžková izba
štandardná dvojlôžková izba, individuálne nastaviteľná kli-
matizácia, telefón, televízor so satelitným príjmom, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor (za-
darmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s 
obsluhou, 3 bary, snack bar pri bazéne, diskotéka,  niekoľko 
obchodíkov, konferenčná miestnosť, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský ba-
zén, detské ihrisko, miniklub, lekár
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar, 
reštaurácia pri pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 5 tenisových kurtov, 
stolný tenis, plážový volejbal, fitnes, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
osvetlenie tenisového kurtu, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. Po 
predchádzajúcej rezervácii možnosť večere v reštaurácii  s ob-
sluhou (raz za pobyt, vyžaduje sa formálne oblečenie).
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Jeden z luxusných hotelov na ostrove, jediný do areálu ktorého patrí aj 18 jamkové 
golfové ihrisko. Poloha pri jednej z najkrajších pláží a výborné služby sú najlepšou 
zárukou spokojnej dovolenky.

Isla Margarita / Puerto Viejo

Hesperia Isla Margarita *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   50 km
centra:   8 km
nákupných možností:  8 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, centrálne riadená klima-
tizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, trezor (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bary, snack bar, 
minimarket, obchod so suvenírmi, pripojenie k internetu (za 
poplatok), kaderníctvo, kaviareň, lounge zóna, 5 reštaurácií, 
konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, detské ihrisko, miniklub pre deti (4-12 rokov), Wi-
-Fi na recepcii (zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 2 tenisové kurty (osvetle-
nie za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, turecké kúpele, vodná terapia, salón krásy, fitness, golf 
(18 jamkové ihrisko je súčasťou hotela, green par 70), sauna, 
vírivka, masáže 
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. Po 
predchádzajúcej rezervácii je možnosť večerať v reštaurácii s 
obsluhou (raz za pobyt).

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO
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Rozsiahly areál dobre riadeného hotela sa skladá zo 4  poschodových budov a prí-
zemných bungalovov, zoskupených okolo niekoľkých bazénov. Nachádza sa priamo 
u najznámejšej pláži ostrova, 4 kilometrovej Playa El Aqua. Je od nej oddelená iba 
miestnou komunikáciou. Odporúčame všetkým vekovým kategóriám.

Isla Margarita / Playa El Agua

Hesperia Playa El Agua ****

Vzdialenosť od
pláže:   0,5 km
letiska:   45 km
centra:   25 km
nákupných možností:  25 km
Ubytovanie
Comfort villa pool a garden
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, individuálne ovládateľná 
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, trezor (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, bary, snack bar, nočný klub – diskotéka, niekoľko obcho-
dov, pripojenie na internet (za poplatok), kaderníctvo, 2 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy,  tenisové kurty (osvetle-
nie za poplatok), stolný tenis,  plážový volejbal, fitnes, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, salón krásy, kaderníctvo
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. Po 
predchádzajúcej rezervácii je možnosť večerať v reštaurácii s 
obsluhou (raz za pobyt).
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Sympatický rodinný hotel postavený v štýle stredomorskej haciendy na najzná-
mejšej pláži ostrova od ktorej ho delí len pobrežná komunikácia. Pekná poloha, 
pohodlné ubytovanie a komplexné služby sú dobrým zázemím pre pohodlnú 
odpočinkovú dovolenku.

Isla Margarita / Playa El Agua

Le Flamboyant ***9

Vzdialenosť od
pláže:   40 m
letiska:   40 km
centra:   22 km
nákupných možností:  200 m
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú 
osobu, individuálne nastaviteľná klimatizácia (diaľkové ovláda-
nie za zálohu), telefón, TV, chladnička, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, otvorená hlavná reštaurácia, bar, mi-
nimarket, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), detský bazén
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu, plá-
žový bar, 
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné a animačné programy, plážový volejbal, 
aerobik, lekcie tanca, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy za poplatok
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.

All
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Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO
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Menší hotelový areál sa nachádza neďaleko najznámejšej pláže ostrova – Playa El Aqua. 
Pokojné miesto a dôraz na spokojnosť hostí sú základom pre strávenie pohodovej 
rodinnej dovolenky. Hotel zabezpečuje pre svojich hostí zadarmo dopravu na pláž.

Isla Margarita / Playa El Agua

Palm Beach ***

Vzdialenosť od
pláže:   350 m
letiska:   40 km
centra:   22 km
nákupných možností:  500 m
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú 
osobu, individuálne nastaviteľná klimatizácia, chladnička, TV, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa WC), trezor (za poplatok),  
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, minimarket, 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský bazén, vírivka, konferenčná miest-
nosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar s 
ľahkým občerstvením a nápojmi, transfer na pláž zadarmo 
Športové aktivity a zábava zadarmo
jednoduché animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO
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Hotel postavený v štýle prázdninovej dedinky leží priamo na  širokej piesočnatej 
pláži na ostrove Isla Coche, kam je zabezpečená doprava z ostrova Isla Marga-
rita rýchlym člnom (cca 30 minút plavby). V prízemných vilkách sa nachádzajú 
priestranné izby, ktorých zvláštnosťou je karibská vonkajšia sprcha s otvorenou 
strechou ponúkajúca osvieženie počas horúcich dní alebo hviezdnych večerov. 
Ostrov má takisto ideálne podmienky na windsurfing a kitesurfing.

Isla Margarita / Isla Coche / Playa la Punta

Punta Blanca ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   35 km
centra:   3 km
nákupných možností:  40 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 2 prísteliek pre deti ale 1 prístelky 
pre dospelú osobu, individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so 
satelitným príjmom, trezor (zadarmo), chladnička, vlastné soci-
álne zariadenie (karibská vonkajšia sprcha, sušič vlasov, WC), 
terasa
Zariadenie hotela
otvorená vstupná hala s recepciou, otvorená hlavná reštaurácia, 
bar / snack bar, obchodík so suvenírmi, konferenčná miestnosť, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén s oddelenou časťou pre deti 
(ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové  aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal a futbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži za poplatok, masáže 
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby

Pri ubytovaní na ostrove Coche sa platí námorná taxa (cca 2 
USD / osoba).

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO
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Príjemný jednoduchý hotelový komplex na ostrove Coche, ktorého prednosťou je 
široká piesočnatá pláž a pokojné more, ponúka ubytovanie v radových bunga-
lovoch. Pre menej dobrodružné povahy môže byť zážitkom už samotná doprava 
na ostrov rýchlym člnom. Nájdete tu ideálne podmienky na plávanie, plachtenie, 
windsurfing a kitesurfing. Odporúčame predovšetkým klientom, ktorí chcú stráviť 
dovolenku tak trochu „na konci sveta“.

Isla Margarita / Isla Coche / Playa la Punta

Coche Paradise ***9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   35 km
centra:   3 km
nákupných možností:  40 km
Ubytovanie
štandardná  izba, možnosť 2 prísteliek pre deti alebo dospelé 
osoby, individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným 
príjmom, trezor (za poplatok), chladnička, vlastné sociálne zari-
adenie (kúpeľňa, WC) terasa
Zariadenie hotela
otvorená vstupná hala s recepciou, otvorená hlavná reštaurácia, 
bar, snack bar, minimarket, detský bazén, detské ihrisko, disko-
téka ,Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 2 bazény, (ležadlá, 
slnečníky  a osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné  programy, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.

Pri ubytovaní na ostrove Coche sa platí námorná taxa (cca 2 
USD / osoba).

All
Inclusive

Dieťa 
za cenu 
letenky

Wi-Fi
zadarmo

KARTAGO



Kapverdy
ostrovy Boa Vista a Sal

 Kapverdské súostrovie, nazývané aj Ostrovy Zeleného Mysu, je súbor 10 väčších a množstva 
malých ostrovov uprostred rovníkového Atlantiku. Najbližšou pevninou je pobrežie afrického 
Senegalu, vzdialeného 500 km. Vzhľadom na svoju polohu v južných pasátových moriach
sú ostrovy ideálnym miestom pre odpočinok pri stále teplom mori. Južnejšia poloha ako 
napríklad Dominikánska republika alebo Jamajka zaručuje tiež teplé a stále počasie. Ostrovy 
sú výsledkom sopečnej činnosti a pre ich rozmanitosti je možné ich porovnať s podobne 
vzniknutými, ale oveľa severnejšie ležiacimi Kanárskymi ostrovmi.
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Mena: kapverdské escudo (CVE)
Časový posun:  -2 hodiny
(v dobe platnosti letného času -3 hodiny)
Hlavné mesto: Praia 
Telefónna predvoľba: +238
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
(SR nemá v Kapverdy diplomatické zastúpenie. Príslušným je 
veľvyslanectvo SR v Abuji, Nigéria).
Plot 187, Lord Lugard Street No. 14, Asokoro, Abuja, Nigeria
zusrnigeria@yahoo.com
++234 9 314 37 30, ++234 9 314 37 31-2

Atlantický oceán

Boa Vista

Sao Nicolau

Brava Fogo

Santiago

Praia

Maio

Santa Luzia

Santo Antao

Sao
Vincente Sal

letovisko
Santa Maria

AFRIKA / Senegal

Kapverdy – ostrov Boa Vista 
Najvýchodnejší a zároveň 3. najväčší ostrov Kapverdského súostro-
via, známy svojimi nekonečnými plážami, vrátane 18 km dlhej pláže 
Santa Monica Beach, ktorá je vyhlásená za jednu z najkrajších pláží 
celého sveta. Donedávna celkom neznámy ostrov sa rozkladá na 
ploche 620km² a má necelých 4000 obyvateľov. Veľkou atrakciou sú 
tu okrem 1000 druhov pestrofarebných rýb aj morské korytnačky, 
ktorých je tu vďaka ideálnemu prostrediu veľké množstvo. V roku 
2007 tu bolo postavené medzinárodné letisko a od toho času sa ost-
rov Boa Vista stal vyhľadávaným letoviskom, ideálnym pre strávenie 
pokojnej dovolenky spojenej s množstvom aktivít, medzi ktoré patrí 
rybárčenie, windsurfing, surfovanie, potápanie, ale aj turistika a iné. 
Ostrov je tiež známy svojimi útesmi a silnými prúdmi, ktoré spolu s 
vysokým obsahom železa v miestnych horninách, mätúcim kompa-
sy, spôsobili, že okolie ostrova sa stalo pohrebiskom a vrakoviskom 
mnohých lodí.
Ostrov Boa Vista je rovnako ako známy ostrov Sal určený všetkým, 
ktorí chcú prežiť ideálnu dovolenku v hoteli na pláži v civilizáciou len 
málo dotknutom prostredí. 

Kapverdy – Ostrov Sal 
Kapverdské ostrovy sú atraktívnou, len v posledných rokoch objave-
nou prázdninovou destináciou, ponúkajúcou odpočinok na krásnych 
plážach ostrovov Sal, Boa Vista alebo Maio. Ostrov Sal je turistickým 
centrom Kapverdského súostrovia. Nachádza sa na ňom medziná-
rodné letisko a stal sa tak ľahko dostupným nielen pre európskych 
turistov. Na ostrove Sal pôsobí stály delegát CK Exim & Kartago tours, 
ktorý klientom cestovnej kancelárie poskytuje služby, aké sú bežné i 
v iných destináciách. Na juhu ostrova leží pri nádhernej bielej pláži 
v zátoke pôvodne rybárska dedinka, dnes skôr turistické mestečko, 
Santa Maria. Farba miestneho mora a jeho prívetivosť sa môžu bez 
pochýb porovnávať s najkrajšími plážami Karibiku. Hotely v tejto ob-
lasti sú vyhľadávané turistami z celého sveta, ktorí si Kapverdy pre ich 
neopakovateľnú atmosféru väčšinou hneď po prvej návšteve zamilujú 
a stále sa sem vracajú. Ostrov ponúka návštevníkom výber zábavy a 
vodných športov. Sal je rajom pre milovníkov potápania, windsurfingu 
a rybárčenia. Veľkou atrakciou sú jazdy terénnymi vozidlami, parasai-
ling a kitesurfing. V miestnych reštauráciách a baroch hrá večer živá 
hudba, na obľúbenej diskotéke Pirata (dvojča diskotéky v brazílskej 
Fortaleze) môžete stráviť noc pri karibských a latinsko-amerických 
rytmoch. Návšteva jazera v miestnej soľnej bani  má liečivé účinky, 
úplne porovnateľné s návštevou Mŕtveho mora. Večere v miestnych 
rybích reštauráciách alebo nákup tradičných ručne vyrábaných suve-
nírov je príjemným doplnením dovolenky. Ostrov Sal je určený pre 
všetkých, ktorí chcú prežiť ideálnu dovolenku v hoteli priamo na pláži 
v pokojnom, civilizáciou len málo dotknutom prostredí.
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej cestujete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, podnebí a o 
možnostiach krajiny, ktorú sa chystáte navštíviť. Prajeme vám krásnu 
dovolenku!  

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Kapverdy je od držiteľov cestovných pasov SR vy-
žadované vstupné vízum. Vízová povinnosť platí pre všetkých cestovateľov bez 
ohľadu na vek. Preto odporúčame, aby aj deti bez ohľadu na vek mali vlastné 
cestovné doklady. Udelenie vstupného víza zabezpečuje cestovná kancelária 
najneskôr 2 pracovné dni pred odletom za poplatok 48 €/osoba. Pri objednávaní 
zájazdu je treba tento poplatok uhradiť. Pri objednaní zájazdu v dobe kratšej ako 
2 pracovné dni pred odletom, si musí klient zabezpečiť víza individuálne priamo 
na letisku po prílete. Na mieste je potrebné vyplniť vízový formulár a uhradiť v 
hotovosti poplatok 45 €/osoba. Upozorňujeme, že celá procedúra na letisku sa 
môže predĺžiť, hlavne v prípade, ak je vybavovaných viac víz naraz.
Cestovné pasy  musia byť  platné minimálne 6 mesiacov po návrate. Deti musia 
cestovať s vlastným cestovným dokladom. V prípade, že cestuje dieťa mladšie 
ako 18 rokov s rodičmi s iným menom, odporúčame mať so sebou kópiu rodného 
listu dieťaťa v angličtine. V prípade, že cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so 
starými rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou aj prehlásenie 
jedného z rodičov, že dieťa s danou osobou môže cestovať (súhlas rodiča s vyces-
tovaním v angličtine s uvedením telefónneho čísla). Držitelia cestovných dokla-
dov iných štátov ako je Slovenská republika a Česká republika sú povinní zaistiť 
si potrebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Pred cestou vám odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a 
vhodnom postupe pri zdravotných ťažkostiach u vášho praktického lekára.

Prenájom auta – Výlety
Malé auto na deň stojí cca 60-70 €. Špeciálne auto (mikrobus, auto s odnímateľ-
nou strechou a pod.) stojí na deň od 80-100 €. Uvedené ceny sú iba orientačné 
a je v nich zahrnutých max 80 km/deň. Pri požičaní auta na letisku platia zvlášt-
ne zvýšené taxy. K prenájmu auta je potrebné mať platný vodičský preukaz SR 
(medzinárodný vodičský preukaz výhodou), kreditnú kartu a dosiahnutý vek 21 
rokov. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť pria-
mo na mieste pobytu. Pri rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je potrebné 
uvedomiť si odlišnosť miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych podmi-
enok, ako aj inú kultúru myslenia a správania miestneho obyvateľstva. Pocho-
penie, tolerancia a flexibilita zo strany návštevníkov sú potrebné na to, aby bolo 
možné vychutnať si program čo najviac.

Podnebie – oblečenie
Kapverdské ostrovy patria do pasátového pásma suchých trópov. V miestnom 
tropickom podnebí je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri občas-
nom večernom ochladení (rozdiel medzi dennými a večernými teplotami môže 
byť až 10°C) a taktiež v klimatizovaných priestoroch, môžete využiť ľahké puló-
vre, bundy alebo svetre.

Mobilné telefóny a internet
Na Kapverdských ostrovoch funguje mobilné telefonické spojenie v oblastiach, 
kde sa turisti pohybujú, väčšinou bez väčších porúch. Prekážkou však môže byť 
niekedy kolísajúca sila signálu. O rozsahu a možnostiach vlastného roamingu sa, 
prosím, informujte u svojho mobilného operátora.
Prístup na internet je spravidla za poplatok umožnený v hoteloch vyššej kate-
górie. Overte si, prosím, v popise jednotlivých hotelov. V letoviskách sú aj interne-
tové kaviarne. Verejné miesta ako sú letiská, prístavy a námestia majú väčšinou 
Wi-Fi zadarmo.

Elektrina
Na Kapverdských ostrovoch je väčšinou striedavý prúd s napätím 220 V a európ-
ska norma zásuviek s dvoma kolíkmi (možno do nich zapojiť slovenské elektro-
spotrebiče). Vzhľadom na obmedzené zdroje výroby elektrickej energie, dochád-
za občas k výpadkom dodávok elektriny, ktoré sú nahrádzané výrobou energie 
miestnymi generátormi v obmedzenom rozsahu.

Pláže – Plávanie
Pláže sú veľmi krásne a relatívne ešte málo turisticky využité. Kúpanie na na-
jobľúbenejšej a najpopulárnejšej pláži pri mestečku Santa Maria pred hotelovou 
zónou je bezpečné (z hľadiska morských prúdov). Vzhľadom na podmorské prúdy 
pozdĺž niektorých ďalších pláží sa neodporúča plávať ďaleko do mora a buďte 

Kapverdy

Informácie

Umiestenie hotelov

opatrní pri vodných športoch ako napr. plachtenie alebo windsurfing. Na pláž si 
so sebou neberte žiadne šperky alebo cennosti: príležitosť robí zlodeja!

Platenie – Prepitné
Na mieste je najvhodnejšie  platiť v  EUR alebo v malej miere v USD v hotovosti. 
Bežný účet v hoteli je možné hradiť kreditnými kartami ako sú VISA a EURO-
CARDS/MASTERCARDS. Výmenný kurz je všade rovnaký, pretože miestne escudo 
je pevne viazané na EUR v pomere 1 EUR = 110,265 CVE. V jednotlivých hoteloch 
alebo zmenárňach však môže byť rozdielny servisný poplatok za výmenu.   
Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovania služieb. 
Pri obsluhe, v reštauráciách, u kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 
10% účtu. Prepitné je očakávané za všetky, aj keď bežné služby ako je odnesenie 
batožiny alebo upratanie hotelovej izby. Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť 
prepitné sa odrazí na kvalite služieb. Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí pre-
pitného je vo Vašich rukách. Kvalitnejšie hotely majú bankomat, ktorý nájdete 
na ďalších turistických miestach i na letisku.

Umiestnenie hotelov – Ostrov Boa Vista

Umiestnenie hotelov – Ostrov Sal

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
ROYAL DECAMERON BOA VISTA

RIU KARAMBOA

SAL REI

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG

 

MELIA TORTUGA BEACH

RIU FUNANA GAROPA

VILA DO FAROL

PORTO ANTIGO

MORABEZA
OASIS SALINAS SEA

CENTRAL
PORTA DO VENTO

PONTAO DA LUZ

ODJO D´AGUA

LES ALIZES

 PORTO ANTIGO

SABURA

DUNAS DE SAL

OASIS ATLANTICO
BELORIZONTE

SANTA MARIA

MELIA DUNAS BEACH RESORT

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG
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Počas vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakulta-
tívnych výletov. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej 
podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete oboznámiť na mieste pobytu. 

Výlety Boa Vista:

Mestečko Sal Rei s degustáciou
Poldenný výlet, pri ktorom spoznáte celé hlavné mesto ostrova. Behom návštevy 
Sal Rei budete môcť obdivovať koloniálnu architektúru, navštívite prístav a zo-
známite sa s históriou osídlenia, rovnako aj s jeho obyvateľstvom a ich súčasným 
životom. Ďalšou časťou výletu je ochutnávka miestnych špecialít: kozieho syra, 
papájovej marmelády a destilátov grogue a ponche. Samozrejme ostane čas aj 
na nákup suvenírov a vlastné poznávanie mestečka.
Cena: dospelí 20 EUR, deti -50%

Púšť Viana a vrak lodi na Myse Santa Maria
Behom tohto výletu budete mať možnosť vidieť to najlepšie zo severnej časti os-
trova Boa Vista. Výlet začína na púšti Viana, jej poloha zaberá viac než 60 km2 a 
je tvorená naviatym saharským pieskom. Ďalej zavítame do mestečka Rabil, kde 
sa dozviete o živote miestneho obyvateľstva a navštívite kostol Sv. Rocha. Z Rabi-
lu pokračuje cesta do národného parku s najväčšími porastmi endemickej palmy 
Phoenix atlantica, ľudovo označená ako tamareira. Odtiaľ je to už len kúsok k vraku 
nákladnej lode Santa Maria, ktorej trup obývajú vody oceánu viac než 40 rokov.
Cena: dospelí 28 EUR, deti -50%

Pláž Santa Monica
Poldenný výlet za najkrajšími plážami ostrova začína cestou lemovanou horami – 
pozostatkami sopečnej činnosti, ktoré sformovali celé súostrovie. Prvá zástavka je 
v najstaršom meste Boa Visty - v Povoaçăo Velha. Odtiaľ sa vydáme cez piesočné 
duny na pláž Varandinha s jej jaskyňami, skalnými prielomami a kamennými ko-
ralmi. Rozoklané útesy a bohatý pobrežný život sú vďačným objektom každého 
fotoaparátu. Nasleduje prejazd na pláž Santa Monica – najkrajšia pláž Afriky, 18 km 
dlhá s bielym pieskom a úchvatnými vlnami očarí aj neplavcov.
Cena: dospelí 30 EUR, deti -50%

Okruh ostrovom Boa Vista
Spoznajte divokú krásu Boa Visty! Pri celodennom výlete ostrovom budete môcť 
obdivovať meniacu sa krajinu: od polopúšte s oázou Fonte Vicente, cez malebnú 
opustenú dedinku Curral Velho a priľahlé saliny, ktoré skôr ostrovanom zaisťovali 
živobytie, útesy bičované oceánom, porasty tamarišku, pláž Ervatăo, kde v sezó-
ne karety pravé kladú svoje vajcia, až po malebné mestečko Fundo das Figueiras 
so zástavkou na obed v príjemnej reštaurácii.
Cena: dospelí 43 EUR, deti -50%

Výlety Sal:

Celodenný výlet ostrovom Sal 
Výlet ostrovom vás zavedie do hlavného mesta ostrova, mestečka Espargos 
s jeho niekoľkými zachovanými historickými námestiami a domami. Miestna 
kaviareň Bom Día je známa kvalitou podávanej kávy (nie je v cene zájazdu). 
Cez miestny prístav Palmeira, ktorý je spolu s letiskom jedinou spojnicou Salu s 
vonkajším svetom, budete ďalej pokračovať miestnymi komunikáciami na sever 
ostrova k útvarom, ktoré sú vytvorené spojením sopečnej lávy a mora. Tunajšie 
morské lávové jazierka Buracona, „magické oko“, sú skutočnou prírodnou rari-
tou. Na planine severnej časti ostrova pod jeho najvyššou horou Monte Grande 
(406 m.n.m.) nie je vzácnosťou vidieť fatamorgánu. Vrcholom okružnej cesty je 
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Fakultatívne výlety

•  Letecké výlety majú veľmi obmedzenú kapacitu a ich konanie závisí i 
na konkrétnych poveternostných podmienkach. Medzi ostatné obľúbené 
výlety patria športový rybolov, windsurfing, pozorovanie žraloka citróno-
vého a ďalšie. Uvedený je len výber z fakultatívnych výletov ponúkaných 
priamo na mieste. Ceny sú orientačné a môžu sa zmeniť. Výletu sú spre-
vádzané len s anglicky hovoriacim sprievodcom, ak nie je uvedené inak.

Upozornenie

návšteva stredovekej soľnej bane v rozsiahlom vyhasnutom sopečnom kráteri. 
Voda v týchto jazerách  má rovnaké účinky ako pobyt pri Mŕtvom mori.
Nezabudnite si plavky, uterák, opaľovací krém, pokrývku hlavy a fotoaparát/
videokameru. Výlet je sprevádzaný po česky alebo slovensky hovoriacim sprie-
vodcom. V cene výletu je obed v typickej miestnej reštaurácii (bez nápojov).
Orientačná cena: 43 EUR/osoba, deti  - 50 %

Ostrov Santiago 
(celodenný výlet lietadlom + okružná prehliadka ostrova)
Najväčší ostrov celých Kapverd (990 km2) a taktiež ich „hlavný“ ostrov, na kto-
rom žije viac ako polovica kapverdského obyvateľstva (viac ako 200 000 oby-
vateľov). Je tu administratívne hlavné mesto Praia s druhým medzinárodným 
letiskom (po Sale). Cesta tam aj späť malým vrtuľovým lietadlom. Historicky 
bol ostrov taktiež ekonomicky dôležitý ako centrum obchodu s otrokmi z afric-
kej pevniny. O jeho význame svedčí zachovalá stredoveká Pevnosť sv. Filipa v 
historickom hlavnom meste Cidade Velha, ktorá mala obyvateľov  chrániť pred 
nájazdmi pirátov. Z turistického hľadiska sú zaujímavé trhy Sucupira, pláže, bo-
tanická záhrada Sao Jorge de Orgaos v jednom z početných tunajších hlbokých 
údolí, chrániacich tropickou vegetáciou. Na tunajších plantážach sa pestuje 
tropické ovocie (hlavne banány a papája) a cukrová trstina, základ miestnej 
pálenky grogue. Na severozápade ostrova stojí za návštevu záliv s dedinkou a 
plážou Tarafal, lemovanou kokosovými palmami.
Nezabudnite si plavky, uterák, opaľovací krém, pokrývku hlavy a fotoaparát/
videokameru. V cene výletu je obed (bez nápojov).
Orientačná cena: dospelí 236 EUR, deti -20%

Lodný výlet – Catamaran
(poldňový výlet)
Hoďte za hlavu všetky starosti a vydajte sa na more. Romantická plavba pozdĺž 
pobrežia, kúpanie v krištáľových vodách Atlantiku, možnosť vyskúšať si rybárčenie, 
príjemný čas na odpočinok na mori.
Nezabudnite si plavky, uterák, opaľovací krém, pokrývku hlavy a fotoaparát/vi-
deokameru. V cene výletu je pohostenie na palube (bez nápojov).
Orientačná cena: 53 EUR/osoba, deti – 50%

Výlet na štvorkolkách (Quad tour) 
(dvojhodinová jazda južnou časťou ostrova)
Orientačná cena: štvorkolky 72 EUR/osoba (pre dvoch) 

Výlet Boa Vista i Sal:

Ostrov Fogo
(celodenný výlet lietadlom + okružná prehliadka ostrova)
Najvyšší bod súostrovia, sopka Fogo (viac ako 2.800 m) je hlavným lákadlom 
pre návštevníkov. Zo svahu ostrova sa naskytujú pekné pohľady na susedný 
ostrov Brava. Jednotlivé usadlosti svedčia o tom, že o plantáže na ľahkej so-
pečnej pôde, mali záujem bohatí portugalskí plantážnici. Slávu si získala tunajšia 
vysoko kvalitná káva alebo aj vinná réva, ktorú vo vyšších polohách pestujú 
miestni roľníci. Vulkán nedáva zabudnúť na svoje meno (fogo = oheň) o opäť sa 
pripomenul zatiaľ poslednou sopečnou erupciou v apríli 1995, keď priamo ohrozil 
dedinku Cháde Calderais, kde sú stopy po lávových prúdoch dodnes viditeľné.
Nezabudnite si plavky, uterák, opaľovací krém, pokrývku hlavy a fotoaparát/
videokameru. V cene výletu je obed (bez nápojov). 
Orientačná cena: 246 EUR/osoba, deti: -20 %
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Kapverdy

Kombinácia ostrovov
Prinášame Vám jedinečnú možnosť spoznať v rámci jednej dovolenky až tri Kapverdské ostrovy súčasne. Svoj pobyt zahájite a zakončíte 
vždy na ostrove Sal alebo Boa Vista, kam smerujú naše charterové lety z Prahy, a taktiež máte možnosť navštíviť ostrovy Sao Vicente, Sao 
Antao, Fogo alebo Santiago. Ponúkame aj možnosť zahájiť Vašu dovolenku na ostrove Boa Vista a dokončiť ju na ostrove Sal. Doprava medzi 
jednotlivými ostrovmi je zaistená miestnou pravidelnou leteckou dopravou, ktorá využíva predovšetkým menšie turbovrtulové lietadlá. 
Jednotlivé prelety trvajú do cca jednu hodinu. Na ostrove Sal a Boa Vista Vám budú k dispozícii naši česky a slovensky hovoriaci delegáti a 
na ostatných ostrovoch sa o Vás postarajú miestny väčšinou anglicky hovoriaci pracovníci.

•  Minimálny počet osôb pre zrealizovanie zájazdu s kombináciou pobytu na 
viacerých ostrovov sú 2 osoby. Upozorňujeme na možnosť zmeny progra-
mu zájazdu, prevažne počtu dní strávených na jednotlivých ostrovoch, z 
dôvodu nepravidelnosti v miestne leteckej doprave, zapríčinených nepri-
aznivým počasím alebo technickou poruchou.

Upozornenie
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Wi-Fi
zadarmo

Kapverdy – ostrov São Vicente – polpenzia

Hotel Foya Branca ****

Obsadenosť izby: Dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky.
Ubytovanie na ostrove Sao Vicente je zaistené v hoteli Foya Branca****.
Hotel sa nachádza neďaleko letiska v zátoke Sao Pedro priamo pri širokej dlhej 
pláže a je obklopený krásnou udržiavanou záhradou s niekoľkými bazénmi. Od 
hlavného mesta ostrova Mindela je vzdialený cca 10 km a hotel tam zaisťuje 
niekoľkokrát denne bezplatnú dopravu. Stravovanie v hoteli je formou polpenzie 
– raňajky a večere formou bufetu. Ubytovanie je v štandardne zariadených izbách 
s klimatizáciou, TV a trezorom. V areáli hotelu je Wi-Fi zadarmo.

Možné varianty:
• 3 noci na ostrove Sal + 3 noci na ostrove Sao Vicente + 1 noc na ostrove Sal
• 5 nocí na ostrove Sal + 7 nocí na ostrove Sao Vicente + 2 noci na ostrove Sal 
•  3 noci na ostrove Boa Vista + 3 noci na ostrove Sao Vicente + 1 noc na 

ostrove Boa Vista
•  5 nocí na ostrove Boa Vista + 7 nocí na ostrove Sao Vicente + 2 noci na 

ostrove Boa Vista

Ubytovanie na ostrove Sal je zaistené v hoteli OA Belorizonte **** v bungalove 
typu Superior a so stravovaním formou all inclusive.

Ubytovanie na ostrove Boa Vista je zaistené v hoteli Royal Decameron ****9 
v izbe typu Suita s výhľadom na more a so stravovaním formou all inclusive.

Celodenný výlet po ostrove Sao Vicente vrátane obeda a sprievode miestne-
ho anglicky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Kapverdy – Boa Vista + São Vicente / Sal + São Vicente  8 / 15 dňový zájazd

Ostrov São Vicente
São Vicente, preslávený karnevalmi, patrí – rovnako ako ostrov 
Sal – medzi náveterné Kapverdské ostrovy. Na ostrove je nedávno 
vybudované medzinárodné letisko.

Špicaté vyhasnuté vulkány vystupujú jeden za druhým a tvoria veľmi zaujímavé 
panoráma ostrova. Hlavným mestom je od roku 1879 mesto Mindelo, ktoré sa pýši 
starou anglickou architektúrou a nádhernou zátokou v prístave Porto Grande, ktorý 
mal veľký vplyv na rozvoj námornej dopravy na Kapverdoch.
Mindelo je kultúrnym centrom celých Kapverd aj rodiskom veľa miestnych umel-
cov, napr. Cesárie Évory, dnes už legendárnou svetoznámou speváčkou. V meste sa 
nachádza veľa malých obchodíkov, ponúkajúcich ručne vyrábané produkty. Krásny 
výhľad na mesto, z výšky 750 m n. m., ponúka najvyššia hora Monte Verde. Je 
súčasťou prírodného parku a môžete z nej pozorovať aj Monte Cara, skalu v tvare 
ľudskej tváre. Každoročne sa na ostrove koná niekoľko karnevalov a hudobných 
festivalov, na ktorých sa sem schádzajú ľudia nielen zo susedných ostrovov, ale aj 
zahraničia. Ďalšími lákadlami ostrova sú rybárske dedinky Salamansa a Baiadas 
Gatas – zátoka, preslávená známym hudobným festivalom. Tu sa môžete vykúpať 
v neskutočne kľudnom krištáľovom oceáne alebo posedieť v miestnej reštaurácie 
s výberom nepreberného množstva voňavých špecialít, ktorých základom bývajú 
najmä kôrovce. Za návštevu rozhodne stojí taktiež dedinka Calhau s prírodným 
bazénom, obklopená malebnými vulkánmi.

Mindelo, ostrov São Vicente
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Kapverdy – Santo Antão – polpenzia

Pedracin Village ***

Ubytovanie na ostrove Santo Antão je zaistené v hoteli Pedracin Village s polpenziou. Je to komfortný hotel, nachádzajúci sa v takmer horskej prírode ostrova a ponúka 
nezabudnuteľný výhľad na vrcholky hôr. Hotel bol vystavaný v tradičnom ostrovnom štýle a ponúka všetko pre pohodlie klienta – reštauráciu, bar, klimatizované izby s TV 
so satelitným pripojením. Nechýba ani bazén a solárium. Hotel ma skvelú polohu pre milovníkov trekkingu. Stravovanie v hoteli je formou polpenzie – raňajky a večere sú 
servírované. Ubytovanie je v štandardne zariadených izbách s možnosťou jednej prístelky. Hotel je ideálnym miestom pre odpočinok a relax.

na severe ostrova. 
Santo Antão je preslávený aj pestovaním cukrovej trstiny, s ktorej sa vyrába 
miestny rum. Na vlastné oči môžete vidieť výrobu Grogue v Ribeira da Torre. 
Za návštevu stojí aj romantická dedinka Ponto do Sol. Doprava na ostrov Santo 
Antao je zaistená trajektom (plavba cca hodinu) zo susedného ostrova Sao Vi-
cente.

Možné kombinácie:
•  4 noci na ostrove Sal + 5 nocí na ostrove São Vicente + 3 noci na ostrove Santo 

Antão + 2 noci na ostrove Sal
•  4 noci na ostrove Boa Vista + 5 nocí na ostrove São Vicente + 3 noci na ostrove 

Santo Antão + 2 noci na ostrove Boa Vista

Ubytovanie na ostrove Sal je zaistené v hoteli OA Belorizonte **** v bungalove 
typu Superior a so stravovaním formou all inclusive.

Ubytovanie na ostrove Boa Vista je zaistené v hoteli Royal Decameron ****9 
v izbe typu Suita s výhľadom na more a so stravovaním formou all inclusive.

Ubytovanie na ostrove São Vicente je zaistené v hoteli Foya Branca **** v 
štandardnej izbe so stravovaním formou polpenzie.

Celodenný výlet po ostrove São Vicente vrátane obeda a v sprievode miest-
neho anglicky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Poldenný výlet po ostrove Santo Antão vrátane obeda a v sprievode miest-
neho anglicky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Kapverdy – Boa Vista/Sal + São Vicente + Santo Antão 15 dňový zájazd

São Vicente + Santo Antão
Ostrov Santo Antão, druhý najväčší ostrov Kapverd sa taktiež radí k 
náveterným ostrovom a rozprestiera sa na celkovej ploche 779 km2. 
Leží najzápadnejšie z celého súostrovia a predstavuje taktiež najzá-
padnejší cíp samotnej Afriky. Najzelenejší a najhornatejší ostrov je 
niekedy prirovnávaný k portugalskej Madeire. Juh ostrova je suchý, 
v strednej časti vládne vďaka horskému pásmu studená klíma a 
severovýchodná časť sa vyznačuje skôr vlhkým podnebím.

Ostrov je plný protikladov: špicaté vrcholky hôr kontrastujú so zelenými údoliami 
a azurovo modrým morom. Západ ostrova je takmer neobývaný, s početnými 
skalami a nepriestupným terénom, naproti tomu severovýchod vás prekvapí 
upravenými poliami, kde miestni obyvatelia pestujú papáju alebo banány, zele-
nými údoliami a hlbokými stržami. Kvôli pôsobeniu erózie sú vrcholky hôr ostré 
a nedostupné a údolia hlboké a strmé. Na severnej strane ostrova je pobrežie 
skôr skalnaté (práve vďaka pôsobeniu severných vetrov a morských vĺn). Na 
ostrove nechýba zdroj sladkej vody – na juhu môžeme nájsť stále tečúcu riečku 
a v údoliach početné jazierka a vodopády. 
Santo Antão je pravým rajom pre milovníkov prírody – môžete tu nájsť viac než 
30 druhou rastlín, ktoré nikde inde nenájdete. Gurmáni si zasa pochutnajú na 
morských plodoch či na zákuskoch s banánu, papáje či kokosu, medových kolá-
čikoch alebo figových bonbónoch. 
Povrch ostrova je veľmi rôznorodý, a preto sa aj vegetácia líši od miesta k miestu. 
Eukalyptus, cypriš a borovica sú typické pre oblasti s vyššou nadmorskou výš-
kou. Na juhu naproti tomu nájdete skôr nízku vegetáciu – trávy a byliny. Vďaka 
členitému, hornatému terénu je Santo Antao tým pravým miestom pre vášni-
vých turistov a cyklistov. Najvyššia hora ostrova je Topo de Coroa s 1979 m n. m. 
Na ostrove sa taktiež nachádza niekoľko malebných pláži a tie najlepšie nájdete 

Ponta do Sol, ostrov Santo Antão
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Kapverdy – ostrov Santiago – polpenzia

OA Praiamar ****

Ubytovanie na ostrove Santiago je zaistené v hoteli OA Praiamar s polpenziou. 
Hotel leží v kľudnej rezidenčnej štvrti hlavného mesta, priamo pri mori. Do his-
torického centra hlavného mesta jeho trhmi, barmi, reštauráciami a obchodíkmi 
je to cca 3 km. Najbližšia piesočnatá pláž je vzdialená asi 300 metrov. Jedná sa o 
moderne a vkusne zariadený hotel s jedálňou, s raňajkami formou bufetu a ve-
čerami servírovanými trojchodového menu. S jedálne je krásny výhľad na more. 
Na terase je bazén s morskou vodou, šmykľavka, vírivka, fitness a tenisový kurt. 
Hotel ponúka klimatizované izby s možnosťou jednej prístelky, s telefónom, TV 
so satelitným pripojením, kúpeľňou so sociálnym zariadením, minibarom (spo-
treba za poplatok), bezpečnostnou schránkou (za poplatok) a balkónom, prevaž-
ne s výhľadom do záhrady.

najväčšie preslávenie dosiahol Sir Francis Drake. Z turistického hľadiska sú zaují-
mavé trhy Sucupira či botanická záhrada Sao Jorge de Orgáos, ležiace v jednom 
z tunajších hlbokých údolí. Na plantážach Santiaga sa pestuje tropické ovocie 
(hlavne banány a papája) a cukrová trstina, ktorá je základom miestnej pálenky 
Grogue. Na severozápade ostrova stojí za návštevu záliv s dedinkou a plážou 
Tarafal, lemovanou kokosovými palmami. 

Možné varianty:
• 3 noci na ostrove Sal + 3 noci na ostrove Santiago + 1 noc na ostrove Sal 
• 5 nocí na ostrove Sal + 7 nocí na ostrove Santiago + 2 noci na ostrove Sal

Ubytovanie na ostrove Sal je zaistené v hoteli OA Belorizonte **** v bungalove 
typu Superior a so stravovaním formou all inclusive. 

Celodenný výlet po ostrove Santiago vrátane obeda a v sprievode miestneho 
anglicky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Kapverdy – Ostrov Sal + ostrov Santiago 8 / 15 dňový zájazd

Ostrov Santiago
Najväčší a najjužnejšie položený ostrov celých Kapverd (990 km2) 
a taktiež jeho „hlavný“ ostrov, na ktorom žije viac než polovica 
všetkého kapverdského obyvateľstva. Santiago je vulkanicky ostrov 
s členitým povrchom a vysokými horami a s pobrežím, lemovaným 
prekrásnymi piesočnatými plážami. 
Hlavným mestom je Praia, dôležitý prístav a obchodná križovatka s medziná-
rodným letiskom. Prvým Európanom, ktorý zočil brehy tohto prekrásneho ost-
rova, bol Antonio do Noli. Hneď potom sa stal ostrov prvým trvale obývaným 
miestom na Kapverdskom súostroví. Obyvatelia Santiaga sa živili rybolovom 
a poľnohospodárstvom, ale skutočný rozvoj prišiel až s objavením a osídlením 
Ameriky. Osadníci Nového sveta potrebovali ako pracovnú silu otrokov z Afriky a 
ostrov Santiago sa tak stal centrom obchodu s ľuďmi. Portugalská kultúra sa tak 
zmiešala s africkými zvykmi, hudbou, tradíciami a jazykom. O význame ostrova 
svedčí zachovalá stredoveká Pevnosť sv. Filipa v historickom hlavnom meste 
Cidade Velha, ktorá mala obyvateľov chrániť pred nájazdmi pirátov, z ktorých 

Praia, hlavné mesto, ostrov Santiago
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Kapverdy – Fogo – polpenzia

Xaguate ****

Ubytovanie na ostrove Fogo je zaistené v hoteli Xaguate s polpenziou. Moderný 
hotel sa nachádza neďaleko centra Sao Filipe, iba 5 minút jazdy od letiska, na 
vyvýšenom mieste nad krásnou dlhou plážou s tmavým pieskom, s výhľadom 
na oceán. V hoteli je bazén, reštaurácia, recepcia a bar. Stravovanie v hoteli je 
zaistené formou polpenzie – raňajky a večere formou bufetu. Ubytovanie je za-
istené v štandardne zariadených izbách s klimatizáciou a TV. V areáli hotela je 
Wi-Fi zadarmo.

Možné varianty:
•  4 noci na ostrove Sal + 4 noci na ostrove Santiago + 4 noci na ostrove Fogo + 

2 noci na ostrove Sal

Ubytovanie na ostrove Sal je zaistené v hoteli OA Belorizonte **** v bungalove 
typu Superior a so stravovaním formou all inclusive.

Ubytovanie na ostrove Santiago je zaistené v hoteli OA Praiamar **** v štandard-
nej izbe a so stravovaním formou polpenzie.

Celodenný výlet po ostrove Santiago vrátane obeda a sprievodu miestneho 
anglicky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Celodenný výlet po ostrove Fogo vrátane obeda a sprievodu miestneho ang-
licky hovoriaceho sprievodcu je zahrnutý v cene!

Kapverdy – Sal + Santiago + Fogo 15 dňový zájazd

Santiago + Fogo
Hlavným lákadlom ostrova Fogo je stále aktívna sopka Pico de Fogo, 
týčiaca sa do výšky cez 2800 m n. m. Pohľad na tento majestátny 
vulkán sem láka mnoho turistov. Zo svahu ostrova sa ponúkajú 
pekné pohľady aj na susedný ostrov Brava. 

Jednotlivé usadlosti svedčia o tom, že o plantáže na ľahkej sopečnej pôde mali 
záujem bohatí portugalskí plantážnici. Ostrov je preslávený tunajšou vysoko kva-
litnou kávou, alebo vinnou révou, ktorú vo vyšších polohách s úspechom pestujú 
tunajší roľníci. Vyhlásenou značkou vína je Manecom, veľmi vyhľadávaný znalca-
mi. Ďalším remeslom, ktoré živí obyvateľstvo ostrova Fogo, je tkáčstvo. Vulkán 
na ostrove ale stále nedáva zabudnúť na svoje meno (fogo = oheň) a opäť sa 
pripomenul zatiaľ poslednou sopečnou erupciou v roku 2014, kedy ohrozil dedin-
ku Chá de Caldeiras, kde sú dodnes stopy po lávových prúdoch. Koncom apríla sa 
na ostrove Fogo v Sao Filipe koná tradičný karneval.

Wi-Fi
zadarmo

pláž na ostrove Fogo
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Boa Vista – Riu Karamboa *****

Prvú noc je nutné stráviť na ostrove Boa Vista a poslednú noc na ostrove Sal. 
Sami si môžete zvoliť dĺžku vášho pobytu na každom ostrove v priebehu vášho 8, 
12, alebo 15 dňového zájazdu. Vybrať si môžete s troch rôznych kombinácií obľú-
bených hotelov kategórie **** a ***** vždy so stravovaním formou all inclusive.

Kapverdy – Boa Vista + Sal  8 / 15 alebo 12 dňový zájazd

Boa Vista + Sal
Vďaka piatkovým charterovým letom našej cestovnej kancelárie po 
trase Praha – Boa Vista – Sal – Praha máte jedinečnú možnosť kombi-
nácie pobytov na ostrove Boa Vista a Sal, spojenú len s jedným 
krátkym preletom medzi ostrovmi Boa Vista a ostrovom Sal. 

Dvojlôžková izba. 
Rodinná izba s možnosťou jednej prístelky alebo 2 prísteliek pre deti.

Sal – Riu Garopa *****

Boa Vista – Iberostar Club ***** Sal – OA Salinas Sea *****

Boa Vista – Royal Decameron ****9

Dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky, alebo 2 prísteliek pre deti.

Sal – OA Belorizonte **** 

Wi-Fi
zadarmo

pláž Praia das Dunas, ostrov Boa Vista

Dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky. 
Izba s výhľadom do záhrady, alebo s bočným výhľadom na more.
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Kapverdy / Boa Vista

Iberostar Club Boa Vista *****

Top hotel reťazca Iberostar je situovaný priamo nad fascinujúcou širokou a niekoľko kilometrov dlhou plážou Chaves v exotickej krajine na 
brehu Atlantiku. Hotel ponúka všetko pre pohodlie a komfort hostí pre chvíle odpočinku aj zábavy a to ako dospelým, tak aj deťom. Hotelová 
kuchyňa pripravuje veľmi bohatú ponuku miestnej aj medzinárodnej kuchyne, množstvo nápojov aj lahodných koktejlov.
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Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    3 km
centra (Sal Rei):   10 km
nákupných možností (Sal Rei):  10 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, vlastné sociálne zari-
adenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, televízor so satelitným príjmom, 
telefón, minibar, trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Štandardná izba má nešpecifikovaný výhľad.
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom do záhrady: možnosť 1 prístelky
Izba s bočným výhľadom na more: možnosť 1 prístelky
Izba s výhľadom na more: možnosť 2 prísteliek
Rodinná izba
Suita: možnosť 4 prísteliek
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, klimatizácia, hlavná reštaurácia, 
reštaurácia s obsluhou, minibar, bar, bar pri bazéne, bazén 
a detský bazén so slanou vodou (ležadlá a osušky zadarmo), 
miniklub (4-7 rokov), maxiclub (8-12 rokov), minidiskotéka, 
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi zadarmo (30 min/po-
byt), práčovňa (za poplatok), zmenáreň, konferenčná sála
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, fitnes, aerobik, lukostreľba, 
aquafit, aqua-gym, plážový volejbal, šípky, nordic walking, 
boccia, tenis, stolní tenis, vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, turecké kúpele, jacuzzi, sauna, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All Inclusive: 24 hodín denne, zahrňuje raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, v priebehu dňa ľahké občerstvenie, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom.
Upozornenie:
V hlavnej reštaurácii je po mužoch vyžadované nosenie dlhých 
nohavíc.
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Vzdialenosť od
pláže:  pri pláži
letiska:  25 km
centra (Sal Rei): 32 km
nákupných možností: v mieste, ďalej v Sal Rei
Ubytovanie
dvojlôžková izba, centrálne ovládaná klimati-
zácia, telefón, TV so satelitným príjmom, malá 
chladnička, sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatek
Štandardná izba–comfort,rovnaká ako 
štandardná izba s možnosťou 2 prísteliek
Izba Superior–navyše minibar (zadarmo, pra-

při objednání do 20. 7. již od
All

Inclusive
KARTAGO Wi-Fi

zadarmo
KARTAGOIba 

v KARTAGO
tours

Rozľahlý a luxusný hotelový komplex obľúbeného reťazca RIU pri krásnej piesoč-
natej pláži Lacacao – teraz nový v našej ponuke. Areál je rozdelený na 3 hlavné 
ubytovacie časti – časť iba pre dospelých (superior izby), štandardná a časť pre ro-
diny s deťmi. Časť „iba pre dospelých“ ponúka nadštandardné služby a zariadenie, 
ktoré môžu využívať ubytovaní hostia. Izby v časti pre rodiny s deťmi sú najbližšie 
k detskému ihrisku, areálu pre deti a detskému bazénu.

Kapverdy / Boa Vista / Lacacao Beach

RIU Touareg *****

videlné doplňovanie), Gourmet reštaurácia s obsluhou (1 x týž-
denne, nutná rezervácia), bar pri bazéne s Wi-Fi (zadarmo), bazén 
s whirlpool (v zime vyhrievaný), izby bližšie k pláži 
Rodinná izba v rodinnej časti–možnosť 2 prísteliek v oddelenej 
miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou (kapverdská, africká, ázijská, nutná rezervácia), 4 bary, Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), obchody so suvenírmi, diskotéka, karaoke, 
veľký bazén so sladkou vodou, 3 bazény so slanou vodou (ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne zadarmo), detský klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, parný kúpeľ, vírivka (všetko od 18 rokov), animačné 
a zábavné programy, tenis (rakety a loptičky za zálohu), ihrisko 
na rôzne druhy športov, stolný tenis, shuffleboard, plážový vo-
lejbal, výbava na kajaking a šnorchlovanie, 1 lekcia potápania s 
prístrojom v bazéne
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, salón krásy, vodné športy mimo priestorov hotela – scu-
ba diving, parasailing atď.
Stravovanie v cene
All Inclusive: 24 hodín denne, zahrňuje raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, v priebehu dňa ľahké občerstvenie, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie:
Z dôvodu umiestnenia hotela v odľahlej časti ostrova sú 
štandardné delegátske služby poskytované iba telefonicky.
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Clubhotel svetovo známeho reťazca RIU patrí k najluxusnejším a najlepšie vyba-
veným hotelom na celom kapverdskom súostroví. Nedávno otvorený komplex leží 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži a svojimi službami na vysokej úrovni určite 
uspokojí každého hosťa.

Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Praia de Salines

RIU Karamboa *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:    2 km
centra (Sal Rei):  9 km
nákupných možností (Sal Rei): 9 km 
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, centrálne riadená kli-
matizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minichladnička, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), stropný 
ventilátor, trezor, balkón alebo terasa
Rodinná izba – navyše obývacia izba s pohovkou
Suita – rovnako ako rodinná izba, väčšia obytná časť, kúpeľňa s 
hydromasážnou vaňou 
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – možnosť 2 prísteliek pre deti
Suita – dvojlôžková izba bez prístelky 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou (kapverdská, ázijská, africká –nutná rezervácia), bary, bar pri 
bazéne, bazén s vírivkou (lehžadlá, slnečníky a uteráky zadarmo), 
Wi-Fi (na recepcii zadarmo), detský bazén, slnečná terasa, detský 
klub, detské ihrisko, kaderníctvo, nočný klub, boutique, obchod so 
suvenírmi, bankomat
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, vstup do nočného klubu „Pa-
cha“, fitnes, jacuzzi a sauna (za poplatok), shuffleboard, streľba 
zo vzduchovej pištole, aquagym, plážový volejbal, tenis (2 kurty 
s tvrdým povrchom, záloha za rakety a loptičky). V rámci potá-
pačského centra majú klienti zadarmo jednu hodinu za pobyt 
windsurfing, kajaking, šnorchlovanie alebo bodyboard.
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín denne, zahrňuje raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, v priebehu dňa ľahké občerstvenie, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom. 
Upozornenie
využitie fitnes, jacuzzi, sauny a vstup do nočného klubu je pre osoby 
staršie 18 rokov; pre vstup do fitnes sú povinné športové topánky
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Kapverdské ostrovy, Boa Vista, Praia de Chaves

Royal Decameron Boa Vista ****9

Príjemný hotel postavený v talianskom štýle leží priamo pri krásnej a širokej piesočnatej pláži Praia de Chaves a svojim klientom zaručuje 
bezstarostnú a pokojnú dovolenku plnú odpočinku a relaxu. Hotel ponúka ubytovanie v nízkych budovách, ktoré obklopuje krásna udržia-
vaná záhrada a niekoľko bazénov. Hotelový reťazec Royal Decameron je medzi klientmi veľmi obľúbený a vyhľadávaný hlavne vďaka svojim 
perfektným službám, ideálnej polohe hotela a vynikajúcej gastronómii. Oficiálna kategória hotela je 4*, ale podľa nášho názoru a vďaka 
rade pozitívnych ohlasov hotel a jeho služby zodpovedajú kategórii 4*plus. Hotel má aj unikátnu pokojnú zónu (pri pláži a bazéne), kde Vás 
nebudú obťažovať animácie a hlučná hudba.
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Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   3 km
centra (Sal Rei):  10 km
nákupných možností (Sal Rei): 10 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek, klimatizácia, telefón, TV, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), trezor (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Suita – navyše obývacia izba s chladničkou, kuchynkou a balkó-
nom/terasou
Ubytovanie za príplatok
Suita s výhľadom na more – možnosť 2 prísteliek
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou, snack bar, disko bar, bar pri bazéne, bar na pláži, Wi-Fi internet 
na recepcii za poplatok, 2 bazény (1 s vírivkou, ležadlá a osušky 
zadarmo), ošetrovňa, bankomat
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava 
animačné programy, nočné programy, 2 tenisové kurty, športové 
ihrisko, fitnes, SPA (za poplatok), disko, detský klub
Stravovanie v cene
All inclusive: 10.00-24.00, zahrňuje raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, behom dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.
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Kapverdy / Sal / Ponta Preta

RIU Funana / Garopa *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   22 km
centra:   4 km
nákupných možností:  v areáli
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky (pevné lôžko), individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so 
satelitným príjmom, mini chladnička, trezor, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC)
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba - možnosť 1 prístelky, možnosť 2 prísteliek pre 
deti, rovnaké zariadenie ako štandardná izba, navyše obytná 
časť s rozkladacou pohovkou 
Suita – rovnaká ako rodinná izba, väčšia obytná časť, kúpeľňa s 
hydromasážnou vaňou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštaurácie s ob-
sluhou, bar (snack bar, minimarket), nočný klub, Wi-Fi internet 
na recepcii zadarmo, obchod so suvenírmi, kaderníctvo, 1 bazén 
v zimnom období vyhrievaný (ležadlá, slnečníky a osušky zadar-
mo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko, bankomat
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, živá hudba, plážový volejbal, 
šnorchlovanie, kajaky, fitnes, sauna, vírivka, stolný tenis, futbal, 
tenisový kurt
Športové aktivity za poplatok
osvetlenie tenisového kurtu, potápanie, vybrané vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: 10:00 – 24:00, zahŕňa: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, večera možná po predchádzajúcej rezervácii v 
reštaurácii s obsluhou, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby (v nočnom klube do 02:00 hod.). Je 
možné čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.

Jeden z najnovších a najkvalitnejších hotelov na Kapverdských ostrovoch patrí 
prestížnej hotelovej sieti RIU, vlastnenej cestovnou kanceláriou TUI. Leží neďaleko 
mestečka Santa Maria pri vlastnej krásnej pláži. Vysoká úroveň služieb je zárukou 
spokojnej dovolenky.
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Kapverdy / Sal / Ponta Preta

Melia Tortuga Beach *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   18 km
centra:   4 km
nákupných možností:  v areáli hotela
Ubytovanie
Štandardná izba (STE): dvojlôžková izba, spálňa a obývacia 
izba s kuchynským kútom, základné kuchynské vybavenie pre 
nenáročné varenie, individuálne nastaviteľná klimatizácia, te-
lefón, televízor so satelitným príjmom, pripojenie na internet 
(za poplatok), minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba: možnosť 2 prísteliek, 2 spálne
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou, Grill bar a restaurant, reštaurácia na pláži, 2 bary, nočný klub, 
Wi-Fi pripojenie (za poplatok), minimarket, obchodná arkáda, 2 
konferenčné miestnosti, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, ležadlá, slneční-
ky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fitnes
Športové aktivity za poplatok
Spa centrum, solárium, vodné športy
Stravovanie v cene
All Inclusive: 09:00 – 24:00, zahŕňa: raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, počas dňa občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Je možné čerpať na miestach a časoch určených hotelom.

Hotel je oázou pokoja a luxusu na slnečnom ostrove Sal. Krásna lokalita, dokonalý 
servis a vynikajúce vybavenie rezortu vytvára ideálne podmienky pre páry aj pre 
rodiny. Tento 5* rezort ponúka okrem iného skvelé reštaurácie pre labužníkov, nie-
koľko barov s príjemnou atmosférou a tiež plážový bar a Grill bar, odkiaľ je možné 
pozorovať západ slnka. Doprava do Santa Marie zadarmo.

KARTAGOAll
Inclusive



KARTAGOAll
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Melia Dunas Beach Resort je novo postavený komplex, ktorý ponúka najväčší komfort 
ubytovania a služieb. Hotel sa nachádza v kľudnej a krásnej lokalite 10 minút od 
turistického centra ostrova – Santa Maria (doprava do Santa Marie je zadarmo), a ako 
All Inclusive Resort ponúka luxus, ktorý uspokojí aj tú najnáročnejšiu klientelu. Pre 
dospelé osoby ponúka hotel za príplatok špeciálne služby pod názvom „Level Service“.

Kapverdy / Sal / Ponta Preta

Melia Dunas Beach Resort *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   18 km
centra:   5 km
nákupných možností:  v areáli hotela
Ubytovanie
Štandardná izba (STE): dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky, 
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, pripojenie na internet (za poplatok), minibar (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba: možnosť 2 prísteliek, 2 spálne
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s 
obsluhou (talianska, kapverdská,gril, morské plody), 12 barov 
(z toho 3 bazénové), Wi-Fi (za poplatok), 2 konferenčné miest-
nosti, 3 bazény a detské bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
butik a obchod so suvenírmi, divadlo pre zábavu a nočné pro-
gramy, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, ležadlá, slneční-
ky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fitnes
Športové aktivity za poplatok
Spa centrum (vnútorný bazén, vírivka, masáže, sauna, zdravot-
né a kozmetické procedúry), vodné športy
Stravovanie v cene
All Inclusive: 06:30 – 02:00, zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu,  počas dňa občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je 
možné čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.
Level Service
Táto exkluzívna služba za príplatok je určená iba pre dospelých 
klientov cestujúcich bez detí a zahrňuje: prioritnú rezerváciu v 
hotelových reštauráciách, samostatnú recepciu, expresné uby-
tovanie, darček na privítanie, ponuku vankúšov, župan a papu-
če, kávovar Dolce Gusto na izbe (4 kapsule na pobyt), privátne 
raňajky v reštaurácii Atlantis, bazén iba pre vyhradenú klientelu, 
oddelenú časť pláže – Gabi Beach, 20% zľavu v reštaurácii Atlan-
tis a Rancho a na Spa procedúry, vstup do uzavretého priestoru 
s Wi-Fi internetom, barom s prémiovými miešanými nápojmi a 
občerstvením a ďalšími službami.
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Úplne nový hotel určený pre najnáročnejších klientov leží priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži len 5 minút príjemnej prechádzky po promenáde od dedinky Santa 
Maria. Hotel bol uvedený do prevádzky v roku 2013 a je umiestnený priamo vedľa 
už dobre známeho hotela Oasis Atlantico Belorizonte.

Kapverdy / Sal / Santa Maria

OA Salinas Sea *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   20 km
centra:   0,5 km
nákupných možností:  0,5 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba bez prístelky, možnosť 2 prísteliek (rodinná 
izba), klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom,  Wi-Fi pri-
pojenie (zadarmo), minibar (balená voda zdarma), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom do záhrady s čiastočným výhľadom na 
more+suita 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, talianska reštaurácia a snack bar, 3 bary, Wi-Fi pripojenie 
(zadarmo), konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén, vírivka, herňa, zmenáreň, práčovňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, vonkajšie ihrisko, posilňovňa
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness
Stravovanie v cene
All Inclusive 24 hod: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch určených ho-
telom.
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Kapverdy / Sal / Santa Maria Beach

OA Belorizonte ****

Veľmi príjemný, rozľahlý komplex prízemných drevených bungalovov v typickom miestnom štýle (izby štandard) a murovanej dvojpodlažnej 
budovy. Leží v najkrajšom mieste prekrásnej dlhej piesočnatej pláže, priamo pri mestečku Santa Maria. Krásne kúpanie a slnenie, ideálna 
rodinná dovolenka. Hotel je súčasťou portugalskej hotelovej siete, známej kvalitou poskytovaných služieb. Ide o dlhodobo preverenú značku 
kvality na Kapverdských ostrovoch. Výborná poloha je skvelou kompenzáciou za jednoduchšie ubytovanie. Za príplatok je možné ubytovanie 
v komfortnejšom, zrenovovanom bungalove alebo v izbe v hlavnej budove.
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Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   20 km
centra:   1 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
pdvojlôžková izba typu bungalov, možnosť 1 prístelky, možnosť 2 
prísteliek (len pre deti formou poschodovej postele), individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, mini chlad-
nička (doplňovaná, fľaša vody zadarmo), trezor za poplatok, vlast-
né sociálne zariadenie (kupeľňa, sušič vlasov, WC)
Ubytovanie za príplatok
Superior bungalov: možnosť 1 prístelky, zrenovovaný, modernej-
šie zariadený
Izba v hlavnej budove: možnosť 1 prístelky 2 prísteliek pre deti, 
priestrannejšia a modernejšie zariadená izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, grill reštaurácia s 
obsluhou, herňa, bar, snack bar, nočný bar (platené nápoje), ob-
chod so suvenírmi, pripojenie na internet (za poplatok), kader-
níctvo, 3 bazény, z toho 2 s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko 
Pláž
krásna piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, vírivka, te-
nisový kurt (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, plážový volejbal 
a futbal, lekcie tradičných tancov (coladeira, San Joao, funana, 
kuduro)
Športové aktivity za poplatok
potápanie, windsurfing, biliard, masáže, salón krásy
Stravovanie v cene 
All inclusive: 10:00 – 24:00, zahŕňa: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch urče-
ných hotelom.
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Obľúbený hotel na vysokej úrovni na najkrajšej pláži pri mestečku Santa Maria. Je ve-
dený ako taliansky klubový hotel a na Apeninskom poloostrove sa teší skvelej poves-
ti. Hotel ponúka pohodlnú, príjemnú a bezproblémovú dovolenku na pláži s bohatým 
výberom aktivít a zábavy. Ubytovanie je zabezpečené v bungalovoch v záhrade.

Kapverdy / Sal / Santa Maria Beach

Vila Do Farol ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   22 km
centra:   2 km
nákupných možností:  2 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor
Zariadenie hotela
recepcia, 2 reštaurácie, bar, snack bar/bar pri bazéne, spolo-
čenská miestnosť, konferenčná miestnosť, obchodík, bazén so 
slanou vodou a detskou časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi pripojenie (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky formou prístrešku zadarmo, 
osušky za zálohu
Športové aktivity a zábava zadarmo
Animačné programy, nepravidelné večerné programy, lukostreľ-
ba, plážový volejbal, futbal, aquagym, aerobik, šípky, stolný 
tenis, bowls
Športové aktivity za poplatok
tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), potápač-
ské centrum, masáže, vodné športy
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10:00 – 24:00, zahŕňa: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápo-
jov miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom.
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Moderný hotel na ideálnom mieste pár krokov od pláž a „mostu“ Pontao, ako je 
nazývané staré drevené rybárske mólo, ktoré je jednou z hlavných turistických 
atrakcií mestečka. Len máloktorý z návštevníkov vynechá obľúbené divadlo, keď 
sa sem rybári vracajú so svojim úlovkom hneď na mieste ho predávajú šéfku-
chárom vyhlásených rybích reštaurácií ( jedna z nich je ocenená Michelinovou 
hviezdou). Na pláž rovnako ako do obchodíkov, reštaurácií aj obľúbenej diskotéky 
La Pirata je to z hotela tiež len pár krokov. Veľmi pohodlné ubytovanie.

Kapverdy / Sal / Santa Maria

Pontao ***

Vzdialenosť od
pláže:   220 m
letiska:   18 km
centra:   200 m
nákupných možností:  20 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľ-
ná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar (spotreba 
za poplatok), trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (len raňajky), bar, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky za poplatok
Športové aktivity a zábava za poplatok
reštaurácie, kluby a bary v blízkom okolí, prenájom lodí, potápa-
nie, vybrané vodné športy
Stravovanie v cene
Raňajky: kombinácia servírovaného a jednoduchého bufetu 
Stravovanie za príplatok 
Polpenzia: raňajky a večere servírované alebo formou bufetu

Malý komorný hotel (38 izieb), ktorý svojou rustikálnou architektúrou a službami 
hrdo predstavuje tradičnú kapverdskú pohostinnosť. Výborná poloha priamo na 
pláži, pár krokov od centra mestečka Santa Maria, pohodlné ubytovanie, výborná 
reštaurácia s jedným z najkrajších výhľadov na pobrežie, ktoré Sal ponúka, to sú 
nesporné prednosti hotela. Predovšetkým pre svoju polohu je hotel mimoriadne 
obľúbený a býva jedným z najobsadzovanejších na ostrove. Môžete tu prežiť dovo-
lenku, pri ktorej spoznáte prednosti pobytu na Kapverdoch.

Kapverdy / Sal / Santa Maria

Odjo d’Agua ***

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   22 km
centra:   80 m
nákupných možností:  50 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, individuálne nastaviteľná klimatizácia, tele-
fón, TV so satelitným príjmom, minibar (spotreba za poplatok), 
trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia s nádherným výhľadom 
na šíre more, bar, snack bar, obchod so suvenírmi, pripojenie na 
internet (za poplatok), bazén (ležadlá zadarmo)
Pláž
piesočnatá (priamo pri hoteli vstup do vody kameňmi), ležadlá 
a slnečníky za poplatok, osušky za zálohu, plážový bar 
Športové aktivity a zábava za poplatok
plážový volejbal (v ďalších hoteloch na pláži), potápačské stre-
disko na pláži, škola/požičovňa windsurfingu a kitesurfingu na 
pláži, biliard, masáže
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu 
Stravovanie za príplatok 
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere servírované
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Vzdialenosť od
pláže:   300 m
letiska:   20 km
centra:   v centre
nákupných možností:  0 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mini chladnič-
ka, trezor (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC)
Zariadenie hotela
recepcia, spoločenská miestnosť, snack bar, kde sa podávajú 
raňajky 
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
Športové aktivity a zábava za poplatok
surfovanie, potápanie, vybrané vodné športy 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu 
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere servírované alebo formou bufetu

Kapverdy / Sal / Santa Maria

Central **9

Jednoduchý ale obľúbený rodinný hotel v tradičnom africkom štýle s príjemnou at-
mosférou a priateľským personálom. Nachádza sa v centre mestečka Santa Maria 
a má všetky predpoklady na strávenie odpočinkovej, ale i kvalitnej dovolenky s 
využitím vodných športov na tunajších plážach.

Jednoduchý a menší hotel nedávno rekonštruovaný, postavený v klasickom konti-
nentálnom štýle, s krásnou drevenou verandou („sobrado“). Udržiavaný interiér, 
skvelá poloha v centre letoviska Santa Maria a výhodná cena sú dôvodom, prečo 
je tento hotel tak obľúbený a patrí medzi kategóriu hotelov „de charme“. Hotel je 
ideálny pre odpočinkovú, ale aj aktívnu dovolenku s využitím vodných športov na 
tunajších plážach. V blízkosti hotela sa nachádza viac ako 25 rôznych reštaurácií 
a barov od tých najdrahších až po miestne grily, kde sa skvele najete aj za jedno 
euro.

Kapverdy / Sal / Santa Maria

Les Alizes ***

Vzdialenosť od
pláže:   100 m
letiska:   20 km
centra:   v centre
nákupných možností:  0 m
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, telefón, TV, chladnička, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na recepcii 
(zadarmo), stropný ventilátor, terasa
Suite: dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
recepcia, zadarmo Wi-Fi pripojenie na internet, auto požičovňa, 
obchody so suvenírmi, boutique, obchod s typickými korkovými 
produktmi  
Pláž
Piesočnatá, osušky zadarmo, ležadlá a slnečníky za poplatok 
Športové aktivity a zábava za poplatok
surfovanie, potápanie, vybrané vodné športy 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu
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KAPVERDY
Nádherné pláže vyhľadávané

turistami celého sveta.



Senegal

Exotický raj Senegal sa rozprestiera na najzápadnejšom výbežku Afriky. Väčšina návštevníkov 
sem mieri za krásnymi plážami a to úplne oprávnene. Dovolenku pri mori si môžete vychutnať v 
hotelových rezortoch alebo na výlete v jednej z pobrežných rybárskych dediniek, ktorých pláže 
sú posiate stovkami farebných pirog, domorodých kánoí, vydlabaných z jediného kmeňa stro-
mov. Nezabudnuteľné pre vás bude safari s voľne žijúcimi antilopami, zebrami, žirafami, byvolmi 
či nosorožcami. Navštívte Ružové jazero s vodami pripomínajúcimi jahodový kokteil, spoznajte 
domorodé obyvateľstvo i život a historické pamiatky Dakaru, vrátane pamiatok UNESCO.
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Mena: západoafrický frank CAF (XOF)
Časový posun: -1 hodina
Hlavné mesto: Dakar
Telefónna predvoľba: +221
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abuji  
No. 14, Lord Lugard Street, Asokoro, Abuja, Nigéria

Senegal
Senegal sa nachádza na západnom cípe afrického kontinentu. Le-
muje ho 500 km dlhé pobrežie pozdĺž Atlantického oceánu. Hraničí 
s Mauretániou, s Mali na východe a na juhu s Guineou, Guinea 
Bissau a v okolí rieky Gambia je vklinený úzky pruh štátu Gambia. 
V súčasnej dobe je Senegal považovaný za jednu z politicky najsta-
bilnejších krajín Afriky.
V Senegale prevláda veľmi príjemné tropické podnebie so slnečný-
mi dňami od novembra do júla. Daždivá sezóna trvá od júla do ok-
tóbra. Krajinou pretekajú tri veľtoky, pozdĺž ktorých sa rozprestiera 
úrodná krajina, a tvoria tak labyrint lagún a vodných kanálov. Sever 
krajiny je súčasťou oblasti Sahelu so savanami, kde rastú trávy a 
kry. V južnej časti krajiny je vegetácia už hustejšia a podnebie je 
vlhkejšie s mangrovovými močarinami a hustými palmovými, bam-
busovými, mahagónovými i teakovými lesmi. V riedko osídlenej 
východnej časti krajiny žijú levy, antilopy a šimpanzy. Z vodných 
zvierat možno v miestnych riekach stretnúť hrochy a krokodíly ale-
bo hady, ako je kobra.
Senegal sa nazýva krajinou Terangy – teda pohostinnosti, ktorá tu 
má mimoriadny význam a väčšiu dôležitosť než v Európe. Teranga 
je štýl života a je hlboko zakorenená v senegalskej kultúre. Pre 
niektorých ľudí je fascinujúca práve jej kultúra, ktorá sa vyvíjala 
vplyvom senegalských kmeňov a nájazdov Francúzov. Všetky vply-
vy sa odrážajú v miestnom štýle obliekania, hudby, kuchyne a ar-
chitektúry. Priateľské privítanie je tu zárukou, pretože Senegalci 
lipnú na tradičných hodnotách a úcte k ostatným.
Senegalská kuchyňa je jednou z najchutnejších v celej Afrike. Pre-
važne je tvorená rybami a kuracím mäsom. Vynikajúce sú aj nápoje 
ako mätový čaj, palmové víno, či doma pražená káva.

Dakar
Hlavné mesto Dakar leží na vrchole polostrova lemovaného pláža-
mi. Očarí vás na jednej strane svojou eleganciou a na strane dru-
hej svojou domorodou atmosférou. Jeho rušné ulice, živé trhy a 
bohatý nočný život vás jednoducho vtiahnu do svojho neúnavné-
ho rytmu. Mesto ponúka zaujímavé kultúrne pamiatky, divadlá, 
múzeá a umelecké výstavy. Dakarské múzeum IFAN je jedným z 
najvýznamnejších afrických múzeí umenia. V meste môžete vidieť 
tiež typickú africkú medinu, prezidentský palác, katedrálu, vily v 
koloniálnom štýle i moderné budovy. Mnohé trhy v centre mesta 
ponúkajú miestne produkty pre Senegalcov aj suveníry pre turistov. 
Na plážach Dakaru si môžete užiť vodné športy ako surfovanie, ki-
tesurfing, plachtenie, kanoe, ale v blízkosti nájdete i tenisové kurty 
a golfové ihrisko. V okolí Dakaru môžete nájsť pokoj na historickom 
ostrove Gorée so zachovalou pevnosťou a koloniálnou štvrťou z 
čias Portugalcov, Britov a Francúzov alebo na zlatých plážach os-
trovov Yoff a N'Gor. Oddýchnuť si od víru veľkomesta môžete v 
architektonicky krásnom Saint-Louis, ktoré je prvým francúzskym 
osídlením v západnej Afrike. Pri širokých deltách riek Saloum a Ca-
samance je rovné pobrežie roztrieštené do bludiska mangrovníkov, 
drobných potôčikov a širokých lagún s trblietavými pláňami. Plavba 
člnmi touto oblasťou vám odhalí stovky vtáčích druhov, od malých 
rybárikov až po ružové plameniaky s hrdým držaním tela.

MAURETÁNIA

MALI

GUINEAGUINEA-BISSAU

GAMBIA

Atlantický oceán

Dakar

Sali
La Somone

SENEGAL

Dieťa do 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný poplatok 
59 EUR (pokiaľ v cenníku nie je uvedené inak).

Upozornenie
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120 Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, klíme a o 
možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!  

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Senegalu je od držiteľov cestovných pasov SR poža-
dovaný pas platný minimálne 6 mesiacov po dátume ukončenia zájazdu. Limit 
na dovoz tabaku (10 balíčkov cigariet, 50 ks cigár, alebo 250 g tabaku), alkoholu 
(1 fľaša tvrdého alkoholu, 1 fľaša vína) a parfumov (1 balenie toaletnej vody, 1 
balenie parfumu). Pri vývoze by nemala byť vyvážená miestna mena a vývoz 
devíz by mal byť deklarovaný.

Zdravie – Očkovanie
Pri cestách do Senegalu odporúčame bežné očkovanie pre krajiny západnej Af-
riky. Na ďalšiu prípadnú odporúčanú zdravotnú prevenciu a vhodný postup pri 
eventuálnych zdravotných ťažkostiach sa informujte u vášho praktického lekára 
alebo na krajskej hygienicko-epidemiologickej stanici. Pri cestách do Senegalu 
ďalej odporúčame dodržiavanie základných hygienických pravidiel - najmä pitie 
nezávadnej, tj. hygienicky balenej, alebo prevarenej vody, požívanie ovocia a ze-
leniny, ktoré je možné zbaviť šupky, dôkladnú tepelnú úpravu všetkých potravín 
a vylúčenie stravy, o ktorej nezávadnosti je možné pochybovať ( napr. kocky ľadu 
do nápojov, zmrzlina a pod.).

Pláže – plávanie
Pláže v Saly sú krásne, biele a piesočnaté s palmami. More je tu čisté a pokojné, 
vhodné pre plávanie a vodné športy.

Klima – Oblečenie
V tropickom podnebí je najvhodnejšie ľahké bavlnené oblečenie. Pri občasnom 
večernom ochladení, rovnako ako v klimatizovaných priestoroch, môžete využiť 
ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom oficiálnych slovenských operátorov GSM mobilných 
telefónov je v Senegale zvyčajne bez problémov. Pokrytie a jeho kvalita však 
môže kolísať, avšak Senegal disponuje kvalitným telekomunikačným systémom, 
jedným z najrozvinutejších v Afrike. O rozsahu a možnostiach roamingu sa pro-
sím vopred informujte u svojho mobilného operátora. Internetové kaviarne sú k 
dispozícii v Dakare, Saint Louis a ďalších veľkých mestách.

Senegal

Informácie

Umiestnenie hotelov

SENEGAL
DAKAR

ROYAL DECAMERON BAOBAB RESORT

SALY
LA SOMONE

Elektrina
Striedavý prúd s napätím 220 V. Európska forma zásuviek s dvomi kolíkmi (mož-
no do nich zapojiť káble na Slovensku používaných elektrospotrebičov, ak majú 
len 2 kolíky). Môžu nastať problémy s výpadkami elektriny, hotely však disponu-
jú vlastnými generátormi. Drobné výpadky môžu ovplyvniť funkciu klimatizácie 
a dodávku teplej vody.

Platenie
Najpoužívanejšou cudzou menou je euro (fixný kurz 1 EUR = 656 XOF západoaf-
rický frank). Platobné karty sú akceptované vo väčšine hotelov a reštaurácií, ale 
upozorňujeme na to, že spolu s platbou je strhávaná aj prirážka. Cestovné šeky 
nie sú väčšinou prijímané.

Letoviská
La Somone
Pokojnejšie letovisko. Táto oblasť je výnimočná tým, že ju z jednej strany ob-
mývajú vody Atlantiku a na druhej strane sa rozprestierajú lagúny. La Somone 
je zároveň chránená oblasť, kde žije niekoľko druhov vtáctva, medzi ktoré patrí 
pelikán, alebo plameniak.
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Senegal

Fakultatívne výlety
V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka 
fakultatívnych výletov. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov 
sa potom môžete zoznámiť v mieste pobytu. 

Rezervácia Bandia – poldňové safari (poldňový výlet)
Vydajte sa počas vášho pobytu v Senegale na nezabudnuteľné safari. Prírodná re-
zervácia Bandia sa nachádza 60 km od Dakaru, neďaleko mestečka Saly. Pri jej ná-
všteve budete ohromení miestnou, voľne žijúcou faunou. Stretnete sa s antilopami, 
zebrami, žirafami, byvolmi, nosorožcami a mnohými ďalšími zvieratami. Prezriete 
si tiež obrie stromy baobaby, s nápadne hrubými kmeňmi, vyskytujúcimi sa len 
na niektorých miestach Afriky a Austrálie. Niektoré z týchto baobabov slúžia ako 
žijúce mauzóleum pre ostatky miestnych slávnych Griotov (potulných umelcov). 
Cena: 42 EUR

Ostrovy Saloum (celodenný výlet)
Tento nezabudnuteľný výlet ocenia predovšetkým milovníci prírody. Navštívite 
oblasť rieky Saloum, ktorej rozloha sa rovná 12% územia Senegalu. Cez husté lesy 
plné paliem a stromov baobabov, návštívite dedinu Ndangane, jedno z miest, kde 
žije špecifická skupina obyvateľov Afriky, Sereri. Tu sa zoznámite s  ich typickým 
životom a tradíciami. Dodnes sa tu usporadúvajú miestne wrestlerské zápasy. 
Ďalej budete pokračovať na motorovom kanoe prieskumom okolitej prírody, bre-
hov porastených vysokými mangrovníkmi, budete sledovať rôzne druhy exotickej 
fauny a flóry. Počas dňa si vychutnáte obed z typických miestnych surovín - ryža, 
grilované ryby, čerstvé ovocie. Cena: 56 EUR

Ružové jazero (celodenný výlet)
Toto jazero s ružovo sfarbenou vodou sa nachádza severovýchodne od Dakaru. 
Zvláštnu farbu vody vytvárajú mikroorganické baktérie, ktoré produkujú ružový 
pigment. Pre ľudský organizmus nie sú nebezpečné a preto je možné sa tu i 
okúpať. Koncentrácia soli v jazere je dokonca o niečo vyššia, ako v Mŕtvom mori. 
Preto ju tu miestni zberači neustále ťažia. Cestou k jazeru navštívite mesto Diass. 
Súčasťou výletu je aj jazda terénnym vozidlom po trase legendárnej rely Paríž - 
Dakar. Počas dňa na vás čaká miestny tradičný obed a potom voľný čas, možnosť 
kúpania a odpočinku. Cena: 56 EUR

Dakar – Gorée (celodenní výlet)
Počas tohto výletu sa zoznámite s hlavným mestom Senegalu, Dakarom. Ten sa vyznačuje 
kontrastom medzi modernými budovami a menšími vilami postavenými v koloniálnom 
štýle. Typické sú tu trhy s rôznymi stánkami a pouličnými predajcami, kde budete mať 
možnosť nákupov. V meste ďalej uvidíte tiež typickú africkú medinu, prezidentský palác, 
katedrálu a iné. Z miestneho prístavu bude výlet ďalej pokračovať loďou, na 2 km vzdia-
lený ostrov Gorée. Vďaka svojej bohatej histórii je táto mestská časť Dakaru zapísaná v 
Zozname svetového dedičstva UNESCO. Ostrov sa stal známym vďaka rozsiahlemu ob-
chodu s otrokmi, ktorý tu v minulosti hojne prebiehal. Navštívite najznámejšiu stavbu os-
trova - Dom otrokov, ale tiež historické múzeum alebo miestnu pevnosť. Nasleduje obed 
v reštaurácii a voľný čas na individuálnu prehliadku ďalších častí ostrova. Cena: 60 EUR

• Minimálna účasť pre uskutočnenie výletov je 6 osôb. Ponuka výletov i 
cien je orientačná a môže sa meniť. Fakultatívne výlety neusporiadava 
CK KARTAGO TOURS a.s., ale miestny poskytovatelia. Prípadné sťažnosti je 
nutné riešiť na mieste. Výlety sú vedené v sprievode miestneho sprievod-
cu, ak nie je uvedené inak.

• Deti do 12 rokov majú z fakultatívnych výletov zľavu 50%.

Upozornenie
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4 dňový poznávací okruh + 4 alebo 11 dňový pobytu pri mori

Program okruhu
1. deň: Praha – Dakar
Odlet z Prahy do Senegalu charterovým letom. Prílet, ubytovanie.

2. deň: Dakar – Ružové jazero
Okruh začína cestou k Ružovému jazeru, ktoré sa nachádza severovýchodne od 
Dakaru. Jeho zvláštne sfarbenie vody spôsobujú mikroorganizmy, respektíve ich 
pigment, ktorý na slnečnom svetle produkujú. Obed v Dakare alebo pri Ružovom 
jazere. Nasleduje ubytovanie, večera a nocľah v miestnej dedinke.

3. deň: Ružové jazero – Peulh – Lompoul
Ráno navštívite zberačov soli, ktorí pri jazere celoročne pracujú. Budete mať tiež 
možnosť sa tu vykúpať. Obed pri Ružovom jazere. Cesta ďalej pokračuje prechád-
zkou terénnym vozidlom v piesočných dunách, spoznáte aj časť trasy slávnej 
rallye Paríž - Dakar. Ďalšou zastávkou druhého dňa okruhu je dedina Peulh. Tu 
spoznáte tradície a život domorodých obyvateľov Fulani, žijúcich v niektorých 
častiach Afriky. Cestou uvidíte krajinu s typickými stromami druhu boabab a pal-
mami. Lompoul sa nachádza južne od mesta Saint Luis, približne 10 km od po-
brežia v oblasti Louga a je charakteristický svojimi až 10 m vysokými piesočnými 
dunami. Čiastočne sa podobá známej Sahare. Nasleduje presun do rovnomennej 
dedinky Lumpoul, kde si vychutnáte večeru a strávite noc.

Senegal – okruh 

Krajina Terangy
4. deň: Lumpoul – Saint Luis
Po raňajkách budete pokračovať smerom k mestu Saint Luis. Cestou navštívite 
ďalšie typické africké dediny a spoznáte ich obyvateľov. V Saint Luis nasledu-
je ubytovanie v hoteli a obed. Popoludňajšia prehliadka mesta, ktorým budete 
očarení. Jedna z jeho častí bola vybudovaná na ostrove, v mieste, kde ústi rieka 
Senegal do mora. Typická je tu kombinácia modernej architektúry a starého ko-
loniálneho štýlu. Unikátny je systém hrádzí a prístav. Pre všetky tieto dôvody 
bolo mesto Saint Luis zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO. Mestom pôjde-
te drožkou ťahanou koňmi, z ktorej sa môžete kochať krásou tohto mesta plného 
pôvabu s jeho drevenými a železnými balkónmi a nádhernými koloniálnymi do-
mami. Z najzaujímavejších pamiatok tu uvidíte most Faidherbe. Ďalej navštívite 
národné múzeum venované letectvu. Večera a nocľah v miestnom hoteli.

5. deň: Saint Luis – Djoudj
Posledný deň navštívite národný park Djoudj. Leží pri brehu rieky Senegal a 
okrem krásnej, nedotknutej prírody je tu najväčšou dominantou veľké množstvo 
exotického vtáctva. Cez 400 druhov, vrátane známych plameniakov či pelikánov, 
tu žije vo svojom prirodzenom prostredí. Hlbšie do vnútra rezervácie preniknete 
tiež na člne. Pri spiatočnej ceste si ešte vychutnáte obed v Saint Luis. Príchod do 
hotela Royal Decameron Baobab, ubytovanie, večera.

6. – 7. alebo 6. – 14. deň: La Somone – Royal Decameron Baobab ****
Dni voľna v hoteli s programom All Inclusive. Odpočinok a individuálne aktivity.

8. alebo 15. deň: La Somone – Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z Dakaru späť do ČR charterovým 
letom.

SENEGAL

DAKAR
LA SOMONE

RUŽOVÉ
JAZERO

SAINT–LOUIS

LOMPOUL

YORO PEULH

NÁRODNÝ PARK DJOUDJ

Mapka okruhu

•  Zmena programu vyhradená. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu 
zájazdu je 6 osôb. Česky alebo slovensky hovoriaci sprievodca pri minimál-
nom počte 20 účastníkov.

Upozornenie
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KARTAGO

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    80 km
centra (Saly):   2 km 
nákupných možností (Manatee):  7,5 km 
Ubytovanie
dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa, klimatizá-
cia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou, sušič  na vlasy, WC), trezor (zadar-
mo), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba s balkónom – dvojlôžková izba s možnosťou 1 
prístelky pre dieťa, navyše župan, papuče, väčšia posteľ, súkrom-
ný balkón, izba na poschodí
Izba Deluxe – dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek, vý-
hľad na bazén, navyše väčšia posteľ, kávovar, DVD prehrávač, 
kúpeľňa s vaňou a sprchou, župan, papuče
Izba Deluxe s výhľadom na more – dvojlôžková izba s možnos-
ťou 2 prísteliek, navyše väčšia posteľ, kávovar, DVD prehrávač, 
kúpeľňa s vaňou a sprchou, župan, papuče
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštau-
rácia (za poplatok) a reštaurácia pri marine, obchod so suvenír-
mi, butik, konferenčné miestnosti, spoločenská miestnosť s TV, 
bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 2 detské bazény
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (vrátane vybave-
nia), stolný tenis, biliard, bridž, fitnes, vírivka, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf, rybárčenie
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: obed formou bufetu alebo servírovaný

Senegal / Saly

Lamantin Beach Hotel *****

Luxusný hotelový komplex sa nachádza na severe mestečka Saly priamo pri piesoč-
natej pláži. Hotel v roku 2011 bol kompletne zrekonštruovaný a teraz ponúka svojim 
hosťom všetko pohodlie. Hotel Lamantin ponúka ubytovanie v izbách v hlavnej budove 
a domčekoch v krásne udržiavanej záhrade, všetky vybavené v africkom štýle. Golfisti 
uvítajú 18 jamkové ihrisko nachádza sa neďaleko hotela. Súčasťou rezortu je aj konfe-
renčné centrum s niekoľkými miestnosťami, ktoré disponujú moderným vybavením a 
tiež hotelová marina. Tí, ktorí dávajú prednosť bazénu pred kúpaním v mori, iste ocenia 
400 m² priestoru pre plávanie a zábavu v sladkej vode. Milovníci mora zase môžu vyu-
žiť rozľahlú pláž s kokosovými palmami či služby miestneho rybárskeho centra, ktoré je 
najväčšie v západnej Afrike. Príjemnú dovolenku si možno spestriť aj v miestnom SPA 
centre, ktoré ponúka najrôznejšie druhy masáží a zábalov.
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Senegal / La Somone

Royal Decameron Baobab ****

Hotel obľúbeného reťazca Decameron sa nachádza medzi piesočnatou plážou a lagúnou La Somone. Komplex je postavený v tradičnom afric-
kom štýle a ponúka ubytovanie v dvojposchodových budovách a bungalovoch, ktoré sú rozosiate v krásnej záhrade. Voľný čas možno tráviť na 
pláži, na priestrannej terase pri bazéne alebo prechádzkami po okolí s nádhernou prírodou. Detský klub zase ocenia predovšetkým rodiny s 
deťmi. Celý rezort susedí s prírodnou rezerváciou Réserve Naturelle Communautaire de la Somone, kde hniezdi rada vzácnych vtákov.

All
Inclusive

2 deti 
za cenu 
letenky

KARTAGO Wi-Fi
zadarmo

Iba 
v KARTAGO

tours
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Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   85 km
centra:   1 km 
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek, 
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, LCD TV so 
satelitným príjmom, minibar (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie, (kúpeľňa so sprchou, sušič  na vlasy, WC), trezor 
(za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more - dvojlôžková izba s možnosťou 
2 prísteliek
Izba bližšie k moru – dvojlôžková izba s možnosťou 2 príste-
liek, bungalovy
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, hlavná reštaurácia, á 
la carte reštaurácia, diskotéka, minimarket, Wi-Fi na recep-
cii (za poplatok), konferenčná miestnosť, Wi-Fi internet na 
recepcii a v okolí zadarmo, zmenáreň, bar pri bazéne, lobby 
bar, snack bar,minimarket,  bazény, detský bazén (ležadlá a 
slnečníky zadarmo), detské ihrisko
Pláž
2 pláže - jedna s piesočnatým vstupom do mora, druhá s 
väčšími kameňmi, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový kurt, stol-
ný tenis, plážový volejbal, aerobic, stolný futbal, nemotori-
zované vodné športy - kajak, katamarán, petanque, vodná 
gymnastika, squash
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, kaderníctvo, masáže, štvorkolky, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10:00-02:00, raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby (víno iba počas večere). Možnosť využiť ho-
telovú á la carte reštauráciu na večere (nutná rezervácia). All 
inclusive je možné čerpať v miestach a v časoch určených 
hotelom.
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Zanzibar

Ostrov Zanzibar sa nachádza necelých 35 km od brehu východnej Afriky. Je známy 
predovšetkým vďaka svojím krásnym plážam z belostného jemného koralového piesku, 
ktorý v kombinácii s priezračnými vodami Indického oceánu a rovníkovým slnkom vytvára 
plážový raj, ktorému neodolá žiadny návštevník. Ostrov  je pokrytý bujnou tropickou 
vegetáciou skrývajúcou háje škoricovníkov, vanilky, muškátovníkov, čierneho korenia a 
klinčekov... Korenie preslávilo Zanzibar už v stredoveku po celom známom svete.  Ostrov 
ako keby chcel omámiť všetky zmysly svojich návštevníkov.





127

Mena:  tanzánský šiling (TSh) 
Časový posun: +2 hodiny 
v dobe platnosti letného času: +1 hodina 
Hlavné mesto: Stone Town
Telefónna predvoľba: 00255
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi  
(Slovenská republika nemá v Tanzánii veľvyslanectvo): 
Mobilný kontakt: +254731282826 (pohotocostný mob.) 
e-mail: emb.nairobi@mzv.cz
web: www.mzv.sk/nairobi

Ostrov Zanzibar (svahilsky Unguja)
spolu s menším ostrovom  Pemba a dvoma desiatkami okolitých 
koralových ostrovčekov tvoria spoločne autonómny administratív-
ny štát Zanzibar, ktorý je súčasťou východoafrickej zväzovej repub-
liky Tanzánia (vedľa Zanzibaru je jeho súčasťou kontinentálna Tan-
ganjika). Samotný názov Tanzánia vznikol spojením mien obidvoch 
zväzových štátov Tanganjika a Zanzibar. Hlavným zdrojom obživy 
obyvateľov Zanzibaru je rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch, popri 
ktorom tradičné pestovanie a vývoz korenín, obchod a rybolov po-
stupne stráca na význame. 

Historicky to ale boli práve obchodné príležitosti, čo ku brehom 
východnej Afriky zaviedlo obchodníkov a moreplavcov z oblasti 
Perzského/Arabského zálivu a Jemenu, ktorí tu postupne vytvorili 
stabilný štát – Zanzibarský sultanát. Jeho bohatstvo pramenilo pre-
dovšetkým z obchodu s otrokmi, slonovinou a korením, v ktorom si 
Zanzibar v rade komodít (predovšetkým klinčeka), vytvoril praktic-
ky monopol na európskych trhoch. V čase príchodu prvého európ-
skeho moreplavca, Portugalca Vasco de Gama v roku 1499, bol zan-
zibarský sultanát bohatým rozvíjajúcim sa islamským štátom, ktorý 
ovládal obchod medzi Indiou, Afrikou, arabským svetom a Európou. 
Pod portugalským vplyvom sa ostrov dostal do mocenskej sféry 
britského impéria, ktorému tu od 19. storočia konkurovali koloni-
álne záujmy Nemecka. Britský protektorát nad ostrovmi skončil v 
roku 1963. V nasledujúcom roku bola na Zanzibare vyhlásená re-
publika a spojenie s pevninovou časťou Tanzánie do jedného celku.  

Situácia na ostrovoch je dlhodobo politicky a bezpečnostne stabil-
ná, čo od 80. tych rokov minulého storočia umožnilo rýchly rozvoj 
turistickej infraštruktúry. Hotelové siete na tunajších prekrásnych 
plážach ponúkajú možnosť ideálnej dovolenky, najmä keď pobyt v 
nich návštevníci skombinujú s poznávaním pestovania exotického 
korenia a návštevou ospalého „zabudnutého“ hlavného mesta, 
ktoré napriek neúprosnému zubu času stále ponúka odlesky dáv-
nej slávy zanzibarského sultanátu. Centrum starého mesta Stone 
Town vrátane zachovalého sultánskeho paláca a ďalších impozant-
ných budov bolo v roku 2000 vyhlásené za súčasť svetového kul-
túrneho dedičstva pod ochranou UNESCO.

Stone Town

ZANZIBAR

Nungwi

Indický
oceán

TANZÁNIA
AFRIKA

Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný poplatok 
59 EUR ( ak nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nie je zahrnuté: 
•  Vízum 50 USD / osoba splatné v hotovosti po prílete na letis-

ku v Stone Town (odporúča sa mať pripravenú presnú čiastku) 
a pobytová taxa 1 USD/osoba/deň splatná na mieste v hoteli.

Upozornenie
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky Vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou do ktorej cestujete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvykoch, podnebiu, a o 
možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme Vám krásnu dovolenku.  

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Tanzánie (na Zanzibar) je od držiteľov cestovných pa-
sov SR vyžadovaný cestovný pas a vstupné vízum. Platnosť cestovného pasu SR 
minimálne 6 mesiacov po ukončení plánovaného pobytu je podmienkou. Vízum 
je udeľované po prílete na letisku na Zanzibare, na základe vopred vyplneného 
formulára, ktorý dostanete v lietadle alebo po prílete. Pre udelenie vstupného 
víza je potrebné, aby mal každý cestujúci v pase aspoň jednu čistú stranu okrem 
strán vyhradených pre poznámky. Poplatok za jednorazové vstupné vízum po 
prílete je 50 USD/osoba. Odporúča sa mať pripravenú presnú čiastku, pretože 
imigračný úradník často odmieta rozmieňať bankovky vyššej nominálnej hod-
noty. Vízový poplatok je povinný pre všetkých cestujúcich. Upozorňujeme, že 
vývoz, prevoz, ale i dovoz akýchkoľvek predmetov pochádzajúcich alebo vyro-
bených z divých zvierat (trofeje, výrobky zo slonoviny alebo kože chránených 
druhov zvierat, ale napr. i morskej fauny) je trestný, vývoz živých divých zvierat, 
hmyzu alebo rastlinných druhov bez zvláštneho povolenia je prísne zakázaný. 
Od 1.7.2015 zanzibarská vláda zaviedla pobytovú taxu vo výške 1 USD /osoba /
deň - hradí každý klient na mieste v hoteli.

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do Tanzánie (na Zanzibar) priamo z Európy nie je v súčasnosti vy-
žadované žiadne povinné očkovanie. Všetkým cestovateľom však odporúčame 
očkovanie proti žltej zimnici (pri cestujúcich prilietajúcich resp. odlietajúcich z/do 
rizikových oblastí je povinné). Pri cestách na pevninu tiež odporúčame antimala-
rickú profylaxiu. Pred cestou odporúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a 
vhodnom postupe pri zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára.

Podnebie – oblečenie
V typickom rovníkovom podnebí (ostrov leží na 6° južne od rovníka) je najvhod-
nejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri večernom ochladení a taktiež v kli-
matizovaných priestoroch, môžete využiť ľahké pulóvre, bundy a oblečenie s 
dlhým rukávom. Na safari sa ďalej odporúča pevná obuv, pokrývka hlavy a krém 
na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom (ten je vhodné používať počas 
celého pobytu).

Transfery – doprava – výlety
Upozorňujeme, že pomerne veľká časť ciest na Zanzibare nezodpovedá európ-
skym štandardom. Uskutočňované transfery teda môžu trvať dlhší čas, než býva 
zvykom pri asfaltových cestách v Európe.
Malé auto na deň stojí cca 60 - 70 USD. Na prenájom auta je potrebné mať platný 
medzinárodný vodičský preukaz SR minimálne 1 rok, dosiahnutý vek 25 rokov a 
vyžaduje sa garancia kreditnou kartou. Vzhľadom k špecifickým miestnym pod-
mienkam sa individuálne cestovanie autom neodporúča.
Poznávacie zájazdy a fakultatívne výlety sú na všetkých miestach organizované 
v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. Prosím, 
zoznámte sa vždy podrobne s podmienkami organizátora poznávacích zájazdov 
a fakultatívnych výletov. Pri rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je po-
trebné uvedomiť si odlišnosť miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych 
podmienok, ako aj inú kultúru myslenia a správania miestneho obyvateľstva. 
Pochopenie, tolerancia a flexibilita zo strany návštevníkov sú potrebné na to, aby 
bolo možné vychutnať si program čo najviac.

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných telefónov je na 
Zanzibare dostupné, pokrytie signálom a jeho kvalita však môže kolísať. Mobilné 
dátové spojenie však nie je k dispozícii O rozsahu a možnostiach vlastného roamin-
gového programu sa prosím preto informujte u vlastného mobilného operátora.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  s rozmermi queen-size. 
Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia na poste-
liach spoločne s rodičmi. V týchto izbách (bez ďalších prísteliek) hotel obyčajne 
umiestňuje 1-4 dospelé osoby, ak sú zapísané na jednej spoločnej objednávke.

Zanzibar

Informácie

Umiestnenie hotelov

Elektrina
Elektrická sieť na Zanzibare je 230V/50Hz. Používateľné zásuvky sú typu D, takže 
s dvoma plochými kontaktmi a uzemňovacím kolíkom, prípadne tri guľaté kolí-
ky v trojuholníkovom usporiadaní. Pre všetky elektrické prístroje so slovenskými 
zástrčkami potrebujete adaptér, tzv. prechodku, ktorú je lepšie kúpiť v predstihu 
v SR. Veľmi časté sú výpadky v dodávke elektrického prúdu, ktorý je na ostrov 
privádzaný podmorským káblom z pevniny Tanzánie. Výpadky pritom môžu byť 
aj dlhodobé (v nedávnej minulosti ostrov zažil 4-mesačný výpadok dodávky elek-
triny). Pre takéto prípady sú hotely vybavené vlastnými generátormi, ktoré však 
nemôžu stopercentne nahradiť správnu dodávku elektriny, predovšetkým pri dlho-
dobejších výpadkoch.

Pláže – Plávanie
Široké, dlhé pláže s jemným bielym pieskom na východe a juhovýchode ostrova 
majú pozvoľný vstup do mora. Na severe (letovisko Nungwi) je vstup prudší a 
môže tu byť aj väčšie vlnobitie ako na východe, kde je pobrežie chránené kora-
lovým útesom. Kúpanie v Indickom oceáne je však ovplyvnené režimom prílivu 
a odlivu. Najlepším časom na kúpanie je ráno pred odlivom a potom popoludní, 
keď nastáva príliv. Ak sa budete chcieť poprechádzať v ustupujúcom mori, prí-
padne prísť až ku koralovému útesu, nezabudnite si obuv do vody. Zakázané je 
kúpanie a opaľovanie sa „hore bez“.

Platenie
Národnou menou je tanzánsky šiling (TZS), ktorý sa delí na 100 centov. Všade je 
ale možné platiť v USD, ktoré sú akceptované ako rovnocenné platidlo. Používanie 
iných mien, vrátane EUR nie je bežné. Administratívne poplatky (vízum, odletová 
taxa) sú splatné výhradne v hotovosti v USD. Bezhotovostné platby platobnými 
kartami sú akceptované len v ojedinelých prípadoch a podliehajú prirážke 10-15%. 
Bankomaty sú v krajine len výnimočne. Cestovné šeky sú akceptované len ojedi-
nele a podliehajú vysokému administratívnemu poplatku. Vzhľadom k vyššie uve-
deným skutočnostiam teda odporúčame mať so sebou primeranú hotovosť v USD. 
Je však potrebné mať na pamäti, že pri platobnom styku v Tanzánii (na Zanzibare), 
nie sú akceptované bankovky USD vydané pred rokom 2003.

Prepitné
Prepitné je dôležitou súčasťou príjmov obyvateľov a žijú z neho často celé ro-
diny a v Tanzánii (na Zanzibare) je zaužívaným zvykom (nosiči batožiny, čašníci, 
chyžné). Jeho výška záleží na Vašom uvážení. Za určité pravidlo sa pokladá, že 
za služby, za ktoré sa požaduje symbolická záloha (napr. za poskytnutie osušiek 
pri bazéne alebo na pláži), klienti túto zálohu nepožadujú vrátiť. Ak sa zúčastníte 
safari, alebo fakultatívneho výletu z hotela, prepitné sa očakáva. Pre miestneho 
sprievodcu a vodiča sa jedná obvykle o 2 USD za osobu a deň. Pokiaľ ide o viac-
dňové safari na poznávacom zájazde, ide obvykle o čiastku 5 USD a deň. Nie je 
nezvyčajné, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. Samozrej-
me, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.

KIWENGWA

SAMAKI LODGE
PALUMBO REEF RESORT

PALUMBO
KENDWA
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Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatív-
nych výletov. Tie najatraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť 
priamo pri nákupe Vášho zájazdu. Fakultatívne výlety sú na všetkých 
miestach organizované v optimálnej podobe miestnym poskyto-
vateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa 
môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. 

Stone Town / Kamenné mesto
Poldňová návšteva hlavného mesta ostrova, ktoré bývalo až do začiatku 20. sto-
ročia svojou výstavnosťou a rozmarným spôsobom života na sultánovom dvore 
vychýreným až v Európe. Pri prechádzke kľukatými uličkami uvidíte bývalé sídlo 
zanzibarského sultána – Palác zázrakov (dnes múzeum), starú portugalskú pev-
nosť s bývalým trhom s otrokmi, z ktorého predovšetkým pramenilo bohatstvo 
ostrovného štátu. Za pozornosť stojí miestny trh, kde si urobíte predstavu nie-
len o rozmanitosti tunajšej úrody, ale i o živote miestnych obyvateľov. Navštíviť 
môžete tiež rodný dom speváka preslávenej rockovej skupiny Queen, Freddieho 
Mercuryho, a ďalšie zaujímavosti dnes ospalého a pomaly sa rozpadajúceho his-
torického mesta, ktoré sa v roku 2000 dostalo na zoznam kultúrneho dedičstva 
ľudstva pod ochranou UNESCO. Od toho času prebehla rekonštrukcia niektorých 
budov (hotelov, inštitúcií), ktoré teraz ostro kontrastujú s pomaly miznúcou krá-
sou a pompéznosťou mesta, v ktorom sa indické, arabské, perzské a európske 
vplyvy splietali s africkou tradíciou do svojráznej kultúrnej mozaiky. Obed je za-
hrnutý v cene.
Orientačná cena: 48 €

Spice Tour / Výlet za korením
Počas tohto poldňového výletu navštívite malé miestne farmy, ktoré pestujú tuna-
jšie tradičné plodiny: klinček, korenie, vanilku, muškátový oriešok, zázvor, šafrán, 
škoricu, ktoré bežne používame v kuchyni a spravidla ich poznáme len v podobe 
sušených plodov. Na farmách bude tiež príležitosť vidieť rozmanité, tu pestované 
tropické ovocie ako mango, papája, avokádo, pomelo, rambutan, ananás či chle-
bovník. Presvedčíte sa, že tento tropický raj sa právom nazýva „ostrov korenia“.
Orientačná cena: 40 €

Jozani Forest
Poldňový výlet do prírodnej rezervácie tropického pralesa Jozani, kde sa môžete 
zoznámiť s najrôznejšími druhmi rastlín, stromov a kvetov, ktoré na tomto chrá-
nenom území predstavujú pôvodnú nedotknutú miestnu prírodu. Uvidíte i divoko 
rastúce rastliny, z ktorých boli postupne vypestované kultúrne plodiny, bežné v 
tropickom poľnohospodárstve.
Orientačná cena: 55 €

Plavba za delfínmi a Jozani Forest
Kombinácia dvoch výletov, keď po obede (formou balíčka) pri ceste späť do ho-
tela navštívite prírodnú rezerváciu Jozani.
Orientačná cena: 90 €

Okruh ostrovom
Celodenná kombinácia výletov Stone Town a Spice Tour vrátane chutného obeda 
v reštaurácii pri Indickom oceáne v Stone Town..
Orientačná cena: 70 €

Zanzibar

Fakultatívne výlety

•  Ceny sú orientačné a môžu sa meniť. Výlety sú sprevádzané česky hovo-
riacim sprievodcom, ak nie je uvedené inak.

•  Minimálny počet účastníkov na realizáciu fakultatívnych výletov je 6 osôb.

Upozornenie

Blue Safari
Krásny celodenný výlet motorovou plachetnicou s možnosťou šnorchlovania. 
Ráno odchod z hotela do mestečka Fumba. Plavba Indickým oceánom do ob-
lastí častého výskytu delfínov ( pravdepodobnosť výskytu cca 70%). Pauza na 
kúpanie na malom ostrove, ochutnávka čerstvého kokosu a kokosového mlieka. 
Plavba do oblasti Menai Bay. Zastávka na šnorchlovanie (vybavenie si môžete 
zadarmo vypožičať na lodi). Pozorovanie nádherných farebných rýb, živočíchov 
a koralových útesov Indického oceánu. Plavba okolo modrej lagúny na ostrov 
Kwale, kde sa bude podávať obed (grilované kura, homár, kalamáre, krevety, 
ryby, ryža, čapati, ovocie – ananás, papája, banány, melón, pomaranče). Počas 
celého výletu all inclusive: fanta, cola, sprite, voda, pivo. Možnosť fotografovania 
pri veľkom strome Baobab. Návrat späť do hotela v neskorých popoludňajších 
hodinách. So sebou si zoberte: opaľovací krém, plavky, osuška, obuv do vody.
Orientačná cena: 90 €
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Program okruhu

1. deň: Praha – Zanzibar
Odlet do Mombasy priamym chartrovým letom s technickým medzipristátím v 
Hurghade. A ubytovanie v hoteli Palumbo Reef Resort.

2.  deň: Zanzibar
Voľný deň v hoteli pre individuálne aktivity.

3. deň: Zanzibar – Selous
Odlet zo Zanzibaru o 8.hod do rezervácie Selous. Po prílete transfer do kempu, 
prechádzka po rezervácii a obed. Po obede nasleduje popoludňajšie safari alebo 
plavba loďou po rieke. Večera a nocľah v kempe. Selous je chráneným územím 
rozkladajúci sa na juhovýchode Tanzánie s rozlohou okolo 50 tisíc km štvorcových, 
čo z neho robí najväčšiu africkú rezerváciu čo sa týka celej plochy. Celé územie je 
pokryté lesnatou savanou, ktorú domorodci nazývajú Miombo. Z divej zvery tu 
môžete stretnúť slona afrického, hyeny, byvola afrického, pakoňa, a byvola step-
ného. Pri troche šťastia objavíte aj levy, gepardy a leopardy. Rezerváciou preteká 
rieka Rufiji, pri brehoch ktorého je možné pozorovať hrochy a krokodíly. Príjemnou 
správou je, že v parku je možné vystúpiť z auta prejsť sa. 

4. deň: Selous – Zanzibar
Raňajky a odlet späť na Zanzibar do pobytového hotela.

5.–7./9.-10./11. deň: Zanzibar
Voľný čas v hoteli pre individuálne aktivity.

8./10./11./12. deň: Zanzibar – Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu späť do ČR.

Zanzibar / Tanzánia – Selous

Safari Selous

Upozornenie
•  V cene nie sú zahrnuté transfery na/z letisko v cene 100 USD + pobyto-

vá taxa 1 USD/osoba/deň splatná na mieste v hoteli a letisková taxa 10 
USD. Zmena programu vyhradená. Let do rezervácie Selous môže byť aj v 
popoludňajších hodinách. Safari sprevádza anglicky hovoriaci sprievodca. 
Safari si skombinovať s ktorýmkoľvek hotelom z našej ponuky (na základe 
individuálnej kalkulácie).
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Zanzibar / Kendwa

Palumbo Kendwa ****9

Vzdialenosť od
pláže:    300 m
(pešo alebo hotelový transfer)
letiska:    60 km
centra (Stone Town):   60 km
nákupných možností:   500 m
Ubytovanie
štandardná dvojlôžková izba orientovaná smerom k moru, in-
dividuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC),  trezor (zadarmo),
balkón alebo terasa, Wi-Fi (zadarmo)
Zariadenie hotela
recepcia, hlavná reštaurácia s miestnou s medzinárodnou ku-
chyňou, reštaurácia na pláži, bar, Wi-Fi (zadarmo), bazén so 
sladkou vodou (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
nádherná piesočnatá s bielym pieskom, ležadlá, slnečníky a 
osušky zadarmo, reštaurácia na pláži (podávajú sa tu obedy a 
nealkoholické nápoje)
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, potápanie, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov 
vrátane čaju a filtrovanej kávy.
Stravovanie za príplatok
miestne alkoholické nápoje – klienti môžu v rámci tohto príplat-
ku neobmedzene konzumovať nasledovné nápoje: miestne 
pivo, miestne biele a červené víno, miestny alkoholický nápoj 
(Konyaki)  v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom.

Úplne nový butikový hotel rovnakého hotelové reťazca ako naše dve stálice Pa-
lumbo Reef a Samaki Lodge. Rodinná atmosféra, služby na dobrej úrovni a chutné 
kulinárske zážitky sú zaručené. Hotel sa nachádza na kopci nad nádhernou plážou 
v Kendwe a ponúka očarujúci výhľad na indický oceán a neďaleké ostrovčeky Da-
loni a Tumbatu. Súčasťou areálu je aj bazén obklopený tropickou záhradou plnou 
exotických rastlín. V hlavnej reštaurácii si pochutnáte na tradičných svahilských 
jedlách alebo talianskych špecialitách. Páry si môžu po predchádzajúcej rezervácii 
za poplatok vychutnať romantickú večeru pri bazéne alebo reštaurácii na terase.

KARTAGO
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Luxusný rezort Hideaway of  Nungwi sa nachádza na severnej časti ostrova hneď 
vedľa hotela Diamonds La Gemma Dell´Est. Rezort je svojím vybavením a službami 
pripravený uspokojiť potreby tých najnáročnejších klientov. Majiteľ kládol veľký 
dôraz na vybavenie a dekoráciu izieb – koloniálny štýl s tradičnými etnickým vzormi, 
čiernobiele obrazy vykresľujúce históriu Afriky či ručne vyrezávaný nábytok sa har-
monicky prelína s najmodernejším zariadením. Odporúčame klientom, ktorí sa radi 
nechajú rozmaznávať, požadujú kvalitné ubytovanie a služby na najvyššej úrovni.

Zanzibar / Nungwi

Hideaway of Nungwi Resort ***** 

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    70 km
centra (Nungwi):   10 km
nákupných možností (Kendwa):  1 km
Ubytovanie
izba Luxury junior suite s výhľadom na oceán, možnosť 1 prís-
telky, individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, 
moskytiera, telefón, LCD televízor so satelitným príjmom, CD/
DVD prehrávač, pripojenie na internet (zadarmo), minibar (neal-
koholické nápoje a miestne pivo),  vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC, sušič vlasov, župan), trezor, set na prípravu čaju 
a kávy, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie s 
obsluhou (orientálna a špciality z grilu, rezervácia za poplatok), 
internetová kaviareň, konferenčná miestnosť, Wi-Fi pripojenie v 
spoločných priestoroch (zadarmo, vyššia rýchlosť za poplatok), 
butik, bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá, slnečníky a 
osušky zadarmo), miniklub (pre deti 4-12 rokov)   
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
(nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje v rámci AI) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné animačné programy, biliard, knižnica, stolové 
hry, tenisový kurt, stolný tenis, fitnes, joga, bazén v SPA centre, 
šnorchľovanie, windsurfing (pri hotelovej pláži)  
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, lekcie windsurfingu, kitesur-
fingu, kajak
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bohatého bufetu, 
detské menu počas obeda a večere, počas dňa ľahké občer-
stvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby a niektorých impor-
tovaných.
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Nádherný a výnimočný rezort sa rozprestiera v tropickej záhrade pri dlhej piesoč-
natej pláži Nungwi a svojimi službami poskytované na špičkovej úrovni uspokojí aj 
tých najnáročnejších cestovateľov. Komplex sa skladá z 11 exkluzívnych viliek po-
menovaných podľa najvzácnejších drahokamoch sveta postavených v modernom 
africkom štýle. Vlastný bazén, krytá terasa s výhľadom na Indický oceán a servis 
komorníka 24 hodín denne zabezpečuje klientom maximálne pohodlie, súkromie 
a luxus. Ako bonus môžu hostia zadarmo navštíviť reštauráciu a bary sesterského 
hotela Diamonds La Gemma Dell´Est.

Zanzibar / Nungwi

Diamonds Star of The East *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    50 km
centra (Stone Town):   57 km
nákupných možností (Nungwi):  3 km
              (Kendwa):  3 km
Ubytovanie
Vila s výhľadom na more - dvojlôžková izba v jednoizbových 
vilkách v africkom štýle, možnosť 1 prístelky, individuálne na-
staviteľná klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
notebook a DVD prehrávač (na vyžiadanie), Wi-Fi (zadarmo), mi-
nibar (denne dopĺňaný podľa vlastného výberu), set na prípravu 
kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (zadarmo), terasa s malým bazénom a vírivkou, 
súkromná záhradka 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia s obsluhou, bar, bar pri 
bazéne, Wi-Fi (zadarmo), konferenčná miestnosť, práčovňa, bu-
tik, klenotníctvo, bazén so slanou vodou (ležadlá, slnečníky, a 
osušky zadarmo), služba stráženie detí (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, živá hudba,  vonkajší 
fitnes, kanoe, vodná gymnastika, plážový volejbal, tenisový 
kurt, stolný tenis, stolové a kartové hry
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, šnorchlovanie, vodné športy 
na pláži  
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, servírované v reštaurácii alebo 
v súkromí vilky, po celý deň ľahké občerstvenie, neobmedze-
né množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov (filtrovaná 
káva, džúsy – nie z čerstvého ovocia) a alkoholických nápojov 
miestnej výroby a vybraných importovaných nápojov. Bezplat-
ný prístup do reštaurácií a barov hotela Diamonds La Gemma 
Dell´Est. Komorník k dispozícii 24 hodín. Pri večeri sa vyžaduje 
formálne oblečenie.
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Dovolenka v tomto 5* rezorte obklopenom exotickou záhradou s vodopádmi a s 
prekrásnym výhľadom na Indický oceán vo Vás zanechá nezabudnuteľné dojmy. 
Luxusný hotel, šetrný k životnému prostrediu, sa rozkladá na severozápadnom 
pobreží ostrova v blízkosti mestečka Nungwi. Všetky izby majú výhľad na more a 
sú zariadené moderne a s ohľadom na maximálne pohodlie hostí.

Zanzibar / Nungwi

Diamonds La Gemma Dell’Est *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    70 km
centra:    10 km
nákupných možností (Kendwa):  1 km
Ubytovanie
Villa - dvojlôžková izba vo vilkách so spoločnou obývačkou pre 
všetkých ubytovaných hostí, možnosť 1 prístelky, individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, ventilátor, televízor so satelitným prí-
jmom, minibar (nealkoholické nápoje zadarmo), vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, set na prípravu 
kávy a čaju, terasa  
Ubytovanie za príplatok 
Deluxe izba s výhľadom na oceán – možnosť 1 prístelky, terasa 
s priamym vstupom do záhrady, rovnaké vybavenie izieb ako 
vo vilkách 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria (nutná 
rezervácia), reštaurácia s obsluhou na pláži, 5 barov, kaviareň, 
butik, konferenčná miestnosť, Wi-Fi v spoločných priestoroch 
(zadarmo), bazén so slanou vodou a vyhradenou časťou pre deti 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), zmenáreň, práčovňa (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
ľahké animácie, večerné programy, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok), stolný tenis, plážový volejbal, vonkajší fitness, kanoe, 
vodná gymnastika, stolové a kartové hry 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, vodné športy na pláži, SPA centrum, masáže 
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.
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Nedávno zrekonštruovaný hotel obklopený tropickou záhradou sa nachádza pri 
dedinke Nungwi nad krásnou menšou piesočnatou  plážou. Hotel vytvoril "plážový 
priestor" v záhrade, kde klienti môžu relaxovať na ležadlách a odkiaľ je pláž prís-
tupná po niekoľkých schodíkoch. Izby sa nachádzajú v jednoposchodových blokoch 
postavených s rešpektom k okolitej prírode. Štandardné izby sú umiestnené na 
prízemí a izby Deluxe na prvom poschodí. 

Zanzibar / Nungwi

My Blue ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    54 km
centra (Stone Town):   54 km
                (Nungwi):   500 m
nákupných možností (Kendwa):  5 km
Ubytovanie
štandardná dvojlôžková izba, klimatizácia, LCD televízor, chlad-
nička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo), terasa, výhľad do záhrady  
Ubytovanie za príplatok
izba Deluxe – rovnaké vybavenie ako štandardná izba, pri prí-
chode ovocný koktejl a ovocný tanier, minibar (naplnený neal-
koholickými nápojmi)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 tematické reštau-
rácie (za poplatok), bar, knižnica, butik, konferenčná miestnosť, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo),  pizzeria (za poplatok), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), vírivka, práčovňa, miniklub 
Pláž
menšia piesočnatá, prístup po schodíkoch, ležadlá, slnečníky a 
osušky zadarmo, plážový bar za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo
biliard, šípky, fitnes, stolný tenis, stolný futbal, plážový volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, šnorchlovanie, potápanie, kitesurfing, prenájom lodí, 
rybárčenie 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere for-
mou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov vrátane čaju a 
filtrovanej kávy. Pri nízkej obsadenosti hotela môžu byť obedy a 
večere podávané formou menu.
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Zeleňou obklopený rezort s priateľskou atmosférou sa nachádza pri peknej a širo-
kej piesočnatej pláže v letovisku Pwani Mchangani. Skladá sa z dvojposchodových, 
bielych budov obklopených záhradou. Disponuje celkovo 62 útulnými izbami vyba-
venými s dôrazom na pohodlie klientov. Potešiť Vás môžu aj špeciality domácej a 
talianskej kuchyne. Rezort totiž spravuje taliansky manažment.

Zanzibar / Pwani Mchangani

Waridi Beach ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    40 km
centra (Stone Town):   40 km
nákupných možností:   40 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, stropný 
ventilátor, LCD televízor, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, set na prípravu čaju a kávy, 
Wi-Fi (za poplatok)
Zaríadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, Shisha bar, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi (za poplatok), konferenčná 
miestnosť, butik, miniklub (pre deti 6-12 rokov) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky (za zálohu), 
plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, biliard, požičovňa bicyklov, 
telocvičňa
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, masáže, sauna, salón krásy, šnorchľo-
vanie
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere for-
mou bufetu, poobede káva/ čaj s pečivom, čerstvé ovocie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov 
(filtrovaná káva, džúsy nie z čerstvého ovocia) miestnej výroby. 
Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.
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Elegantný 5 * rezort je postavený na severovýchodnom pobreží Zanzibaru na pláži 
Kiwengwa pri dedine Pwani Mchangani, kde jedinou rušnejšou aktivitou je zjed-
návanie dedinčanov na miestnom trhovisku. Rezort je postavený v štýle afro-arab-
ských palácov kombinujúce prvky moderného dizajnu a miestnej architektúry. Izby 
vybavili talianski špecialisti komfortným nábytkom z brestového dreva.

Zanzibar / Kiwengwa / Mahonda

Dream of Zanzibar *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska (Stone Town):   45 km
centra (Stone Town):   45 km
nákupných možností:   500 m
Ubytovanie
izba Deluxe, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná kli-
matizácia, stropný ventilátor,  
moskytiera, telefón,  TV so satelitným príjmom, CD/DVD prehrá-
vač, set na prípravu kávy a čaju,  minibar (nealkoholické nápoje 
a pivo, denne dopĺňaný), káblové pripojenie k internetu (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo), terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte a te-
matická reštaurácia (rezervácia), pizzeria (rezervácia), 3 bary, 
butik, Wi-Fi pripojenie (zadarmo, vyššia rýchlosť za poplatok),  
konferenčná miestnosť, práčovňa (za poplatok), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), bazén s oddelenou časťou pre deti, zme-
náreň, služba stráženie detí (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a  večerné programy, stolný tenis, kanoe, 
plážový volejbal, futbal, šípky, biliard, vodná gymnastika
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy, potápanie, SPA centrum, fitnes
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických nápojov. Alkoholické nápoje k dispozícii po 18 
hodine. Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.
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Hotel s výbornými recenziami a novo vybudovaným bazénom susedí s hotelom 
Diamonds Dream of Zanzibar a obklopuje ho rozľahlá záhrada s vysokými palmami 
a krásne farebnými popínavými rastlinami bouganvillea. Nachádza sa priamo pri 
belostnej piesočnatej pláži Kiwengwa, s krásnou tyrkysovou vodou Indického 
oceánu. Rezort zahŕňa celkom 87 bungalovov zariadených v tradičnom africkom 
štýle a ponúka okrem iného aj zábavu v podobe animačných programov, vodných 
a veľa iných druhov športu či podvečerných koktejlov. Vo väčšej časti rezortu sa 
nachádzajú schody, preto neodporúčame osobám s pohybovými ťažkosťami.

Zanzibar / Kiwengwa – Mahonda

Diamonds Mapenzi Beach ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    45 km
centra (Stone Town):   45 km
nákupných možností:   500 m
Ubytovanie
Štandardná dvojlôžková izba v záhrade, možnosť 1 prístelky, in-
dividuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, 
minibar (denne doplňovaný nealkoholickými nápojmi, vodou a 
miestnym pivom), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), set na prípravu kávy a čaju, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria (1 x za 
pobyt zadarmo), rybacia reštaurácia s obsluhou (rezervácia za 
poplatok), bar pri bazéne, shisha bar, butik, Wi-Fi v lobby (za-
darmo), konferenčná miestnosť, práčovňa (za poplatok),  bazén 
(ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar 
(ľahký snack, nealkoholické nápoje, káva, čaj, miestne pivo a 
víno)  
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, tenisový kurt (osvetle-
nie za poplatok), plážový volejbal, plážový futbal, stolné hry, 
šípky, malý vonkajší fitnes, kanoe, windsurfing (zadarmo na 30 
minút, vybavenie pre začiatočníkov), katamarán (zadarmo 30 
minút, s inštruktorom) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, šnorchlovanie, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických nápojov (filtrovaná káva, džúsy ale nie z čerstvého 
ovocia) a alkoholických nápojov miestnej výroby. Alkoholické 
nápoje k dispozícii po 18 hodine.
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Vilový rezort sa nachádza neďaleko rovnomennej dedinky pri najkrajšej pláži 
východného pobrežia Zanzibaru, asi 50 km od mesta Stone Town. Dvojposchodové 
vilky sú rozmiestnené v rozľahlej tropickej záhrade.

Zanzibar / Kiwengwa

VOI Kiwengwa Resort ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    43 km
centra:    40 km
nákupných možností:   40 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, Wi-Fi (za po-
platok), mini chladnička (prázdna), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na recepcii (za poplatok), bal-
kón alebo terasa 
Zariadenie hotela  
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, záhradný grill & 
pizzeria, reštaurácia s obsluhou (rezervácia za poplatok), sushi 
bar na pláži, bar, Wi-Fi (za poplatok), TV miestnosť, butik, prá-
čovňa (za poplatok), konferenčná miestnosť, bazén s oddelenou 
časťou pre deti (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), 
malá knižnica 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu, plá-
žový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné programy, aerobic, vodný aerobic, skupinové 
lekcie bowlingu, plážový volejbal, plážový futbal, stolný tenis, 
tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, potápanie 
Stravovanie v cene
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a miestnych  alkoholických nápojov.
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Samaki Lodge je malý butikový hotel s jednoducho zariadenými izbami. Nachádza 
na krásnej pláži Uroa asi 40 minút jazdy od medzinárodného letiska. Je to rodinný 
hotel, o ktorý sa s láskou a ochotou stará majiteľ. Susedný hotel Palumbo Reef patrí 
rovnakému majiteľovi, klienti hotela Samaki Lodge tak môžu využívať aj jeho služby.

Zanzibar / Uroa

Samaki Lodge ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    40 km
centra:    40 km
nákupných možností:   40 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 2 prísteliek, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, stropný ventilátor, Wi-Fi (za poplatok), chladnička, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s bidetom a WC), trezor 
(zadarmo), terasa 
Zariadenie hotela
bufetová reštaurácia s miestnou i medzinárodnou kuchyňou ( 
v hoteli Palumbo Reef), reštaurácia s obsluhou ( jedna v hoteli 
a druhá na pláži), bar, obchod, bazén so sladkou vodou, Wi-Fi 
(zadarmo), premietacie plátno v lobby  
Pláž
súkromná, piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo  
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, tenis na pláži 
Športové aktivity a zábava za poplatok
kurzy potápania, masáže, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov 
vrátane čaju a filtrovanej kávy.
Stravovanie za príplatok
miestne alkoholické nápoje – klienti môžu v rámci tohto príplat-
ku neobmedzene konzumovať nasledovné nápoje: miestne 
pivo, miestne biele a červené víno, miestny alkoholický nápoj 
(Konyaki)  v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom.
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Nový elegantný hotel v africkom štýle na prekrásnej pláži východného pobre-
žia Zanzibaru medzi rybárskymi dedinkami Uroa a Kiwengwa. Hotel má veľmi 
príjemnú, neformálnu a priateľskú atmosféru. Dvojposchodové budovy, inšpiro-
vané miestnou architektúrou, sú voľne rozmiestnené v tropickej záhrade ústiacej 
na širokú pláž. Vďaka podmorskému piesočnému presypu v mori priamo oproti 
hotelovej pláži je tu kúpanie bezpečné a príjemné. Aj v čase najväčšieho odlivu je 
možné dôjsť k línii mora po piesku, čo je v celej oblasti jedinečnou výhodou. Hotel 
je svojou polohou a vybavením vhodný ako pre pokojnú romantickú dovolenku, 
tak aj pre rodiny, ktoré si tu môžu užiť pláže i animačných programov.

Zanzibar / Uroa

Palumbo Reef Resort ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiště:   40 km
centra:   40 km
nákupných možností:  40 km
Ubytovanie
štandardná dvojlôžková izba (manželská posteľ s 
moskytiérou), individuálne nastaviteľná klimati-
zácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, 
sušič vlasov), bezpečnostná schránka (zadarmo), 
malý balkón alebo terasa, Wi-Fi (za poplatok)

Ubytovanie za príplatok 
Suite- 2 oddelené miestnosti, možnosť 1 prístelky pre dospelú 
osobu alebo 2 prísteliek pre deti, televízor so satelitným prí-
jmom, situovaný bližšie k oceánu   
Zariadenie hotela
hala s recepciou formou otvoreného priestoru pod impozantnou 
drevenou konštrukciou krytou palmovým lístím -makuti, hlavná 
reštaurácia formou bufetu, reštaurácia s obsluhou (po predchádza-
júcej rezervácii, za poplatok), lobby bar, bar pri bazéne, nealko bar 
na pláži, butik, obchod so suvenírmi a základnými potrebami, Wi-Fi 
pripojenie v celom areály (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), hotelový lekár, miestnosť s premietacím plátnom
Pláž
široká piesočnatá s jemným koralovým pieskom, ležadlá a sl-
nečníky zadarmo (okolo bazénu a medzi bazénom a plážou), 
osušky za zálohu, nealko all-inclusive bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, nepravidelné večerné programy a 
folklórna show, plážový volejbal, plážový tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
stolný futbal, stolný tenis, biliard, masáže, šnorchlovanie, potá-
panie, rybárčenie, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu (po re-
zervácii za príplatok je možné večerať v reštaurácii s obsluhou), 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov 
vrátane čaju a filtrovanej kávy.
Stravovanie za príplatok
miestne alkoholické nápoje – klienti môžu v rámci tohto príplat-
ku neobmedzene konzumovať nasledovné nápoje: miestne 
pivo, miestne biele a červené víno, miestny alkoholický nápoj 
(Konyaki)  v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom

Domáci servis je známy spojením tradičnej talianskej kuchyne a 
miestnych ingrediencií, ktoré spolu vytvárajú osviežujúci kom-
bináciu. Romantická večera, pripravená z čerstvého homára pri 
sviečkach (na objednávku za príplatok), rovnako ako možnosť 
ochutnať čerstvé exotické ovocie korunujú kulinárske zážitky.

KARTAGO
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Ideálne situovaný hotelový komplex (v preklade zo svahilštiny znamená "klinček") je 
umiestnený pri jednej z najkrajších pláží východnej časti Zanzibaru. Hotel postavený 
v tradičnom ostrovnom štýle, kde sa prelínajú prvky miestnej svahilskej architektúry 
s prvkami moderného vybavenia, ale aj vysoká úroveň poskytovaných služieb, sú zá-
rukou pre strávenie bezstarostnej dovolenky na tomto krásnom exotickom ostrove.

Zanzibar / Pingwe

Karafuu resort *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    65 km
centra:    65 km
nákupných možností:   65 km
Ubytovanie
štandardná izba, možnosť 1 prístelky, individuálne riadená kli-
matizácia, stropný ventilátor, sieť proti moskytom, telefón, te-
levízor, minibar (za poplatok), kanvica na prípravu kávy a čaju, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), Wi-Fi 
(za poplatok), trezor (zadarmo), terasa s výhľadom do záhrady 
Ubytovanie za príplatok 
Junior suite – priestrannejšia izba s obývacou časťou v prvom rade 
pri pláži s priamym výhľadom na more, možnosť 2 prísteliek
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria, reštaurá-
cia s obsluhou (za poplatok), zmenáreň, 2 konferenčné miest-
nosti, koktejlový bar, bar pri bazéne, Wi-Fi a na recepcii (za po-
platok), butiky, práčovňa (za poplatok), diskotéka, 2 bazény – 1 
s oddelenou časťou pre deti (ležadlá zadarmo), detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a osušky zadarmo, nie sú slnečníky (tieň 
poskytujú palmy)  
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, stolný tenis, petanque, šípky, 
vodná gymnastika, plážový volejbal, biliard, 2 tenisové kurty 
(vybavenie a osvetlenie za poplatok), fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, šnorchlovanie, vodné športy 
na  pláži, požičovňa áut
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu, alebo možnosť ná-
vštevy reštaurácie s obsluhou
Stravovanie za príplatok
All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu alebo vý-
ber z menu v reštaurácii s obsluhou, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva) a alkoholických 
nápojov miestnej výroby.
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Menší butikový hotel s mimoriadnou atmosférou sa rozprestiera na juhovýchod-
nom pobreží Zanzibaru, v blízkosti svahilskej dedinky Paje, do ktoré je možné 
vybrať sa na príjemnú prechádzku. 20 izieb umiestených v bungalovoch je 
rozmiestnených priamo pri dlhej piesočnatej pláži lemovanej palmami. Rezort 
s priateľským personálom, ktorý je pripravený svojich klientov rozmaznávať, je 
dokonalým miestom k nerušenému oddychu a odporúčame ho predovšetkým 
párom.  Na svoje si však prídu aj priaznivci kitesurfingu, na ktorý sú v tejto oblasti 
ideálne podmienky.

Zanzibar / Paje

Hakuna Majiwe ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    52 km
centra:    52 km
nákupných možností (Paje):  2 km
Ubytovanie
štandardná izba v bungalovoch pri pláži, možnosť 2 prísteliek 
pre deti alebo 1 pre dospelú osobu, klimatizácia, stropný venti-
látor, moskytiera, Wi-Fi (za poplatok), minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (zadarmo), terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-Fi (zadar-
mo), bazén (ležadlá a osušky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo  
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, šnorchlovanie,  masáže, vodné športy na pláži, kite-
surfing, požičovňa bicyklov 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, doobe-
da a poobede čaj, neobmedzené množstvo rozlievaných nealko-
holických nápojov vrátane čaju a filtrovanej kávy.
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Keňa

Len málo miest na svete sa vyznačuje takou výnimočnou prírodnou krásou a zároveň 
môže ponúknuť toľko zaujímavostí ako práve Keňa. Krajina rozkladajúca sa po oboch 
stranách rovníka pri východnom pobreží Afriky, ponúka návštevníkom rozličné 
cestovateľské zážitky. Nekonečné savany, kde sa preháňa množstvo divokých exotických 
zvierat. Nedotknuté dlhé piesočnaté pláže a farebné koralové útesy Indického oceánu, 
spaľujúce púšte, ale aj chladné útočiská Východoafrickej vysočiny, masívy a sopky 
lemujúce Východoafrickú priekopu a ľadovce so snehovou pokrývkou na vrcholkoch 
pohoria Mt. Kenya.
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Mena: kenský šilink (KSh) 
Časový posun: +2 hodiny, (počas platnosti letného času 
+ 1 hodina)
Hlavné mesto: Nairobi
Telefónna predvoľba: +254
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi
Tel.: 00254 202 721 896, 00254 202 721 898
Mobil: +254731282826 (pohotovostný mobil)
Web: www.mzv.sk/nairobi
E-mail: emb.nairobi@mzv.sk

Keňa
má bohatú, milióny rokov dlhú históriu. Pôvodní domorodí obyva-
telia žijúci v kmeňových zväzoch boli svedkami početných migrácií 
obyvateľstva a bojov o moc. Typickým dôsledkom mnohých storočí 
nadvlády,  či už to boli obchodníci, migrujúci nomádi alebo kolonisti 
je, ľahkosť s akou sa Keňania dokážu prispôsobiť novým kultúrnym 
vplyvom. Hoci mnohí obyvatelia lamentovali nad postupnými zme-
nami tunajšieho životného štýlu a nad stratou tradícií, Keňa si omno-
ho viac ako ktorákoľvek iná krajina na svete zachovala veľa zo svojich 
zvyklostí. Výsledkom je úplne unikátny charakter domáceho života, 
kde na jednej strane môžete vidieť skupinu miestnych Kikujov počas 
tradičného svadobného rituálu keď ženíchova rodina láka nevestu 
von z domu spevom, na druhej strane potom obchodníka z kmeňa 
Samburov s tradične vyzdobeným krytom mobilného telefónu, či 
masajského pastiera so slúchadlami na ušiach.

Malindi – Watamu
Prístavné mestečko Malindi ležiace severne od Mombasy sa nachád-
za pri belostných tropických plážach a ponúka návštevníkom chvíle 
plné odpočinku v rezortoch svetovej úrovne. V roku 1498 sem v rámci 
svojich dobyvateľských plavieb zavítal moreplavec Vasco de Gama. Na 
jeho počesť v meste dodnes stojí koralový stĺp s krížom na vrchole, na 
stavbu ktorého bol kameň dovezený údajne až z Lisabonu.  Dnes je 
Malindi najväčším prímorským letoviskom medzi Mombasou a Lamu. 
Na dovolenku sem jazdia Európania, najmä Taliani a Francúzi. Asi 20 
km južne od Malindi sa rozprestiera ospalá dedinka Watamu, ktorá 
sa postupom času premenila z pôvodnej svahilskej rybárskej osady 
na malé turistické letovisko. Okrem hotelových komplexov je tu len 
niekoľko malých obchodov s potravinami, suvenírmi a pár menších ba-
rov a reštaurácií. V blízkosti Malindi a Watamu vznikli národné morské 
parky, ktoré sú ideálnym miestom na návštevu pre milovníkov šnorch-
lovania a potápania. Môžu tu obdivovať pestrofarebný podmorský svet 
s hemžiacimi sa húfmi tropických rybičiek a dokonca je tu možné vidieť 
i priateľské a mierumilovné delfíny. Tí, ktorí práve nepatria k priazniv-
com potápania, môžu pozorovať úchvatný morský život z vyhliadko-
vých lodí s preskleným dnom. Severozápadne od Malindi sa rozkladá 
prekrásny geologický úkaz Prepadlina Marafa, nazývaná tiež „Pekelná 
kuchyňa“. Pestrá sústava pieskovcových priepastí a strmých roklín sa 
najmä počas východu a západu slnka premení na fascinujúci zážitok. 
Len 4 km od Watamu sa nachádza hustá džungľa Arabuko Sokole, 
ktorá ukrýva svet mnohých zázrakov. Popri vzácnych druhoch vtáctva, 
cicavcov a hosťujúcich stádach slonov sa tu nachádzajú ruiny strate-
ného mesta Gedi, ktoré bývalo svahilskou osadou. Viac ako 300 rokov 
starému mestu dominuje palác s impozantným oblúkovým vchodom.

Kilifi
Malé prístavné mesto sa nachádza v malebnej zátoke na medzi Momba-
sou a Malindi a skrýva krásne, turistickým ruchom len málo poznačené 
pláže. Mestom preteká rieka Goshi, rozdeľujúca mesto na severnú a 
južnú časť, ktoré sú spojené mostom. Z pôvodnej osady Mnarani môžu 
turisti obdivovať pozostatky mešity alebo hrobiek zo 14. až 17.storočia.

Indický oceán

KEŇA

ETIÓPIA

SOMÁLSKO

TANZÁNIA

UGANDA

SUDAN

Mombasa

Nairobi

jazero 
Turkana

Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný poplatok 
59 EUR (ak nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nieje zahrnuté: 
•  Vízum 50 USD resp. 40 EUR / osoba (odporúča sa mať pripra-

venú presnú čiastku)

Upozornenie
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky Vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou do ktorej cestujete. 
Venujte pozornosť informáciám a miestnych zvykoch, podnebiu, a o 
možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme Vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Kene je od držiteľov cestovných pasov SR vyžadovaný 
platný cestovný pas a vstupné vízum. Platnosť cestovného pasu SR minimálne 
6 mesiacov po ukončení plánovaného pobytu v Kenskej republike je podmi-
enkou. Vízum sa udeľuje po prílete na letisku v Mombase, na základe vopred 
vyplneného formulára, ktorý dostanete v lietadle alebo po prílete. Poplatok za 
jednorazové vstupné vízum po prílete je 50 USD/osoba alebo 40 EUR/osoba. 
Odporúča sa mať pripravenú presnú čiastku, pretože imigračný úradník často 
odmieta rozmieňať bankovky vyššej nominálnej hodnoty. Vízový poplatok musí 
platiť každá osoba bez ohľadu na vek. Upozorňujeme, že pri vstupe do krajiny je 
povolený dovoz max. 1 kartónu cigariet a 1 litra alkoholu na osobu a batožinu. 
Pred odletom z Kene je nutné znova vyplniť odletový formulár.

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do Kene nie je v súčasnosti vyžadované žiadne očkovanie. Všetkým 
cestovateľom však odporúčame očkovanie proti žltej zimnici (pri cestujúcich 
prilietajúcich resp. odlietajúcich z/do rizikových oblastí je povinné). Osoby, plá-
nujúce výlet na safari alebo prázdniny v Mombase prímorskom letovisku pozdĺž 
pobrežia, by mali zvážiť antimalarickú profylaxiu. Pred cestou odporúčame infor-
movať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri zdravotných ťažkostiach 
u Vášho praktického lekára. 

Podnebie – oblečenie
V typickom rovníkovom podnebí je najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené obleče-
nie. Pri občasnom večernom ochladení a taktiež v klimatizovaných priestoroch, 
môžete využiť ľahké pulóvre, bundy a oblečenie s dlhým rukávom. Na safari sa 
odporúča pevná obuv, pokrývka hlavy a opaľovací krém s vysokým ochranným 
faktorom (ten je vhodné používať počas celého pobytu).

Transfery – prenájom auta - výlety
Upozorňujeme, že pomerne veľká časť ciest v Keni je nespevnených. Uskutoč-
ňované transfery teda môžu trvať dlhší čas, než býva zvykom pri asfaltových 
cestách.
Malé auto na deň stojí cca 60 USD /50 EUR. Na prenájom auta je potrebné mať 
platný medzinárodný vodičský preukaz SR minimálne 1 rok, platnú kreditnú kartu 
a dosiahnutý vek 25 rokov. Vzhľadom k špecifickým miestnym podmienkam sa 
individuálne cestovanie autom neodporúča. 

Poznávacie programy a fakultatívne výlety 
Výlety sú na všetkých miestach organizované v optimálnej podobe miestnym 
poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa mô-
žete zoznámiť priamo na mieste pobytu. Prosím, zoznámte sa vždy podrobne 
s podmienkami organizátora poznávacích zájazdov a fakultatívnych výletov. 
Pri rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je potrebné uvedomiť si odlišnosť 
miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych podmienok, ako aj inú kultúru 
myslenia a správania miestneho obyvateľstva. Pochopenie, tolerancia a flexi-
bilita zo strany návštevníkov sú potrebné na to, aby bolo možné vychutnať si 
program čo najviac. 

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom slovenských operátorov GSM mobilných telefónov je 
v Keni dostupné, pokrytie signálom a jeho kvalita však môže kolísať. O rozsahu 
a možnostiach vlastného roamingového programu sa prosím preto informujte u 
vlastného mobilného operátora.

Miestne zvláštnosti ubytovania 
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiskami) rôznych rozmerov 
od bežných, tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie kingsi-
ze–beds. V niektorých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória tzv. 
americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami s rozmermi queen-size. 
Do takýchto izieb sa neumiestňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia na po-
steliach spoločne s rodičmi.

Elektrina
Elektrická sieť v Keni je 230V/50Hz. Používateľné zásuvky sú typu D, takže s dvo-
ma plochými kontaktmi a uzemňovacím kolíkom. Pre všetky elektrické prístroje 
so slovenskými zástrčkami potrebujete adaptér, tzv. prechodku, ktorú je možné 

Keňa

Informácie

Umiestnenie hotelov

MALINDI

WATAMU

MOMBASA

SANDIES TROPICAL VILLAGE
DIAMONDS DREAM OF AFRICA

DORADO COTTAGE

TEMPLE POINT RESORT

BAOBAB SEA LODGE
KILIFI BAY BEACH RESORT

Národný park
Watamu Marine

Národný morský park
Malindi

Kili�

zakúpiť na mieste a niekedy za zálohu požičať na hotelovej recepcii.

Pláže – plavánie
Pláže s jemným bielym pieskom majú prevažne pozvoľný vstup. Kúpanie v Indic-
kom oceáne je však ovplyvnené režimom prílivu a odlivu. Najlepším časom na 
kúpanie je ráno pred odlivom a potom popoludní, keď nastáva príliv. Ak sa  bu-
dete chcieť poprechádzať v ustupujúcom mori, prípadne prísť až ku koralovému 
útesu, nezabudnite si obuv do vody.
Šnorchlovanie je za poplatok. V decembri a januári dochádza v oblasti Malindi k 
zaujímavému prírodnému úkazu, keď morská voda dostane červenkastý nádych 
od pôdy splavenej riekou z národného parku Tsavo.

Platenie
Národnou menou je kenský šiling (KSh), ktorý sa delí na 100 centov. V obehu sú 
bankovky v hodnote 1000, 500, 200, 100, 50 a 20 KSh. V krajine existuje rozsiahla 
sieť zmenární. Banky si na rozdiel od nich účtujú poplatky. V oblasti Malindi a Wa-
tamu sa dajú zameniť výhradne eurá. V ostatných oblastiach v Keni, rovnako ako 
na safari, sú preferované americké doláre, ale len bankovky a mince vydané po 
roku 2001. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam teda odporúčame mať 
so sebou primeraný obnos v oboch menách. Pri platbe kartou je k cene tovaru 
alebo služieb naúčtovaná prirážka vo výške 6% z účtovanej čiastky.

Prepitné
Prepitné je dôležitou súčasťou príjmov obyvateľov a žijú z neho často celé rodiny 
a v Keni je zaužívaným zvykom (nosiči batožiny, čašníci, chyžné). Jeho výška 
záleží na Vašom uvážení. Za určité pravidlo sa pokladá, že za služby, za ktoré 
sa požaduje symbolická záloha (napr. za poskytnutie osušiek pri bazéne alebo 
na pláži), klienti túto zálohu nepožadujú vrátiť. Ak sa zúčastníte jednodňového 
safari, alebo fakultatívneho výletu z hotela, prepitné sa očakáva. Pre miestneho 
sprievodcu a vodiča sa jedná obvykle o 2 USD za osobu a deň. Pokiaľ ide o viac-
dňové safari na poznávacom zájazde, ide obvykle o čiastku 5 USD a deň. Nie je 
nezvyčajné, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. Samozrej-
me, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo Vašich rukách.
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Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatív-
nych výletov. Tie najatraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť 
priamo pri nákupe Vášho zájazdu. Fakultatívne výlety sú na všetkých 
miestach organizované v optimálnej podobe miestnym poskyto-
vateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa 
môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu.

Ruiny Gede + džungľa Arabuko Sokoke
Poldenný výlet začína cestou za spoznaním ruin Ged, viac ako 300 rokov starého 
svahilského mesta, ktorému dominuje palác s impozantným oblúkovým vcho-
dom. Obklopuje ho hustá džungľa Arabuko Sokoke, ktorá skrýva svet mnohých 
zázrakov. Popri vzácnych druhoch vtáctva, cicavcov a opíc tu môžete stretnúť aj 
stáda byvolov a slonov. V džungli strávite približne dve hodiny, návrat do hotela 
okolo siedmej. 
Orientačná cena: 70 EUR z Malindi aj z Watamu 

Che Shale + Robinsonov ostrov + Marafa 
Vzrušujúci celodenný výlet Land Roverom k opusteným plážam Golden Beach s 
nádherným zlatým pieskom, s možnosťou prechádzky v dunách. Cesta pokračuje 
k Robinsonovmu ostrovu, kde na Vás čaká chutný obed v podobe krabov, rýb, ko-
kosovej ryže a čerstvého ovocia. Po obede vyrazíte k známej Diablovej kuchyni, 
kde si pri západe slnka užijete príjemnú prechádzku farbami hýriaci kaňonom. 
Návrat do hotela okolo ôsmej hodiny. Obed v cene, nápoje sa platia. 
Orientačná cena: 80 EUR z Malindi, 85 EUR z Watamu

Diablova kuchyňa – Marafa
Tento pôsobivý geologický útvar – prepadlina – leží asi 35 km od Malindi, blízko 
dedinky Marafa. Je to fascinujúca farebná sústava pieskovcových roklín, ktorá 
vznikla ako dôsledok niekoľko tisíc rokov trvajúcej erózie pieskovcového hrebe-
ňa. Odhalená skala Vám ukáže obrovské množstvo farieb. Najkrajší pohľad na ňu 
je pri západe slnka. Odporúčame športovú obuv.    
Cena poldenného výletu zahŕňa: transfer z/do hotela, vstupné a vodu na cestu. 
Orientačná cena: 38 EUR z Malindi, 42 EUR z Watamu

Malindi Tour
Krátka prechádzka mestom. V moslimskej časti návšteva arabskej oblasti s preh-
liadkou niekoľkých mešít a miestneho trhu. Možnosť nakupovania a zjednávania 
v obchodíkoch (zastávka v rezbárskej dielni a miestnom obchode so suvenírmi) 
odkiaľ si viete doviezť krásne spomienky na Keňu. Naskytne sa Vám príležitosť 
vytvoriť si lepší obraz o živote domácich obyvateľov. Výlet je sprevádzaný česky 
hovoriacim sprievodcom.
Cena krátkeho (3h) výletu zahŕňa: transfer z/do hotela.
Výlet je sprevádzaný česky hovoriacim sprievodcom.
Orientačná cena: 15 EUR z Malindi, 22 EUR z Watamu

Blue Safari Classic
Celodenný výlet plný slnka a mora. Plavba loďou s preskleným dnom s možnos-
ťou kúpania a šnorchlovania v morskom parku Malindi. Miestny podmorský svet 
je plný nádherných koralov a pestrofarebných rybiek. Plavba k Mayungu s bielou 
piesočnatou plážou. Obed na palube alebo na pláži. Voľný čas k relaxu a kúpaniu. 
Nealkoholické nápoje a výbava na šnorchlovanie sú zahrnuté v cene.
Orientačná cena: 65 EUR z Malindi, 70 EUR z Watamu

Keňa

Fakultatívne výlety

•  Deti do 2 rokov zadarmo a deti 2-12 rokov s 50 % zľavou.
Ceny sú orientačné a  môžu sa  meniť.
Minimálny počet účastníkov na realizáciu fakultatívnych výletov je 6 osôb.

Upozornenie
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Program okruhu

1. deň: Praha – Mombasa
Odlet do Mombasy priamym chartrovým letom cez Zanzibar s technickým medzi-
pristátím v Hurghade. Transfer do Malindi a ubytovanie v hoteli Sandies Tropical 
Village**** s programom All inclusive. Nocľah.

2. deň: Malindi – hotel Sandies Tropical Village
Deň voľna v hoteli s programom All Inclusive. Odpočinok a individuálne aktivity.

3. deň: Národný park Tsavo East
V ranných hodinách odchod z Malindi do východnej časti Národného parku Tsavo. 
Príchod do parku cez bránu Sala a prechádza parkom. NP Tsavo East je jedným 
z najstarších a najobľúbenejších národných parkov v Keni. Tvoria ho dlhé sava-
ny a pláne zarastené krovinami a preteká cez ňu rieka Galana, pozdĺž ktorej 
vyrastá bujná vegetácia vytvárajúca nádhernú scenériu. V parku môžete vidieť 
veľké množstvo voľne žijúcich zvierat, ako levy, zebry, hrochy, žirafy, rôzne druhy 
antilop alebo byvolov. Nachádza sa tu aj veľa slonov, ktorých koža je sfarbená 
do červena z dôvodu, že sa posypávajú a obaľujú prašnou červenou pôdou ako 
ochranu pred slnkom a hmyzom. Príchod do kempu na obed. Po obede odpoči-
nok pri čaji. Nasleduje krátka prechádzka parkom, podvečer návrat do kempu. 
Nasleduje večera a posedenie pri ohni pod nočnou oblohou.

4. deň: Národný park Tsavo East
Po raňajkách v skorých ranných hodinách pokračovanie návštevy východnej časti 
národného parku. Cesta povedie okolo rieky Galana, ak umožní čas, navštívite 
tiež Hippo point, obľúbené miesto na pozorovanie hrochov. Po ukončení prehli-
adky je na programe obed v lodge. Pri spiatočnej ceste uvidíte veľké akáciové 
kríky, vysoké palmy a okolité dediny. Pred večerou návrat do Malindi. 

5.–7./9./10./11. deň: Malindi – hotel Sandies Tropical Village
Pobyt v hoteli Sandies Tropical Village alebo v inom hoteli podľa Vášho výberu 
(na základe individuálnej kalkulácie). 

8./10./11./12. deň: Mombasa – Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z Mombasy späť do ČR charte-
rovým letom.

Keňa / Safari

Slony v súmraku

Upozornenie
•  Zmena programu vyhradená. Pobyt si môžete vybrať v ktoromkoľvek ho-

teli z našej ponuky. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu zájazdu je 
6 osôb. V cene nie sú zahrnuté vstupy do parkov, hradí sa na mieste (75 
USD/ dospelá osoba, 40 USD dieťa 2-12 rokov).

jazero 
Turkana

Národný park
Tsavo East

Suth Kitul

Národný park
Tsavo West

Národný park
Amboseli

Národný park
Lake Nakuru

Národný park
Maasai Mara

MALINDI

MOMBASA

WATAMU

KEŇA

2dňové
SAFARI

Mapka okruhu

Praha – Mombasa – Malindi – Narodný park Tsavo East – Malindi  
– Mombasa – Praha
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Program okruhu

1. deň: Praha – Mombasa
Odlet do Mombasy s priamym chartrovým letom cez Zanzibar s technickým 
medzipristátím v Hurghade. Transfer do Malindi a ubytovanie v hoteli Sandies 
Tropical Village**** s programom All inclusive. Nocľah.

2. deň: Malindi – hotel Sandies Tropical Village ****
Deň voľna v hoteli Sandies Tropical Village s programom All Inclusive. Odpočinok 
a individuálne aktivity.

3. deň: Národný park Tsavo East
V ranných hodinách odchod z Malindi do východnej časti Národného parku Tsavo. 
Príchod do parku cez bránu Sala a prechádza parkom. NP Tsavo East je jedným 
z najstarších a najobľúbenejších  národných parkov v Keni. Tvoria ho dlhé sa-
vany a pláne zarastené krovinami a preteká cez ňu rieka Galana, pozdĺž ktorej 
vyrastá bujná vegetácia vytvárajúca nádhernú scenériu. V parku môžete vidieť 
veľké množstvo voľne žijúcich zvierat, ako levy, zebry, hrochy, žirafy, rôzne druhy 
antilop alebo byvolov. Nachádza sa tu aj veľa slonov, ktorých koža je sfarbená 
do červena z dôvodu, že sa posypávajú a obaľujú prašnou červenou pôdou ako 
ochranu pred slnkom a hmyzom. Príchod do kempu na obed. Po obede odpoči-
nok pri čaji. Nasleduje krátka prechádzka  parkom, podvečer návrat do kempu. 
Nasleduje večera a posedenie pri ohni pod nočnou oblohou.

4. deň: Národný park Amboseli 
Po raňajkách odchod do Národného parku Amboseli, ktorý leží severozápadne 
od Kilimandžára, na hranici s Tanzániou. Národný park bol založený v roku 1974 
a je súčasťou rozsiahlejšieho chráneného ekosystému. Na otvorených pláňach, 
akáciových lesoch, v tŕnistej buši a bažinách, ktoré park tvorí žije nespočetné 
množstvo divokých zvierat, ako sú slony africké, zebry, žirafy, antilopy, hyeny, 
pakone, hrochy, leopardy, levy alebo byvoly. V tomto národnom parku sa na-
chádza aj časť ľadovcového jazera.    
Obed sa podáva v kempingu s výhľadom na Kilimadžáro. Neskôr odchod na po-
zorovanie vysokej zvery v nádhernej scenérii s dominantou Kilimandžára. Vo 
večerných hodinách príchod do kempingu. Večera, ukážka masajských tancov 
vo svetle ohňa a nocľah. 

5. deň: NP Amboseli – prírodná rezervácia Ngutuni
V skorých ranných hodinách raňajky, neskôr ranná prechádzka parkom Amboseli. 
Odchod z parku, obed v rezervácii Ngutuni, kde absolvujete aj  krátku prechádz-

Keňa / Safari

Lev Simba

Upozornenie
•  Zmena programu vyhradená. Pobyt si môžete vybrať v ktoromkoľvek ho-

teli z našej ponuky. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu zájazdu je 
6 osôb. V cene nie sú zahrnuté vstupy do parkov, hradí sa na mieste (155 
USD/ dospelá osoba, 80 USD dieťa 2-12 rokov).

jazero 
Turkana

Národný park
Tsavo East

Suth Kitul

Národný park
Tsavo West

Národný park
Amboseli

Národný park
Lake Nakuru

Národný park
Maasai Mara

MALINDI

MOMBASA

WATAMU

KEŇA

3dňové
SAFARI

ku. Poobede návrat späť do Malindi.

6.–7./9./10. deň: Malindi – hotel Sandies Tropical Village
Pobyt v hoteli Sandies Tropical Village alebo v inom hoteli podľa Vášho výberu 
(na základe individuálnej kalkulácie). 

8./10./11. deň: Mombasa – Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z Mombasy späť do ČR charte-
rovým letom.

Mapka okruhu

Praha – Mombasa – Národný park Tsavo East – Národný park Ambose-
li – prírodná rezervácia Ngutuni – Malindi – Mombasa – Praha
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Program okruhu

1. deň: Praha – Mombasa
Odlet do Mombasy priamym chartrovým letom cez Zanzibar s technickým med-
zipristátím v Hurghade. Transfer do Malindi a ubytovanie v hoteli Sandies Tropical 
Village ****+ s programom All inclusive alebo v inom hoteli podľa Vášho výberu 
(na základe individuálnej kalkulácie).

2. deň: Malindi – Sandies Tropical Village
Voľný deň v hoteli pre individuálne aktivity.

3. deň: Malindi – Tsavo West
Skoro ráno odchod z Malindi smerom na Kilifi cez Mariakani a Palm Valley do 
národného parku Tsavo East. V parku s rozlohou viac ako 9000 km štvorcových 
máte možnosť vidieť žirafy, levy, slony, zebry a veľa ďalších druhov divokej zvery. 
Park tvorí otvorená trávnatá savana charakteristická výrazne kopcovitou krajinou 
sopečného pôvodu s bohatou vegetáciou. Safari sa začína pri vchodovej bráne 
Tsavo River a pokračuje až k lodgi Rhino Valley, ubytovanie a obed. Neskôr nasle-
duje popoludňajšie safari. Návrat späť do lodge, večera a nocľah.

4. deň: Tsavo West – Amboseli
Skoro ráno budíček, raňajky a odchod k prameňom Mzima Springs, obľúbené-
mu miestu krokodílov a hrochov. V týchto miestach bolo pod vodou zriadené 
špeciálne observatórium, aby návštevníci mohli detailne pozorovať podvodný 
riečny svet. Neskôr cesta pokračuje smerom k NP Amboseli. Príchod do lodgi 
Sentrim Amboseli, obed a ubytovanie (môže byť lodge alebo kemp). Po obede 
prechádzka parkom, pri ktorej sa budete môcť kochať pohľadom na divokú zver 
a nádherné scenérie s horou Kilimandžáro v pozadí. Večera v kempe.

5. deň: Amboseli – Tsavo East
Skoro ráno raňajky a odchod z kempu na safari po NP Amboseli, ktoré trvá 
približne 2,5 hodiny. Ďalej budete pokračovať do NP Tsavo East, po ceste obed v 
tábore Tarhi. Poobede safari až do západu slnka, večera a nocľah v tábore Tarhi 
(môže byť aj alternatívne ubytovanie).

6. deň 
Skoro ráno budíček, raňajky a odchod z NP Tsavo East bránou Sala. Zastávka na 
obed v tábore Kudu, po obede odchod späť do Malindi.

7.–10. / 11. deň: Malindi 
Pobyt v hoteli Sandies Tropical Village **** alebo v hoteli podľa Vášho výberu 
(na základe individuálnej kalkulácie).

11. / 12. deň: Malindi – Mombasa
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z Mombasy späť do ČR.

Keňa / Safari

Po stopách antilop

Upozornenie
•  Zmena programu vyhradená. Pobyt si môžete vybrať v ktoromkoľvek ho-

teli z našej ponuky. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu zájazdu je 
6 osôb. V cene nie sú zahrnuté vstupy do parkov, hradí sa na mieste (230 
USD/ dospelá osoba, 120 USD dieťa 2-12 rokov).

jazero 
Turkana

Národný park
Tsavo East

Suth Kitul

Národný park
Tsavo West

Národný park
Amboseli

Národný park
Lake Nakuru

Národný park
Maasai Mara

MALINDI

MOMBASA

WATAMU

KEŇA

Mapka okruhu
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Keňa / Malindi

Diamonds Dream of Africa *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   120 km
centra:   3 km
Ubytovanie
Junior suite - dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti 
alebo 1 dospelú osobu, individuálne ovládateľná klimatizácia, 
stropný ventilátor, moskytiera, telefón, TV so satelitným prí-
jmom, káblové pripojenie na internet (zadarmo), minibar (do-
plňovaný denne), set na prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, župan, WC), trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa s výhľadom do záhrady
Ubytovanie za príplatok
Suite – priestornejšia izba s oddelenou obývacou časťou, mož-
nosť 2 prísteliek pre deti alebo 1 dospelú osobu, rovnaké vyba-
venie ako Junior suite
Zariadenia hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná bufetová reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (pri pláži, po predchádzajúcej rezervácii za 
poplatok), Wi-Fi (zadarmo), 2 bary, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), obchod, práčovňa (za poplatok), butik, salón krásy
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
pri hoteli Sandies Tropical Village:
animačné programy a večerné programy, plážový volejbal, plážový 
futbal, stolný tenis, telocvičňa, diskotéka, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, thalassoterapia
pri hoteli Sandies Tropical Village:
centrum vodných športov, potápačské centrum
Stravovanie v cene
All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere (hlavné jedlo servírované, 
predjedlá a šaláty formou bufetu), počas dňa ľahké občerstvenie, 
poobede čaj, káva, zákusky, čerstvé ovocie na pláži každý deň, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoho-
lických nápojov, piva a vína miestnej výroby.

Luxusný hotelový rezort s komornou atmosférou a príjemným servisom sa roz-
prestiera v tropickej záhrade len pár krokov od bielej piesočnatej pláže na pobreží 
Indického oceánu. Súčasťou komplexu je aj vlastné kúpeľné centrum špecializuj-
úce sa na thalassoterapiu – liečbu využívajúcu morskú alebo slanú vodu, morské 
bahno, chaluhy a blahodarné účinky prímorského podnebia.
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KARTAGO Iba 
v KARTAGO

tours

Elegantný rezort sa skladá z dvojposchodových viliek vybudovaných podľa vzoru 
masajských obydlí od udržiavanej súkromnej pláže ho delí len krásna záhrada.
Príjemnú rodinnú atmosféru hotela podčiarkuje aj ochota a prívetivé správanie 
miestneho personálu. Športové aktivity ponúkané v rámci animačných programov 
potešia hlavne priaznivcov aktívneho oddychu. Výborná dovolenka pre všetky 
vekové kategórie. Pobyt v tomto hoteli ponúkame aj v kombinácii so safari.

Keňa / Malindi

Sandies Tropical Village ****9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:   120 km
centra:   3 km
Ubytovanie
izba Superior – dvojlôžková izba, individuálne ovládateľná klima-
tizácia, stropný ventilátor, moskytiera, telefón, malá chladnička, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič na vlasy), trezor, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za příplatek
izba Deluxe – priestrannejšia, umiestnenie bližšie pri recepcii 
a lobby, zrekonštruovaná kúpeľňa (väčšina izieb), možnosť 2 
prísteliek pre deti alebo 1 dospelú osobu, minibar denne dopl-
ňovaný nealko nápojmi
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná bufetová reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (po predchádzajúcej rezervácii, za poplatok), 
bar, konferenčná miestnosť, diskotéka, bazén (ležadlá zadarmo, 
osušky za depozit), obchod, práčovňa (za poplatok), internetová 
kaviareň a Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch (za popla-
tok), lobby s TV
Pláž
piesočnatá, ležadlá zadarmo, osušky za depozit, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, stolný tenis, gym-
nastika
Športové aktivity a zábava za poplatok
centrum vodných športov, potápačské centrum  
pri hoteli Diamonds Dream of Africa: masáže, thalassoterapia, 
telocvičňa, salón krásy
Stravovanie v cene
All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených ho-
telom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov, piva a vína miestnej 
výroby. Alkohol sa podáva  po 18.00 hod.



V ZIME K MORU A ZA EXOTIKOU 2015–16 / Cestovná kancelária KARTAGO TOURS a.s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.sk

153

k

l

x

y

n

SOFT All
Inclusive

Iba 
v KARTAGO

tours

Wi-Fi
zadarmo

Keňa / Malindi

Dorado Cottage ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:   115 km
centra (Malindi):  4 km
nákupných možností:  2 km
Ubytovanie
priestranný apartmán, možnosť 1 prístelky, obývačka a spálňa, 
klimatizácia, stropný ventilátor, TV, minibar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov - k dispozícii na recepcii, WC), 
trezor, terasa s pohovkou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštau-
rácia, bar pri bazéne, bazén (ležadlá zadarmo), Wi-Fi v lobby 
(zadarmo), detský bazén, malá knižnica
Pláž
piesočnatá, ležadlá a osušky (zadarmo), tieň poskytujú palmy, 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
jednoduché animačné programy, večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
šnorchlovanie, potápanie, jazda na koni, golf, kitesurfing (aktivi-
ty mimo hotela), masáže
Stravovanie v cene
SOFT All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere for-
mou bufetu, predjedlá a zákusky formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie káva, čaj s pečivom, čerstvé ovocie, neob-
medzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov (fil-
trovaná káva, džúsy nie z čerstvého ovocia) miestnej výroby.

Komorný rezort obklopený palmovou záhradou sa skladá z 22 izieb. Nachádza sa 
pri dlhej piesočnatej pláži pár minút od centra živého mestečka Malindi. Rezort 
poskytuje súkromie a panuje tu relaxačná atmosféra, je teda skvelou voľbou pre 
pokojnú dovolenku
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Počas pobytu v tomto hoteli sa môžu hostia tešiť na nezabudnuteľné západy slnka a 
očarujúcu krásu okolitej prírody. Rezort skladajúci sa z 20-tich dvojposchodových vi-
liek sa nachádza na pláži Mida Creek tvorenej malými zátokami. Hotel ponúka úžasný 
pohľad na háj mangrovníkov, ktoré patria k najväčším a najstarším stromom na našej 
planéte. V tesnej blízkosti hotela leží národný morský park vo Watamu.

Keňa / Watamu

Temple Point Resort ****9

Poloha hotelu
pláže:   pri pláži
letiska:   120 km
centra (Watamu):  6 km 
          (Malindi):  28 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne ovládateľná 
klimatizácia, stropný ventilátor, moskytiéra, LCD televízor so sa-
telitným príjmom, mini chladnička (fľaša vody denne zadarmo), 
set na prípravu kávy a čaju, trezor,  vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
izba s výhľadom na more – možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria, 2 bary, 
Wi-Fi v lobby zadarmo, TV miestnosť, 2 bazény so slanou vodou 
z toho jeden s vírivkou (ležadlá a slnečníky zadarmo), práčovňa 
(za poplatok), obchod, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, 
futbal, stolný tenis, lukostreľba, biliard, šípky, boccia, vodná gym-
nastika, 2 x za týždeň transfer do Malindi
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, vodné športy na pláži, kanoe, kajak,  ka-
tamarán, potápanie, šnorchlovanie, rybárstvo, kitesurfing, poži-
čovňa bicyklov a organizované bicyklové výlety 
Stravovanie v cene
SOFT All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere formou 
bufetu, poobede káva, čaj so sušienkami, počas obeda a večere 
nealkoholické nápoje, po celý deň k dispozícii voda z barelu.
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Keňa / Watamu

Jacaranda Beach Resort ****

Poloha hotelu
pláže:   pri pláži
letiska:   125 km
centra  (Watamu):  7 km 
           (Malindi):  17 km
nákupných možností:  v hoteli
Ubytovanie
Classic Garden: dvojlôžková izba, možnosť 2 prísteliek pre deti 
alebo 1 pre dospelú osobu, klimatizácia, stropný ventilátor, 
moskytiéra, telefón, chladnička (na vyžiadanie za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo),  balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia na plá-
ži (plody mora, za poplatok), bar, pizzeria (za poplatok),  Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), diskotéka, obchodná arkáda, TV miest-
nosť, konferenčná miestnosť, zmenáreň, malá knižnica, 3 bazé-
ny s vírivkou (ležadlá zadarmo, osušky za zálohu)
Pláž
piesočnatá, ležadlá zadarmo, osušky (za zálohu), tieň poskytujú 
palmy, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, 3 krát do týždňa večerné programy, teniso-
vý kurt, stolný tenis, biliard, plážový volejbal, minifutbal, fitnes, 
telocvičňa, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA a wellness centrum
v Malindi: potápanie, šnorchlovanie
vo Watamu: golf, jazda na koni, kitesurfing
Stravovanie v cene
All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
káva a čaj, sezónne ovocie, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických (filtrovaná káva džúsy nie z čerstvého 
ovocia) a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej výroby.

Očarujúci rezort, ktorý nedávno prešiel menšou rekonštrukciou, sa  skladá z jedno 
a dvojposchodových budov umiestnených v kvetinovej záhrade, ktorá Vás prekvapí 
vyrezávanými sochami afrických zvierat. Rezort sa rozprestiera priamo pri 1 km 
dlhej pláže. 150 m dlhý úsek je vyhradený hotelovým hosťom a je vybavený leža-
dlami, nad ktorými sa týčia palmy poskytujúce tieň. V rezorte panuje veľmi uvoľne-
ná a neformálna atmosféra. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.
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Pobrežný rezort postavený v udržiavanej záhrade s krásnym výhľadom na Indický 
oceán a nekonečne dlhú piesočnatú pláž. Nachádza sa na pol ceste medzi Malindi 
a Mombasou a približne 5 km od prístavného mestečka Kilifi, kde môžete okrem 
obchodíkov navštíviť aj jaskyne a hrobky zo 14. storočia. Rezort tvorí niekoľko 
samostatných budov s 50 izbami, ktoré v posledných rokov prešli rekonštrukciou.  
V rezorte panuje príjemná atmosféra a je ideálny miestom pre relax. Pre aktívnych  
klientov sú pripravené animačné programy a ponuka vodných športov.

Keňa / Kilifi

Kilifi Bay Beach Resort ****

Poloha hotela
pláže:   u pláže
letiska:   64 km
centra (Kilifi):  5 km
          (Malindi):  55km  
          (Mombasa):  56 km
Ubytovanie
štandardná dvojlôžková izba v záhrade: možnosť 1 prístelky, in-
dividuálne ovládateľná klimatizácia, stropný ventilátor, moskyti-
éra (na vyžiadanie), plazmová TV, chladnička (denne doplňovaná 
vodou), set na prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), trezor (zadarmo)
izby economy: ďalej od pláže, možnosť 1 prístelky, rovnaké vy-
bavenie ako štandardná izba, zvýhodnená cena, k dispozícii iba 
obmedzený počet
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou (morské plody, za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), bar, bar pri 
bazéne, zmenáreň, konferenčná miestnosť, TV kútik, 2 bazény 
(ležadlá a osušky zadarmo), butik, práčovňa (za poplatok), služ-
ba stráženie detí
Pláž
piesočnatá, prístup po schodoch cez vyvýšený plážový bar, le-
žadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animácie, večerné programy, živá hudba, vodná gymnastika, 
plážový volejbal, stolný tenis, šípky, biliard, masáže (zadarmo 
30 minút denne)
Športové aktivity a zábava za poplatok
šnorchľovanie, potápanie, windsurfing, vodné športy na pláži, 
požičovňa áut a bicyklov
Stravovanie v cene
All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.
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Menší hotel s ideálnou polohou v pokojnej lokalite pri dlhej piesočnatej pláži 
a zároveň blízko Kilifi, niekdajšej ospalej rybárskej dediny, ktoré sa dnes stalo 
obľúbenou turistickou destináciou. Niekoľko dvoj a jednoposchodových hotelových 
budov postavených v tradičnom štýle obklopených tropickou záhradou, ktorá po-
skytuje príjemný tieň počas horúcich dní. Pobyt odporúčame skôr menej náročným 
cestovateľom ktorí ocenia pokoj a možnosť návštevy mesta.

Keňa / Kilifi

Baobab Sea Lodge ****9

Poloha hotelu
pláže:   pri pláži
letiska:    61 km
centra (Kilifi):  2,5 km
          (Malindi):  52 km
          (Mombasa):  53 km
Ubytovanie
jednoducho zariadené dvojlôžkové izby, možnosť 1 prístelky, 
individuálne ovládateľná klimatizácia, moskytiera (na vyžia-
danie), chladnička (doplňovaná vodou), set na prípravu kávy a 
čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), 
trezor (zadarmo), terasa
izby economy: ďalej od pláže, možnosť 1 prístelky, rovnaké vy-
bavenie ako štandardná izba, zvýhodnená cena, k dispozícii iba 
obmedzený počet
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, Wi-Fi (zadarmo), 2 bary, 
bar pri bazéne, obchod, konferenčná miestnosť, zmenáreň, 
práčovňa (za poplatok), služba stráženie detí, TV kútik, butik,  
bazén (ležadlá zadarmo), detský bazén
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animácie, večerné programy, živá hudba, tenisový kurt, plážový 
futbal, stolný tenis, šípky, biliard, lukostreľba, masáže (zadarmo 
30 minút denne)
Športové aktivity a zábava za poplatok
šnorchľovanie, potápanie, vodné športy na pláži, požičovňa áut 
a bicyklov
Stravovanie v cene
All Inclusive: je možné čerpať v čase a miestach určených hote-
lom a zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.



Maurícius

Maurícius je kúzelný sopečný ostrov v Indickom oceáne. Najkrajšie pláže a prírodné 
atrakcie sa nachádzajú na jeho juhozápadnom cípe. Nádherné pobrežie s jemným bielym 
aj zlatým pieskom, koralové lagúny s pestrofarebnými rybami, zeleň pralesov, krátery a 
vodopády, exotické druhy vtáctva, zaujímavé svätyne všetkých náboženstiev a luxusné 
ubytovanie -to sú skutočné klenoty, ktoré čakajú a vaše objavenie.
Aj keď sa jedná o relatívne malý ostrov, nájdete tu nádhernú a prakticky nedotknutú 
prírodu, more ideálne na potápanie a šnorchlovanie, unikátne golfové ihriská, bohatú 
miestnu kultúru a veľmi príjemné obyvateľstvo. 
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Mena: 1 mauricijská rupia (MUR) = 100 centov 
Časový posun:  +2 hodiny 

v dobe platnosti letného času +3 hod. 
Hlavné mesto: Port Louis 
Telefónna predvoľba: +230
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Juhoafrickej 
republike: 
Embassy of the Slovak Republic, 930 Arcadia Street, Arcadia 
0083, Pretoria, P. O. Box 12736; Hatlfield 0083 Pretoria 

Ostrov Maurícius
Ostrov Maurícius meria od severu k juhu 58 km a od východu k 
západu 47 km. Leží približne 2000 km juhovýchodne od pobrežia 
Afriky a asi 900 km východne od Madagaskaru. Východné pobre-
žie je viac veterné, naopak západné je pokojnejšie, na mnohých 
miestach chránené koralovým útesom. Na pobreží, napríklad 
na polostrove Le Morne, sa nachádza niekoľko pláží s bielym 
pieskom. Na juhu sa povrch dvíha, v centre pokračuje ako ná-
horná plošina a klesá pri severnom pobreží. Hora Le Pouce (812 
m) dotvára pozadie hlavného mesta Port Luis, ktoré je pomerne 
veľkým mestom, kde počas dňa hučí dopravný ruch a je veľmi 
rušno, zatiaľ čo v noci sa všetko upokojí. Jedinou výnimkou je 
nábrežie Le Caudan Waterfront, kde sa nachádzajú bary, reštaurá-
cie, kiná a kasíno. V snahe zachrániť aspoň časť pôvodných lesov 
vznikla na juhozápade národná rezervácia Rivière Noire National 
Parc. 
Pre milovníkov prírody má Maurícius ešte jedno lákadlo, bota-
nickú záhradu v meste Pamplemousses. Väčšina hotelov pripra-
vuje širokú škálu aktivít - zadarmo vodné lyžovanie, osvetlené 
tenisové kurty, exkurzie do vnútrozemia, výlety okolo ostrova 
na katamaráne, adrenalínový rybolov mečúňov, barakúd a tunia-
kov alebo potápanie v korálovom mori. Maurícius tiež ponúka 6 
špičkových 18 jamkových golfových ihrísk. Maurícius má približne 
1 230 000 obyvateľov, žijúcich na rozlohe 2 045 km². Prevažná 
väčšina je indického pôvodu, zvyšok pochádza z Ázie, Európy a 
Afriky. Úradným jazykom je síce angličtina, ale zďaleka najpou-
žívanejšími jazykmi sú francúzština a kreolčina, čo je jazyk veľmi 
blízky francúzštine. Polovica obyvateľov ostrova sú hinduisti, ďa-
lej tu žijú katolíci, moslimovia a budhisti. Ostrov je príkladom 
rasovej a náboženskej harmónie. Vzhľadom na to, že ostrovania 
pochádzajú z 3 kontinentov, uskutočňovaných slávností je veľa, 
ale najzaujímavejšia je oslava boha Shivy Maha Shivaratree, kto-
rá je v znamení púte do Grand Bassin.

Západné pobrežie je pomerne pokojné, na väčšine miest chrá-
nené korálovým útesom. Východné pobrežie je viac veterné a 
teda vhodné pre vodné športy. Pozorovanie západu slnka patrí 
medzi neopakovateľné zážitky. Najkrajšie pláže a prírodné atrak-
cie nájdete na juhozápadnej časti ostrova, ide o turisticky pokoj-
nú časť. Viac zábavy zažijete na severozápade v okolí Grand Bay.

Indický oceán

MAURÍCIUS

REUNION

MADAGASKAR
Afrika

Port Louis

Dieťa po dovŕšení 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 
poplatok v sume 79€ (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

Upozornenie



V ZIME K MORU A ZA EXOTIKOU 2015–16 / Cestovná kancelária KARTAGO TOURS a.s. / call centrum 02/5720 5720 / www.kartago.sk

160

Hinduistický kláštor

ANELIA HOTEL

SOFITEL MAURITIUS L’IMPERIAL

CASUARINA

LE SURCOUF

CRYSTAL BEACH

SHANGRI-LA’S 
LE TOUESSROK RESORT & SPA

MAURÍCIUS

PORT LOUIS

Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám odpo-
rúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. Venujte 
pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, klíme a možnos- 
tiam navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady
S platnosťou od 28. 5. 2009, kedy bola podpísaná dohoda medzi členskými štát-
mi EU a Mauríciom, sa môžu občania SR zdržiavať na území Maurícia bez víz ma-
ximálne počas 3 mesiacov. Bezvízový styk sa týka všetkých neziskových typov 
pobytu za splnenia nasledovných podmienok: predloženie platného spiatočného 
cestovného lístka a preukázanie platnej rezervácie hotelov alebo zájazdu
Platí prísny zákaz odchytu / zberu a vývozu divo žijúcich živých zvierat a rastlín.

Internet, elektrina, telefóny 
Internetové kaviarne nájdete vo veľkých mestách a turistických centrách. Prístup 
na internet ponúka aj väčšina hotelov. Elektrina 220V/50Hz. Zásuvky sú anglické-
ho typu, dvojkolíkové. Adaptéry kúpite v SR, na mieste alebo si ich môžete po-
žičať v hoteli. Na celom území ostrova je kvalitné pokrytie signálom a dovoláte 
sa s našou SIM kartou. 

Očkovanie 
Žiadne očkovanie do tejto destinácie momentálne nie je potrebné. Pre najaktu-
álnejšie informácie sa so žiadosťou o odbornú konzultáciu obráťte na špeciali-
zované centrá cestovnej medicíny, hygienickú stanicu alebo očkovacie centrum.

Gastronómia
Imigranti, ktorí na ostrov prichádzali z rôznych kútov sveta, so sebou priniesli 
nielen špecifickú kultúru, náboženstvo, spôsob života, ale aj tradičnú kuchyňu. 
Mnoho týchto tradičných pokrmov sa prispôsobilo tunajším možnostiam. Ku-
chyňa je plná rýb a morských živočíchov, korenín a exotických chutí vytvorených 
z tropických surovín. Snúbia sa tu ázijské, africké, európske, čínske a indické 
prvky. Základnou surovinou používanou v tunajšej kuchyni sú miestne paradajky 
nazývané Pommes d'amour. 

Podnebie
Ostrov Maurícius má tropické podnebie. Charakteristické sú tu dve hlavné obdo-
bia. Horúce a vlhké leto od novembra do mája a suchá chladnejšia zima od mája 
do novembra. Kúpať sa dá po celý rok. Napriek tomu, že je ostrov relatívne malý, 
počasie v jeho jednotlivých častiach môže byť rozdielne. Priemerné ročné teploty 
sa na pobreží v zime pohybujú od 22° C a v lete až do 34° C, vo vnútrozemí sú 
nižšie, od 19° C v auguste a do približne 26° C vo februári.

Maurícius

Informácie

Umiestnenie hotelov
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Fort Adelaide

Čajové plantáže

Šnorchlovanie v zátoke

Pamplemousses

V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakul-
tatívnych výletov. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa 
môžete zoznámiť v mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú organizo-
vané miestnym poskytovateľom služieb v optimálnej podobe. 

Severný Maurícius tour
(celodenný výlet)
Navštívite všetky hlavné turistické pamiatky a zaujímavé miesta na severe os-
trova Maurícius. Najprv si pozriete hlavné mesto Maurícia Port Louis - oblasť 
nábrežia, vrátane nákupného komplexu Caudan - hlavného trhu s remeselnými 
výrobkami, pevnosť Fort Adelaide Port Louis. Nasleduje obed v reštaurácii Tante 
Antali, kde môžete vidieť miestnu zbierku starých modelov áut. Po obede zasta-
víte v meste Pamplemousses, kde navštívite známu botanickú záhradu, ktorá 
je najnavštevovanejšou atrakciou severnej časti ostrova. Nakoniec navštívite 
múzeum cukru, ktoré je venované pestovaniu cukrovej trstiny.
Cena: 89 €. Minimálny počet osôb: 6

Púť za čajom
(celodenný výlet)
Objavte tradičný Maurícius vďaka ceste za vôňou skvelého čaju. Dozviete sa 
všetko o jeho pestovaní a ďalšom spracovaní, rovnako tak ako aj o výrobe rumu, 
vanilky a esenciálnych olejoch. Tento výlet vás vtiahne do bohatej koloniálnej 
histórie a budete mať možnosť vidieť najväčšie plantáže na ostrove. Pozriete 
sa do slávneho domu Domaine des Aubineaux a do jeho záhrad. Jedná sa o 
koloniálny dom postavený v roku 1872, kde bol majiteľom plantážnik Bois Cheri, 
prvý a najväčší výrobca čaju na Mauríciu. Ďalej navštívite krásny dom v záhrade 
Camphor plnej exotických stromov. Tu sa zoznámite s históriou výroby čaju. V 
súčasnej dobe produkuje farma nový rad ochutených, zelených a bylinných ča-
jov. Pozriete sa na plantáže vanilky a orchideí, uvidíte výrobu rumu v liehovare  
spojenú s ochutnávkou priamo na mieste.
Cena: 137 €. Minimálny počet osôb: 6

Plavba severným smerom
(celodenný výlet)
Plavba na dych berúci panenský ostrov Ilot Gabriel s priezračným  tyrkysovým 
morom, ktoré sa snúbi s bielou plážou. Naobedujete sa na mieste vyhradenom 
na "barbecue„ (obed s nápojmi v cene). Potom budete odpočívať a šnorchlovať v 
zátoke Tamarin, kde môžete vidieť delfíny. 
Cena: 93 €. Minimálny počet osôb: 6

Maurícius

Fakultatívne výlety

•  Ponuka výletov a cien je orientačná a môže sa počas sezóny meniť.

Upozornenie
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MAURÍCIUS

REUNION

Port Louis

Roland Garros

Po prílete vás čakajú 2 noci na Mauríciu. Ďalší deň nasleduje let z 
Maurícia na ostrov Reunion, kde nasleduje poznávací okruh podľa 
uvedeného programu. Ôsmy deň návrat na ostrov Maurícius, kde 
strávite zvyšné dni pobytu. Pri 13-dennom kombinovanom zájazde 7 
nocí na ostrove Maurícius, 3 noci na Reunione.

Maurícius
Nádherný ostrov lákajúci úchvatnou a rozmanitou prírodou, priezračným morom a 
nádherným pobrežím. Ponúka mnoho romantických zákutí, luxusné rezorty a širokú 
ponuku aktivít. Nájdete tu unikátne golfové ihriská aj pre náročných golfistov. Milov-
níci prírody môžu navštíviť krátery, tropické pralesy či vodopády. More ponúka ideálne 
podmienky k vodným radovánkam. Vo väčšine komplexov je široká ponuka športových 
aktivít medzi ktoré patria vodné lyže, potápanie, šnorchlovanie a ďalšie. Adrenalínovým 
zážitkom môže byť aj rybolov alebo zip-line, lanová dráha, kde v závese letíte vzdu-
chom. Obľúbeným zážitkom je aj jazda na katamaráne. Maurícius je križovatkou kultúr, 
rás a náboženstiev a ponúka aj rozmanité pamiatky a bohatú miestnu kultúru.

Reunion
Ostrov vulkanického pôvodu sa nachádza 800 km od Mauríciu a je známy svojou 
bohatou flórou, unikátnou prírodou a nádhernými belostnými plážami. Reunion 
fascinuje prírodovedcov, cestovateľov i fotografov. Ľudia, ktorí tento ostrov na-
vštívili ho často označujú za najkrajšie miesto na svete. 

Poznávací program na ostrove Reunion
1. deň
Odlet z Maurícia v ranných hodinách. Let trvá necelú hodinu. Po privítaní na 
letisku povedie vaša cesta k miestnym vodopádom. Trasa behom ktorej môžete 
vidieť krásy ostrova vedie na sever a následne na východ do St. Andrew. Nádher-
ná príroda a okolitá zeleň v najvlhšej časti ostrova vás uchváti ešte viac v kombi-
nácii s miestnou faunou. K nezabudnuteľným zážitkom patrí návšteva miestnych 
vodopádov, medzi nimi aj najznámejší z nich Veil of Bride –,,Závoj nevesty,, ktorý 
sa vyznačuje množstvom úzkych pramienkov. Nasleduje cesta do typickej kreol-
skej dedinky Hell-Bourg. Ubytovanie v hoteli vami vybranej kategórie.

2. deň
V skorých ranných hodinách odchod na stále aktívnu sopku Piton de la Fournaise. 
Počas stúpania budete mať možnosť obdivovať krásy meniacej sa prírody. Prejdete 
cez vrchol hory No Bellecombe (2300 m), ktorý je považovaný za vstupnú bránu k 
vulkánu a je súčasťou unikátnej až rozprávkovej krajiny. Nasleduje návšteva mo-
derného múzea, kde sa zoznámite so zaujímavosťami o pozorovaniach miestnych 
sopiek. Nasleduje obed. V poobedňajších hodinách návšteva kreolského trhoviska 
v St. Paul a možnosť nakupovania. Vo večerných hodinách návrat do hotela.

3. deň
Voľný program v hoteli s možnosťou využitia hotelových služieb, alebo nákupov 
v neďalekej dedinke.

4. deň
V skorých ranných hodinách odchod na vrchol Maido Piton (2200 m), odkiaľ sa vám 
naskytne dych berúci výhľad na najmenší z troch kaldier na Matafe Circus čo je miesto 
uprostred nádhernej prírody obývanej 600 obyvateľmi a dostupné len letecky alebo 
pešou chôdzou. Mafate Circus je považovaný za jedno z najkúzelnejších a najzaujíma-
vejších miest na tomto ostrove. Odchod na letisko a odlet späť na ostrov Maurícius.

Maurícius

Kombinácia Maurícius + Reunion

•  Presný program zájazdu závisí na dostupnosti preletov miestnych spoloč-
ností. V závislosti na tomto môže byť dodatočne mierne upravený.

    Minimálny počet účastníkov programu je 12 osôb.

Upozornenie

Pláž Boucan Canot na Reunionu

Manta obrovská
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MAURÍCIUS

RODRIGUEZ

Port Louis

Rodriguez

Po prílete vás čakajú 2 noci na Mauríciu. Ďalší deň nasleduje let z 
Maurícia na ostrov Rodriguez, kde sa ubytujete vo vami vybranom 
hoteli. Ôsmy deň vás čaká návrat na ostrov Maurícius, kde strávite 
zvyšné dni pobytu. Pri 13-dennom kombinovaný zájazde, 7 nocí na 
ostrove Maurícius, 3 noci na ostrove Rodrigez.

Maurícius
Nádherný ostrov lákajúci úchvatnou a rozmanitou prírodou, priezračným morom 
a nádherným pobrežím. Ponúka mnoho romantických zákutí, luxusné rezorty 
a širokú ponuku aktivít. Nájdete tu unikátne golfové ihriská aj pre náročných 
golfistov. Milovníci prírody môžu navštíviť krátery, tropické pralesy či vodopády. 
More ponúka ideálne podmienky k vodným radovánkam. Vo väčšine komplexov 
je široká ponuka športových aktivít, medzi ktoré patria vodné lyže, potápanie, 
šnorchlovanie a ďalšie. Adrenalínovým zážitkom môže byť aj rybolov alebo zip-li-
ne, lanová dráha, kde v závese letíte vzduchom. Obľúbeným zážitkom je aj jazda 
na katamaráne. Maurícius je križovatkou kultúr, rás a náboženstiev a ponúka aj 
rozmanité pamiatky a bohatú miestnu kultúru.

Rodriguez
Vychutnajte si ten pravý pokoj a šťastie, ktoré sú prirodzenou súčasťou každo-
denného života miestnych obyvateľov a turistov. Rodriguez je ostrov dlhý 18 
km a široký 8 km, ktorý sa nachádza cca 90 minúť od ostrova Maurícius. Líši sa 
od neho v mnohých smeroch. Privítajú vás tu kopce porastené slamovo žltý-
mi trávami a rozkvitnutými kríkmi ružovej farby. Stretnete sa tu s usmievavými 
domorodcami hovoriacich slangom, ktorý je zmiešaný so starými francúzsky-
mi slovami, ale aj bielych obyvateľov, ktorých predkovia kedysi utiekli z Veľkej 
Británie. Ostrov je obklopený tyrkysovou lagúnou, plytkými vodami a bohatým 
podmorským koralovým životom. Sú tu ideálne podmienky na šnorchlovanie 
či potápanie a objavovanie prírodných krás podmorského života. Nájdete tu 
aj vraky lodí. Pobrežie je lemované nedotknutými plážami s bielym pieskom a 
skalnými útvarmi s jaskyňami, osídlenými vzácnymi druhmi vodného vtáctva. 
Oceán je ideálny na rybolov alebo aj adrenalínový windsurfing a kitesurfing. 
Miestni obyvatelia si veľmi potrpia na svoju tradičnú kultúru, ktorá je vzhľadom 
k čiastočnej izolácii ostrova stále zachovaná vo svojej pôvodnej podobe a presne 
odráža históriu ostrova. Toto je hlavný dôvod prečo je charakter tohto miesta 
tak zvláštny a špeciálny. Ostrov Rodriguez je žijúcou studnicou kreolskej kultúry.

Maurícius

Kombinácia Maurícius + Rodriguez

•  Presný program zájazdu závisí na dostupnosti preletov miestnych letec-
kých spoločností. V závislosti na tomto môže byť dodatočne mierne upra-
vený. Minimálny počet účastníkov programu je 12 osôb.

•  Na ostrove Rodriguez nie je prítomný delegát.

Upozornenie
Pyskoun

Tržnica Flacq

Korytnačky na Mauríciu
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Päť hviezdičkový luxusný hotel, vybudovaný v ázijskom štýle, leží na krásnej bielej 
pláži v západnej časti ostrova Maurícius. Okoliu hotela dominujú hory, ktoré krásne 
dopĺňajú celú scenériu a súkromná hotelová pláž je ako stvorená pre všetky druhy 
vodných športov. Samotný hotel je obklopený krásnou záhradou s jazierkami, fon-
tánou a tropickou zeleňou plnou baobabov, mangrovníkov a paliem. V hotelových 
tematických reštauráciách budete môcť ochutnať pokrmy zo všetkých kútov sveta. 
Hotel je vhodný predovšetkým pre náročnú klientelu túžiacu po božskom kľude a 
odpočinku. 

Maurícius

Sofitel Mauritius l‘Imperial *****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    50 km
centra (Flic en Flac):   4 km
nákupných možností (Flic en Flac):  4 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, s možnosťou 1 prístelky, klimatizácia, telefón, 
káblová TV, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), set na 
prípravu čaju a kávy
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštaurácie s 
obsluhou, 2 bary, obchod so suvenírmi, Wi-Fi v areáli hotela 
(zadarmo), kaderníctvo, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), miniklub pre  deti od  4-6rokov a 
pre deti od 6-12 rokov, zmenáreň, čistiareň a práčovňa, diskoté-
ka, salón krásy,
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, fitnes, tenisové kurty, bedminton, šípky, lukostreľ-
ba, petangue, šnorchlovanie, vybrané vodné športy zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (v blízkosti hotela), Spa centrum, potápanie, vodné športy 
za poplatok, požičovňa horských bicyklov, jazda na koni
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere servírované

KARTAGO
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Novo zrekonštruovaný päťhviezdičkový hotel, obklopený tropickou zeleňou, leží 
na východnej časti ostrova. Pláž s bielym jemným pieskom je ako stvorená na 
všetky typy vodných športov ako je plachtenie, windsurfing, vodné lyžovanie, ale 
aj šnorchlovanie. Rezort ponúka ubytovanie v luxusných zrenovovaných apartmá-
noch s výhľadom na oceán. Hotel je  vhodný pre náročnú klientelu, rodiny s deťmi, 
ale aj pre milovníkov golfu, ktorí budú mať  príležitosť navštíviť vyhlásené golfové 
ihrisko na malom ostrove Ile Aux Cerfs neďaleko hotela.

Maurícius

Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    45 km
centra (Port Louis):   45 km
nákupných možností (Bel Air):  6 km
Ubytovanie
dvojlôžková deluxe izba, alebo dvojlôžková deluxe izba s výhľa-
dom na more s možnosťou 1 prístelky, individuálne ovládaná 
klimatizácia, TV, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), mini bar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou a sprchou, sušič vlasov, 
WC), trezor, set na prípravu čaju a kávy, prístup k dennej tlači, 
miska ovocia pri príchode
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, indická a japonská 
reštaurácia, snack bar, konferenčná miestnosť, knižnica, bazén 
(ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), zmenáreň, kaderníctvo, 
práčovňa, stráženie detí za poplatok, obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
nemotorizované vodné športy, vodné lyžovanie, windsurfing, 
tenisové kurty
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, parasailing, motorizované vodné športy, kurzy po-
tápania, jazda na katamaráne, požičovňa bicyklov, golf
Stravovanie v cene
Raňajky

*****

KARTAGOKARTAGO
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Tento kúzelný rezort postavený v tradičnom maurskom štýle sa nachádza na 
východnom pobreží ostrova priamo pri nádhernej piesočnatej pláži. Útulné 
štandardné izby sú vybavené klimatizáciou aj minibarom a poskytujú klientom 
úchvatný výhľad po okolí. V reštaurácii môžete ochutnať rôzne pokrmy miestnej 
aj medzinárodnej kuchyne. Krásna piesočnatá pláž a priezračný oceán sú vhodnou 
kombináciou pre vodné športy, ale aj pre pokojnú a odpočinkovú dovolenku. 

Maurícius

Laguna Beach Hotel ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    35 km
centra (Bel Air):   6 km
nákupných možností:   6 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, LCD 
TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a vaňou, sušič vlasov, WC), set na prípravu 
čaju a kávy, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby, bar pri 
bazéne, internetový kútik pripojením zadarmo, konferenčná 
miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský 
bazén, obchod so suvenírmi, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, bowling, stolný tenis, fitnes, aerobic, šípky, 
vybrané nemotorizované  vodné športy, 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vybrané motorizované vodné športy ,potápanie, parasailing, 
vodné lyžovanie, windsurfing, rybárčenie na mori  
Stravovanie v cene
All inclusive: 10:30 - 22:30, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických nápojov miestnej  výroby. Dá sa 
čerpať v miestach a v časoch určených hotelom. Minibar nie je 
zahrnutý v cene  all inclusive.

KARTAGO
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KARTAGO

Anelia hotel stojí uprostred krásnej tropickej záhrady, ktorá sa nachádza na 
západnom pobreží ostrova Maurícius pri dedinke Flic en Flac. Vďaka svojej dobrej 
polohe priamo pri nádhernej  piesočnatej pláži sa stáva obľúbeným komplexom 
na strávenie odpočinkovej dovolenky. V reštaurácii budete mať možnosť ochutnať 
veľké množstvo kulinárskych špecialít a svoj voľný čas využiť na relaxáciu pri 
bazéne alebo k posedeniu pri bare nad osviežujúcim kokteilom. 

Maurícius

Anelia Hotel ****

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    47 km
centra (Port Louis):   33 km
nákupných možností (Flic en Flac):  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková superior izba, možnosť 1 prístelky pre dieťa alebo 
dospelú osobu, klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV, mi-
nibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou a sprchou, 
sušič vlasov, WC), trezor, terasa alebo balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, plážový bar, det-
ské ihrisko, tenisový kurt, obchod so suvenírmi, internetový 
Wi-Fi kútik (zadarmo), bazén, miniklub, práčovňa, taxi služba, 
požičovňa aut
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, šnorchlovanie, vybrané vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, vybrané vodné športy, rybárčenie na mori,
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10:00-23:30, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.
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Tento príjemný rezort leží na severozápadnom pobreží ostrova Maurícius. Areál 
hotela je obklopený zeleňou a nádherná útulná pláž je vzdialená doslova pár met-
rov. Vďaka bielemu piesku a čistému moru je priamo ideálnym miestom pre vodné 
športy všetkého druhu, rybárčenie a okružné plavby po okolí. Vďaka intímnej 
atmosfére je Casuarina Resort & SPA ideálnym miestom k prežitiu svadobnej cesty 
alebo len romantickej dovolenke vo dvojici. 

Maurícius 

Casuarina ***9

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    68 km
centra (Trou aux Biches):   1,1 km
           (Port Louis):   21 km
nákupných možností (Flic en Flac):  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, s  možnosťou 1 prístelky, klimatizácia, telefón, 
set na prípravu čaju a kávy, TV so satelitným príjmom, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, su-
šič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa, 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, bar, snack bar, bar pri  bazéne, Wi–Fi na recepcii (zadar-
mo), bazén (ležadlá a osušky zadarmo), detský bazén, miniklub 
od 3-11 rokov, zmenáreň, obchod so suvenírmi, stráženie detí 
(za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, windsurfing, požičovňa kajakov, vodné lyžo-
vanie
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, fitnes, sauna, vírivka, masáže, salón krásy, 
rybárčenie, okružné plavby, šnorchlovanie, prenájom bicyklov a 
skútrov
Stravovanie v cene
All Inclusive: 11:00-23:00, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, džúsy – nie z čers-
tvého ovocia, postmixové nápoje) a alkoholických nápojov miest-
nej výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch určených 
hotelom. Počas večere je vyžadované formálne oblečenie.

All
Inclusive

KARTAGO
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Dieťa 
za cenu 
letenky

Tento trojhviezdičkový hotel sa nachádza v tropickej záhrade na východnom 
pobreží ostrova. Je lemovaný belostnou plážou, čiastočne chránenou koralovým 
útesom. Pár minút od pláže je možné nájsť ďalšiu vhodnú pláž na kúpanie. Hotel 
ponúka SPA centrum, kde si môžete užiť relaxačné procedúry. Vyskúšať môžete 
vodné športy ako šnorchlovanie, jazdu na kanoe alebo parasailing.

Maurícius

Le Surcouf ***

Vzdialenosť od
pláže:    pri pláži
letiska:    45 km
centra (Port Louis):   40 km
nákupných možností (Ile aux Cerfs):  15 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, s možnosťou 1 prístelky iba pre dieťa, klimatizá-
cia, telefón, TV, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC), balkón alebo terasa, izby s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
vybrané vodné športy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, parasailing, rybárčenie, vodné športy 
za poplatok
Stravovanie v cene
All inclusive: 10:00-23:30, zahŕňa raňajky a večere formou bu-
fetu, obedy formou denného menu, počas dňa neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov (postmixové nápoje) a alko-
holické nápoje miestnej výroby, káva, čaj.




Bali, "ostrov bohov", leží medzi Malajziou a Austráliou, v skupine súostrovia Malé Sundy a 
medzi ostrovmi Jáva na západe a Lombok na východe, je súčasťou päťtisíc kilometrov dlhého 
reťazca, ktorý tvorí indonézske súostrovie. Vďaka rovníkovej polohe prevláda na Bali po celý 
rok tropické podnebie s priemernými teplotami okolo 30º+C. Ostrov má bohatú históriu, 
ale aj viac ako 350 km nádherných, piesočných pláží. Návštevníci môžu obdivovať jeden z 
najkrajších ostrovov na svete a zároveň byť svedkami najrôznejších náboženských obradov a 
folklórnych i kultúrnych slávností.

Bali
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Mena: rupia (IDR) 
Časový posun: 
+6 hodín, v dobe platnosti letného času +5 hod. 
Hlavné mesto: Jakarta 
Telefónna predvoľba: +62
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Bali: 
Jl. Prof. Mohammad Yamin SH, 29, 10310 Jakarta, Indonesia

BALI

Indický oceán

Balijské more

BALI

NUSA PENIDA

JÁVA Bandar Udara

Bali 
– kúzelný tropický ostrov bohov zaliaty slnkom, radosťou a poho-
dou. To najkrajšie z Indonézie!

Hlavným mestom Bali je Denpasar, ktorý leží na juhu ostrova. Dĺž-
ka ostrova je necelých 150 km a vnútrozemie je tvorené dvoma 
sopečnými krátermi - Gunung Agung a Batur. Zo stredu na východ 
ostrova sa tiahne pohorie, na juhu je krajina rovinatá s množstvom 
sezónnych riek. Celé pobrežie ostrova Bali obmýva Indický oceán. 
Pláže sú biele alebo sivočierne, vulkanického pôvodu. Veľkým lá-
kadlo sú hinduistické chrámy, obklopené vodnými jazerami, exotic-
ké pláže, krásna príroda a tiež koralové rezervácie. Medzi najzná-
mejšie patrí Ulu Watu, Pura Kehen, Pura Dalom, Kintamani či Tanah 
Lot na južnom cípe ostrova. Na severe ostrova je  niekoľko sopiek a 
ta najvyššia Agung (3031 m) je zároveň aj najvyšším vrcholom Bali. 
Vďaka vulkanickej činnosti sú v tejto časti ostrova pláže s čiernym 
pieskom, zatiaľ čo na juhu je piesok biely. Okolo celého ostrova je 
koralový útes a podmorský svet je jedným z najbohatších na svete, 
vďaka  ktorému je Bali rajom pre potápačov a milovníkov šnorchlo-
vania. Okrem potápačov a surfistov láka Bali tiež milovníkov golfu. 
Miestna krajina je typická nádhernými ryžovými políčkami, teraso-
vite položenými nad sebou. Hoci je hlavným indonézskym nábo-
ženstvom islam, patrí na Bali až 90% populácie k špeciálnej vetve 
balijského hinduizmu. Úradným jazykom je indonézština (Bahasa 
Indonesia), ktorej základ tvorí doplnená a upravená malajčina.

South Kuta 
Polostrov South Kuta sa nachádza južne od medzinárodného letis-
ka v Denpasare a tvorí najjužnejšiu časť ostrova Bali. Za návštevu 
určite stojí hlavné mesto oblasti-Kuta. Nočný život, množstvo ob-
chodov a stánkov, kde si môžete kúpiť dekoratívne výrobky, šperky 
aj módne doplnky, ale taktiež je to aj najvyhľadávanejšia  pláž so 
skvelými vlnami na surfovanie. Hotelové rezorty sa nachádzajú na 
východnom pobreží pri pláži Tanjung Benoa a Nusa Dua. 

Tanjung Benoa – Nusa Dua
Tanjung Benoa je  lokalita so širokou ponukou reštaurácií a obcho-
dov. Dlhá piesočnatá pláž ponúka celú radu vodných športov a pred 
veľkými vlnami je chránená morským útesom. Pláž je vhodná aj 
pre deti vďaka pozvoľnému vstupu s jemným pieskom. Nusa Dua je 
skôr kľudnejšou oblasťou, nájdete tu luxusnejšie hotelové rezorty. 
V oblasti Tanjung Benoa - Nusa Dua je výrazný odliv, takže v čase  
odlivu môžete k ochladeniu  využívať hotelové bazény.

Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri 
dostupnosti letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu 
sa meniť. 

Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 
poplatok 119 EUR (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nie je zahrnuté: 
•  Vstupné vízum 35USD/osoba (platí sa v hotovosti po prílete 

do destinácie).

Upozornenie
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, klíme a o 
možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku! 

Zdravie - očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je vyžadované žiadne 
očkovanie. Odporúčame očkovanie proti žltačke. Ako vo všetkých tropických kra-
jinách, aj na Bali platí pravidlo nepiť inú vodu, ako balenú, prevarenú. Miestnou 
vodou sa neodporúča umývať si ani zuby. Taktiež sa oplatí každé ovocie si olúpať 
alebo ho umyť balenou vodou. Proti komárom sa odporúča používať repelent, 
lebo štípanec sa v horúcom prostredí hojí dlhšie. Pri ľahkých  zdravotných problé-
moch si vyžiadajte základnú pomoc priamo v hoteli na  recepcii.

Podnebie - oblečenie
Bali je rovníková krajina a podnebie je teda po celý rok pomerne stabilné (tep-
lota sa po celý rok pohybuje okolo 27 °C), možno však rozlíšiť suché a vlhké 
obdobie. Obdobie sucha je od mája do polovice októbra.

Mobilné telefóny - internet - elektrina
Telefóny, pošta a internet sú na Bali dostupné, najviac vo veľkých mestách a 
turistických lokalitách. Elektrické napätie je rovnaké ako na Slovensku (220 V/50 
Hz), a dokonca aj zásuvky sú zhodné, takže nie je potrebná redukcia. Volanie 
do zahraničia je najlacnejšie cez internet. Tento spôsob volania ponúka takmer 
každá internetová kaviareň. Ďalšie finančne nenáročné alternatívy pre miest-
ne a medzinárodné hovory sú pobočky indonézskej štátnej telekomunikačnej 
spoločnosti Telkom. V krajine je rozvinutá sieť niekoľkých mobilných operátorov.

Stravovanie
Základom indonézskej kuchyne je vždy varená ryža podávaná najčastejšie so 
štipľavou omáčkou (sambal). Ďalej sú často súčasťou ryby a morské plody, kore-
nené mäso a omáčky. To všetko dopĺňa široká ponuka ovocia vrátane menej bež-
ných druhov, ako je karambola, mangostan, plody chlebovníka, durian, rambutan 
atď. Indonézska kuchyňa je jednou z najznámejších na svete. Skladba pokrmov 
je do veľkej miery ovplyvnená bohatou históriou súostrovia, kde sa striedali 
Číňania, Poliaci, Holanďania a ďalšie národy.

Platenie
Na Bali sa platí rupiou (1.000 IDR = necelých 0,10 EUR). Bez problémov je možné 
zmeniť eurá a doláre, a to už na letisku alebo vo väčších hoteloch. Banky a 
bankomaty sú k dispozícii takmer v každom meste. Akceptované sú kreditné 
karty American Express, Diners, MasterCard a Visa. Neoficiálne sa dá platiť aj 
americkými dolármi, avšak počítajte iba s menšími transakciami bez potvrdenky. 
Banky sú otvorené od 9:00 do 15:00 od pondelka do piatku. V piatok je pracovná 
doba skrátená do 13:00.

Nákupy
Mnoho turistov navštevuje Bali práve kvôli nakupovaniu. Ak hľadáte značkový 
tovar, nájdete ho v Kute. Ručne vyrábané výrobky a umelecké galérie sa na-
chádzajú v Ubude a okolí. V obchodoch platia fixné ceny, v obchodíkoch a na 

Bali

Informácie

Umiestnenie hotelov

trhoviskách je možné zjednávať. Cenu, ktorú vám na začiatku povie predavač 
je zjednávaním možné znížiť aj na polovicu. Medzi obľúbené drobné suveníry 
z Bali patria najmä maľované drevené masky a bábky z tradičných divadelných 
hier. Pri nákupe väčších umeleckých diel počítajte s obmedzením váhy batožiny 
pri spiatočnom lete.

Pláže - plávanie
Pláže s jemným pieskom majú pozvoľný vstup do mora. Upozorňujeme, že kúpa-
nie je  ovplyvnené režimom prílivu a odlivu.

Prepitné
Prepitné je dôležitou súčasťou príjmov miestnych obyvateľov. V reštauráciách a 
baroch sa pohybuje štandardne vo výške 10%, dáva sa vodičom autobusov pri 
poznávacích okruhoch či miestnym sprievodcom.

Cestovné doklady - víza
Pri turistických cestách na Bali je od držiteľov cestovných pasov SR vyžadova-
ný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po dátume ukončenia zájazdu a 
vstupné vízum. Vízum je udeľované po prílete na letisku v Denpasare za poplatok 
35 USD / osobu. K udeleniu víza je nevyhnutné mať v cestovnom doklade aspoň 
2 prázdne stránky. Vízový poplatok je povinný pre všetkých cestujúcich. Držitelia 
cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na 
cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

BALI

BANDAR UDARA

ST. REGIS BALI RESORT
CONRAD BALI

BALI REEF RESORT 

SADARA BOUTIQUE
BEACH RESORT

SOL BEACH HOUSE BENOA

GRAND MIRAGE RESORT
THALASSO BALI
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V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka 
fakultatívnych výletov. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov 
sa zoznámite na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú organizované 
v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

Magical Pantehon (Svet bohov a umenia)
Počas tohto celodenného výletu navštívite niekoľko významných chrámov a 
taktiež budete môcť obdivovať zručnosť miestnych remeselníkov. Po raňajkách 
odchod do Ubudu, kde vás čaká prechádzka remeselným trhom s množstvom 
ateliérov a galérií. Cesta ďalej pokračuje pozdĺž dediniek a ryžových terás až 
k Tampaksiring a chrámovému komplexu Tirta Empul. Užijete si aj nádherné 
výhľady na vulkány Batur a Lebuh, ďalej program pokračuje návštevou známej 
Slonej jaskyne Goa Gajah. Výlet následne zakončíte v rezbárskej dielni miestnych 
remeselníkov v Mas. Výlet je vrátane obeda.
Orientačná cena: 46 USD / osoba

Mysterious East (Mystický východ)
Tento obľúbený celodenný výlet ponúka návštevu tých najposvätnejších miest 
ostrova a taktiež zoznámenie sa s veľmi rôznorodou krajinou. Prvá časť trasy 
vedie do mesta Klungkung, kde navštívite historický súdny dvor Kerta Gosa. 
Ďalej pokračujete pozdĺž východného pobrežia až do netopierej jaskyne Goa La-
wah. Po málo frekventovaných diaľniciach prejdete cez miesto Selat, kde môžete 
obdivovať ryžové terasy a plantáže salakov. Vyvrcholením výletu je potom ná-
všteva chrámu Besakih, najdôležitejšej hinduistickej svätyne, ktorý je Balijčanmi 
taktiež nazývaný „Materský chrám“. Cestou späť je návšteva dielne na výrobu 
strieborných výrobkov v dedinke Celuk. Výlet je vrátane obeda.
Orientačná cena: 46 USD / osoba

Royal Bali 
Pekný poobedňajší výlet na západnej časti ostrova. Najprv návšteva slávneho 
chrámu Pura Taman Ayun v Mengwi, známeho svojím prekrásnym komplexom 
terasovitých záhrad obklopených vodným priekopom. Ďalšou zastávkou je opičia 
rezervácia Kedaton a výlet zakončíte sledovaním úchvatného západu slnka nad 
chrámom Tanah Lot.
Orientačná cena: 30 USD / osoba

Bali

Fakultatívne výlety

• Ceny sú iba orientačné a môžu sa meniť. Minimálny počet účastníkov na 
zrealizovanie fakultatívneho výletu je 6 osôb.

Upozornenie

Umiestnenie hotelov
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Luxusný rezort St. Regis sa môže pochváliť SPA centrom a bazénom v lagúne. Úžas-
ná pláž Nusa Dua sa nachádza hneď pred hotelom. Izby sú zariadené v miestnom 
štýle a ponúkajú krásny výhľad z balkóna alebo terasy. Môžete si zacvičiť vo fitnes 
centre alebo sa uvoľniť v saune. V reštauráciách si môžete vychutnať európsku aj 
stredomorskú kuchyňu.

Bali / Nusa Dua

The St. Regis Bali Resort *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   30 km
centra:   2 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar, set na prípravu čaju a kávy, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), DVD prehrávač, 
trezor (zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reštaurácie s 
obsluhou alebo formou bufetu, bar, bar pri bazéne, boutique, 
konferenčná miestnosť, Wi-Fi na recepcii a v reštauráciách s ob-
sluhou (zadarmo), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (16 km od hotela), potápanie, vodné športy, sauna
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok
polpenzia: večere formou bufetu

KARTAGO
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Inclusive

Luxusný rezort Conrad Bali leží priamo na krásnej piesočnatej pláži. Priestranné 
izby majú vlastný balkón alebo terasu a ponúkajú moderný komfort. Veľký vonka-
jší bazén je otvorený 24 hodín denne. Od rezortu dôjdete za 5 minút ku komplexu 
Bali Collection, kde nájdete obchody a reštaurácie. V kúpeľoch Jiwa si užijete 
uvoľňujúce masáže a kozmetické procedúry. Za príplatok hotel organizuje cyklis-
tické výlety so sprievodcom, kurzy jogy a vodné športy. Odporúčame milovníkom 
golfu. Neďaleko hotela sa nachádza 18-jamkové ihrisko Bali Golf & Country Club.

Bali / Nusa Dua

Conrad Bali *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   10 km
centra:   2 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba De luxe Garden, možnosť 1 prístelky, klimatizá-
cia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou a vaňou, sušič vlasov, WC), tre-
zor (zadarmo), Wi-Fi (za poplatok), set na prípravu čaju a kávy, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za  príplatok
izba s výhľadom na more, možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 reštaurácie s obsluhou ( japonská, 
stredomorská, ázijská), snack bar, bar pri bazéne, konferenčná 
miestnosť, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi pripoje-
nie (za poplatok), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt, SPA centrum, golf (30 minút od hotela), fitnes, 
sauna, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok
polpenzia: večere servírované

Upozorňujeme, že všetky izby v hoteli sú nefajčiarske.

KARTAGOKARTAGO
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All
Inclusive

All
Inclusive

KARTAGO

KARTAGO

Bali / Tanjung Benoa

Sol Beach House Benoa *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   30 km
centra:   2 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba Premium Blue, možnosť 1 prístelky, individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (obsah nie je v rámci all inclusive), set na prípravu čaju a 
kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), 
trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie s 
obsluhou alebo formou bufetu, bar, bar pri bazéne, obchod so 
suvenírmi, obchodná arkáda, bazén (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), miniklub, detské ihrisko, Wi-Fi v lobby (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, nemotorizované vodné športy 
na  pláži (windsurfing, kanoe)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, sauna, salón krásy, potápanie, motorizo-
vané vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10:00 - 24:00, zahŕňa raňajky formou bufetu, obedy 
a večere formou bufetu alebo á la carte, počas dňa ľahké občer-
stvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
(filtrovaná káva, postmixové nápoje) a alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Služby je možné čerpať v časoch a miestach 
určených hotelom. Na večeru sa  vyžaduje formálne oblečenie.

Hotel Sol Beach House Benoa (bývalý hotel Melia Benoa) sa nachádza v blízkosti 
Nusa Dua v tropických záhradách a môže sa pochváliť polohou pri piesočnatej 
pláži. V hoteli nájdete kúpeľné centrum, salón krásy a vonkajší bazén. Priestranné 
izby sú zariadené v balijskom štýle a majú vlastný balkón. Gurmánsky zážitok na 
vás čaká v 3 reštauráciách. Zahrať si môžete stolný tenis alebo maxi šachy.

Rozľahlý luxusný rezort Grand Mirage Resort & Thalasso Bali sa nachádza priamo pri  
súkromnom úseku piesočnatej pláže Tanjung Beanoa. Je obklopený zeleňou a svojim hos-
ťom ponúka úchvatný výhľad na Indický oceán. Klimatizované hotelové izby sú zariadené 
moderne a aj napriek tomu v Balijskom štýle, vždy s terasou alebo balkónom. Hosťom je 
k dispozícii SPA centrum s ponukou relaxačných procedúr a masáží. Rodiny s deťmi ocenia 
detský klub a možnosť stravovania all inclusive. Rezort je vhodný pre klientov všetkých 
vekových kategórií, hľadajúcich kvalitný servis služieb, ale aj pre hráčov golfu.

Bali / Tanjung Benoa

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali 
Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   30 km
centra:   2 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba De luxe, možnosť 1 prístelky, individuálne nasta-
viteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar 
(náplň spoplatnená), set na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor (zadarmo), župan 
a papuče, balkón alebo terasa s výhľadom do záhrady
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie s 
obsluhou (ázijská, indická), lobby bar, bar pri bazéne, obchod 
so suvenírmi, obchodná arkáda, bazén (ležadlá a slnečníky za-
darmo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko, Wi-Fi na recepcii 
(za poplatok), 5 konferenčných  miestností (až pre 250 osôb)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, bilard, tenis (počas  dňa) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži, golf (4 km od hotela) 
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok
polpenzia: večere formou bufetu
All Inclusive: 11:00 - 24:00, zahŕňa raňajky a večere formou bufetu, ser-
vírované obedy, ľahké poobedné občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, postmixové nápoje) 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Náplň soft nápojov minibaru 
a pivo, niektoré nemotorizované vodné športy, Wi-Fi (30 min denne).
Služby je možné čerpať v časoch a miestach určených hotelom. Na ve-
čeru sa vyžaduje formálne oblečenie.

KARTAGO
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Obľúbený prázdninový komplex Bali Reef Resort leží pri pláži Tanjung Benoa. 
Ubytovanie je zaistené v bungalovoch De luxe, umiestnených v záhrade, v izbách v 
typickom balijskom štýle s peknou terasou. Klientom je k dispozícii SPA centrum s 
ponukou masáží a odpočinkových procedúr. Hotel ponúka aj širokú ponuku športo-
vých a rekreačných aktivít. Hotel zaisťuje zadarmo shuttle bus do Nusa Dua.

Bali / Tanjung Benoa

Bali Reef Resort ***9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   30 km
centra:   2 km
nákupných možností:  500 m
Ubytovanie
dvojlôžkové izby De luxe bungalovy, možnosť 1 prístelk, klima-
tizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, set na prípravu čaju 
a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor na recepcii (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, pripojenie na 
internet (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
pripojenie k internetu, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), obchod so 
suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, salón krásy, vodné športy na pláži, wind-
surfing, parasailing, jazda na kanoe
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok:
polpenzia: večera servírovaná

Rezort Sadara Boutique Beach leží priamo pri krásnej pláži Tanjung Benoa s bielym 
pieskom. Ubytovanie je zaistené v priestorným klimatizovaných izbách, ktoré sú 
zariadené v kombinácii balijského štýlu a moderny. Bar pri bazéne servíruje osviežuj-
úce nápoje a ľahké jedlá. V reštaurácii je možné ochutnať miestnu, ale aj azijskú či 
západnú kuchyňu. Hotel je vhodný skôr pre páry hľadajúce príjemné odpočinkové 
prostredie s kvalitnými službami.

Bali / Tanjung Benoa

Sadara Boutique Beach Resort ****9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   30 km
centra:   2 km
nákupných možností:  1 km
Ubytovanie
dvojlôžkové izby klasik, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, tele-
fón, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), set na prípravu 
čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri bazéne, bar 
na pláži, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok:
polpenzia: večera servírovaná

KARTAGO
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Maldivy

Pláže s jemným, bielym pieskom, priezračná voda Indického oceánu, kvalitné rezorty a 
kúzelný podmorský svet. Vitajte v tropickom raji korálových útesov, kokosových paliem a 
pieskových pláží. Maldivy sa stali synonymom luxusnej dovolenky. Biely piesok na plážach 
pod kokosovými palmami, krištáľovo čisté more plné koralov a rýb, veľmi pohostinní miestni 
obyvatelia. Potápanie, šnorchlovanie a relaxácie na čarovných plážach - to všetko sú Maldivy. 
More je tu neuveriteľne bohaté na húfy rýb, ktoré vám budú doslova plávať pod nohami. 
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Mena: rufiyaa/rufijá (MVR) = 100 laree/larí
Časový posun: +4 hodiny, 
Hlavné mesto: Male
Telefónna predvoľba: +960 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
v Dillí (s pôsobnosťou pre Maldivy): 
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021

MALDIVY

Indický oceán

Ari Atoll

Baa Atoll

Male

SRÍ LANKA

Maldivy
Maldivská republika je ostrovný štát ležiaci na juhu Ázie v Indickom 
oceáne. Tvorí ho rovnomenné súostrovie - reťazec 19 koralových 
atolov - tiahnuce sa 500 km juhozápadne od brehov Indie v dĺžke 
približne 800 km severojužným smerom. Aj keď Maldivy pozostá-
vajú z 1196 ostrovčekov, obývaných je zhruba iba 200. Krajina, ktorá 
je najplochejším a najnižšie položeným štátom sveta, patrí medzi 
vyhľadávané turistické ciele.
Maldivy majú približne 328 500 obyvateľov. Zhruba 103 000 ich žije 
v hlavnom meste Male. Miestni obyvatelia hovoria maldivčinou 
(dhivehi), ktorá je zvláštna zmesou tamilčiny, arabčiny, hindčiny a 
sinhálštiny. Bez problémov sa tu dohovoríte i anglicky a nemecky. 
Ide o jedinečné miesto pre dovolenku, obdarené stovkami úchvat-
ných korálových ostrovov, sú obmývané tyrkysovým morom, aké 
nenájdete nikde inde. Slnko, jemný biely piesok, kokosové palmy, 
pestro kvitnúce a krásne voňajúce kríky a podmorský svet preky-
pujúci životom sú ingrediencie, ktoré sú kľúčom k šťastiu a harmó-
nii. Dlhé pásy korálových útesov lákajú mnoho pestrofarebných ry-
biek, menších druhov morských ráj, korytnačiek i chobotníc. Ďalej 
od brehu plávajú menšie druhy žralokov, murény, manty i korytnač-
ky. Potopte sa k podmorským jaskyniam, či k starým vrakom lodí, 
ktoré sú domovom väčších druhov rýb. Šnorchlovanie a potápanie 
je tu tak logicky najväčšou atrakciou. Prakticky na každom kroku 
nájdete profesionálne centrá vodných športov a kurzov potápania.

Vďaka polohe v rovníkovom pásme a stálemu počasiu sú Maldivy 
perfektnou destináciou pre vašu exotickú dovolenku takmer po 
celý rok.

Maldivy

Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri 
dostupnosti letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu 
sa meniť.

Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 
poplatok 119 EUR (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nieje zahrnuté: 
• služby česky hovoriaceho delegáta

Upozornenie
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Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám odpo-
rúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. Venujte 
pozornosť týmto informáciám. Prajeme vám krásnu dovolenku!

 

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Maldivy nie je vyžadované do dĺžky pobytu 30 dní 
pre držiteľov cestovných pasov SR vstupné vízum. Vízum je udelené pri vstupe 
do krajiny bezplatne. Cestovné pasy musia byť platné minimálne 6 mesiacov 
po dátume ukončenia zájazdu. Vyžadované je dostatočné množstvo finančných 
prostriedkov (netýka sa organizovaných skupín). Prihlasovacia povinnosť tu ne-
existuje, väčšina ostrovov však požaduje registráciu v knihe hostí. Vstup na Mal-
divy je spravidla cez medzinárodné letisko Male alebo cez ostrov Gan. Pri vstupe 
do krajiny sa vypĺňa turistická karta, kde je nutné o.i. uviesť miesto pobytu na 
Maldivách.

Očkovanie a zdravotná starostlivosť
Pri cestách na Maldivy nie je vyžadované žiadne očkovanie, výnimku tvorí iba 
očkovanie proti žltej zimnici pre turistov prichádzajúcich z oblasti výskytu tohto 
ochorenia. Centrálna nemocnica je v hlavnom meste Male a väčšina rezortov 
má vlastnú zdravotnú službu. Prvú pomoc poskytne každá recepcia hotela alebo 
požičovňa potápačského vybavenia. Ich pracovníci, ak sami nedokážu efektív-
ne pomôcť, zariadia príchod lekára, prípadne aj prevoz do nemocnice. Základná 
zdravotnícka starostlivosť na Maldivách je na dobrej úrovni. 

Oblečenie
Na Maldivách je vzhľadom k islamskému náboženstvu zakázaný nudizmus a 
plavky sú akceptované len v plážových rezortoch. Na verejnosti je pre ženu ne-
vyhnutné mať sukňu zakrývajúcu aspoň stehná a tričko s krátkymi rukávmi bez 
výstrihu. Muži by na verejnosti nemali chodiť s odhalenou hruďou. Pri vstupe do 
mešity sa musí každý vyzuť, vstup je povolený len v dlhých nohaviciach alebo v 
dlhých sukniach a s dlhým rukávom.

Počasie
Počasie na Maldivách je ustálené, s priemernými teplotami vzduchu okolo 30° C 
a vody 27° C. Nepanujú tu suché tropické horúčavy, pretože klíma je úplne pod 
vplyvom Indického oceánu. Počasie je ovplyvňované 2 monzúnmi.
Severovýchodným, ktorý veje v období od novembra do apríla a prináša veľmi 
malé zrážky a juhozápadným od mája do októbra, ktorý prináša vlhkejšie podne-
bie. Monzúnové obdobie a predovšetkým dažde nie sú tak výrazné ako v štátoch 
juhovýchodnej Ázie. Prší väčšinou krátko v popoludňajších hodinách.

Ľudia a zvyky
Obyvateľstvo Maldív tvoria Maldivčania, Dravidi, Arabi a Afroameričania. Aj cez 
túto rôznorodosť majú svoju vlastnú jedinečnú charakteristiku. Sú malou príbuz-
nou komunitou so spoločnou históriou, jazykom dhivehi a vierou v islam. Islam 
dal ich spoločnosti silu a vieru a preto ho berú veľmi vážne. Ako národ oddaný 
náboženstvu sa päťkrát denne modlia v mešitách a obchody sú v čase modlitieb 
niekoľkokrát denne uzavreté.

Elektrina
Na Maldivách neexistuje celoštátny rozvod elektriny a každý hotel má preto svoj 
vlastný naftový generátor. Napätie je v rozmedzí 220-240 V. Zásuvky sú najčas-
tejšie britského typu a je potrebné použiť redukciu. Niektoré rezorty majú zásuv-
ky prispôsobené európskym normám, ostatné zapožičiavajú redukciu, ktorá sa 
dá kúpiť aj na mieste.

Colné predpisy
Na Maldivy je zakázané dovážať alkohol, výrobky z bravčového mäsa, omamné 
látky a pornografické či erotické videokazety a časopisy. Za prepravu narkotík sú 
tu najprísnejšie tresty.

Maldivy

Informácie

Umiestnenie hotelov

ROYAL ISLAND RESORT

MALDIVY

ARI ATOLL

BAA ATOLL

MALE

SUN ISLAND
RESORT & SPA

HOLIDAY ISLAND RESORT

FUN ISLAND RESORT

PARADISE ISLAND
RESORT
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All
Inclusive

Wi-Fi
zadarmo

Maldivy / Baa Atoll

Royal Island Resort *****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   110 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti, individu-
álne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
DVD prehrávač, minibar (konzumácia za poplatok), trezor, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou, sušič na vlasy, WC), set 
na prípravu kávy a čaju, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, hlavný bar, bar pri bazéne, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), wi-fi na recepcii (zadarmo) obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy v hlavnom bare, stolný tenis, plážový volej-
bal, fitnes 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, masáže, sauna, jakuzzi, vodné športy (vodné lyže, windsur-
fing, katamarány), potápanie, squash, tenis
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere (servírované)
Stravovanie za príplatok:
All inclusive: 10:00-24:00, raňajky, obedy a večere (servírované), 
popoludní ľahké občerstvenie formou snacku, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov (nie čerstvé džúsy) a alko-
holických rozlievaných nápojov miestnej výroby. 1 x denne dopl-
nenie minibaru dvomi soft drinkami. Možno čerpať na miestach 
a časoch určených hotelom.

Luxusný päťhviezdičkový hotelový rezort Royal Island Resort sa nachádza na Baa 
Atole. Vzdialenosť od letiska v hlavnom meste Male je zhruba 110 km, transfer 
lietadlom trvá cca 30 minút. Ubytovanie je zabezpečené v plážových vilách so 
súkromnou terasou ponúkajúcich úchvatný výhľad na Indický oceán.

KARTAGO
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Hotel Sun Island Resort patrí medzi jeden z najobľúbenejších rezortov na Mal-
divách. Svojim hosťom ponúka možnosti zábavy, ale i pokojnú a odpočinkovú 
relaxáciu. Hotel je obľúbený hlavne medzi mladou generáciou a rodinami s deťmi. 
Luxusný rezort s 350 bungalovmi sa nachádza na 1,6 km dlhom a 400 m širokom 
ostrovčeku v južnej časti atolu Ari Atoll. Dovolenku tu prežijete v prekrásnom pro-
stredí s nádherným kúpaním a kvalitným servisom služieb. Do hotela je transfer z 
letiska na Maldivách zaistený letecky (20 minút). Štandardné izby sú umiestnené 
vo vilkách na pláži, na vyžiadanie je možné zaistiť vodný bungalov. 

Maldivy / South Ari Atoll

Sun Island Resort & Spa ****9

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   100 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti, individu-
álne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (konzumácia za poplatok), trezor, vlastné sociálne zari-
adenie (kúpeľňa so sprchou, sušič na vlasy, WC),set na prípravu 
kávy a čaju, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tematické reštau-
rácie s obsluhou, 5 barov, bazén s oddelenou časťou pre deti (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), obchod so suvenírmi, konferenčná 
miestnosť (pre 200 osôb)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy, stolný tenis, bedminton, fitnes 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, vodné športy na pláži, potápačské centrum (PADI certifiká-
cia), masáže, sauna, 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All Inclusive: 10:00-23:00, zahŕňa raňajky, obedy a večere (serví-
rované alebo formou bufetu pre hostí vo vodných bungalovoch), 
popoludní ľahké občerstvenie formou snacku, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických  nápojov (nie čerstvé džú-
sy) a alkoholických nápojov miestnej výroby. 1 x denne doplnený 
minibar dvoma soft drinkami. Možno čerpať v miestach a časoch 
určených hotelom.

Romantický rezort sa nachádza na krásnej piesočnatej pláži v oblasti South Ari Atollu, 
cca 100 km od medzinárodného letiska v Male. Ubytovanie pre hostí je zabezpečené 
vo vilkách na pláži, všetky so súkromnou terasou ponúkajú nádherný výhľad na 
Indický oceán. Rezort je vhodný pre pokojnú dovolenku s pekným kúpaním.

Maldivy / South Ari Atoll

Holiday Island Resort ****

Vzdialenost od
pláže:   pri pláži
letiska:   110 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti, klima-
tizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar (konzumá-
cia za poplatok), trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s 
vaňou, sušič na vlasy, WC), set na prípravu kávy a čaju, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, hlavný bar, bar na pláži, 
Wi-Fi (zadarmo v hlavnom bare), obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, bedminton, fitnes, niektoré vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, jacuzzi, sauna, nemotorizované vodné športy, po-
tápanie, masáže, biliard, tenis
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere (servírované)
Stravovanie za príplatok
All Inclusive: 10:00 - 24:00, raňajky, obedy a večere (servíro-
vané), popoludní ľahké občerstvenie formou snacku, neobmed-
zené množstvo nealkoholických nápojov (nie čerstvé džúsy) a 
alkoholických rozlievaných nápojov miestnej výroby. 1 x denne 
doplnenie minibaru dvoma soft drinkami. Služby je možné čer-
pať v miestach a časoch určených hotelom.
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Príjemný menší hotelový rezort sa nachádza v oblasti South Malé Atoll (transfer 
rýchloloďou trvá približne 40 minút). Štandardné izby sú umiestnené v klimati-
zovaných vilkách pri pláži s jemným bielym pieskom. Hosťom je k dispozícii SPA 
centrum s ponukou masáží. Prežijete tu dovolenku v odpočinkovom prostredí s 
nádherným kúpaním a kvalitným servisom služieb.

Maldivy / South Malé Atoll

Fun Island Resort & Spa ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   37 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti, klimati-
zácia, telefón, minibar (konzumácia za poplatok), vlastné soci-
álne zariadenie (kúpeľňa, WC), terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, hlavný bar, bar na 
pláži, Wi-Fi (zadarmo v rámci lobby), obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy v hlavnom bare, stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, masáže, vodné športy na pláži, potápačské centrum (PADI 
certifikácia)
Stravovanie v cene
Plná penzia: raňajky, obedy  a večere (servírované)

Romantický rezort Paradise Island sa nachádza na ostrovčeku lemovanom krásnou 
plážou s bielym pieskom v oblasti North Malé Atoll (cesta rýchloloďou trvá 
približne 20 minút). Ubytovanie pre hostí je zaistené v klimatizovaných plážových 
vilkách, rozmiestnených po celom ostrove alebo za príplatok vo vodných bungalo-
voch. Hotel je vhodný pre odpočinkovú dovolenku s krásnym kúpaním.

Maldivy / North Malé Atoll

Paradise Island Resort ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   10 km
Ubytovanie
Superior Beach bungalov: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch 
prísteliek pre deti, klimatizácia, minibar (konzumácia za popla-
tok), trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), set na prípravu kávy a čaju, terasa
Ubytovanie za príplatok
Vodný bungalov (water bungalow): s priamym vstupom do lag-
úny (po schodíkoch)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou ( japonská, rybia), 2 bary, bazén s oddelenou časťou pre 
deti (ležadlá a slnečníky zadarmo), konferenčná miestnosť (až 
pre 250 osôb), Wi-Fi (za poplatok na recepcii), obchod so su-
venírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy, stolný tenis, bedminton, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, jakuzzi, sauna, masáže, nemotorizované vodné 
športy na pláži, potápačské centrum (PADI certifikácia), tenis
Stravovanie v cene
Polenzia: raňajky  a večere (servírované)
Stravovanie za príplatok:
All inclusive: 10:00-24:00, raňajky, obedy a večere (servírované), 
popoludní ľahké občerstvenie formou snacku, neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov (nie čerstvé džúsy) a alko-
holických rozlievaných nápojov miestnej výroby. 1 x denne dopl-
nenie minibaru dvomi soft drinkami. Možno čerpať na miestach 
a časoch určených hotelom.
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Srí Lanka

Nádherný ostrov Srí Lanka, alebo aj Šrí Lanka, sa nachádza v juhovýchodnej Ázii, 
na ostrove Cejlón, čo bol do roku 1972 oficiálny názov štátu. Ostrov je obmývaný 
Bengálskym zálivom a Indickým oceánom a stabilne je tu 27 °C.  Prekrásne pláže s 
belostným pieskom sa tu snúbia s množstvom historických pamiatok starých aj viac ako 
dvetisíc rokov a chránených organizáciou UNESCO. Aby ste mohli túto úžasnú krajinu 
lepšie spoznať, pripravili sme pre Vás dva rôzne dlhé poznávacie okruhy.
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Mena: 1 srílanská rupia (LKR) = 100 centov 
Časový posun:  +4,5 hodiny,  

v dobe platnosti letného času +3,5 hod. 
Hlavné mesto: Colombo 
Telefónna predvoľba: +94
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí 
(s pôsobnosťou pre Srí Lanku): 
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110 021

Srí Lanka
Srí Lanka je od Indie oddelená úžinou Palk, cez ktorú sa tiahne 
reťaz koralových útesov nazývaných Adamov most, na východe sa 
nachádza Bengálsky záliv a na juhu Indický oceán. Na Srí Lanke 
si ale môžete vychutnať aj krásnu prírodu národných parkov a pri 
troche šťastia uvidíte aj ich pôvodných obyvateľov - slony, leopar-
dy, opice či byvoly vo voľnej prírode. Až budete nasýtení tropickým 
podnebím pobrežia, vo vnútrozemí ostrova na vás dýchne podne-
bie podobné starému Anglicku. V samotnom srdci Srí Lanky náj-
dete známy kultúrny trojuholník, kde sa môžete vydať po stopách 
budhizmu, aj starovekých civilizácií. Existuje len málo miest, kde 
môžete na pomerne malej ploche vidieť toľko historických pami-
atok zo zoznamu UNESCO a bude na vás dýchať história stará 2 a  
viac tisíc rokov.
Srí Lanka je krajinou čaju. Nezabudnuteľným zážitkom sú aj čajové 
plantáže v Nuwara Eliya rozprestierajúce sa vo výške viac ako 2 
000 m nm, rovnako ako jedinečná chuť a vôňa pravého srílanského 
čaju – silného a veľmi sladkého, pokiaľ vám ho vopred osladia. Čaj 
vám aj v tom najzabudnutejšom guesthouse naservírujú v porce-
láne, s kanvičkou mlieka, ktoré sa do čaju prilieva. Čaj patrí k tým 
najkvalitnejším a najobľúbenejším na svete a je prirovnávaný k 
„šampanskému“ medzi čajmi. 
Klimatické rozdiely, ktoré sú tu veľmi výrazné, sú dané rozsiahlymi 
nížinami na pobreží, ktoré sa dvíhajú vo vnútrozemí do 2 524 m 
vysokého pohoria. V najvlhkejších oblastiach (viac ako 3000 mm 
zrážok) sa darí sviežim dažďovým pralesom, kým v suchších sever-
ných častiach krajiny rastú odolnejšie monzúnové lesy s cennými 
drevinami, ako je atlasové drevo, veľké plochy lesov však už boli 
vyrúbané. Tiež pôvodne veľké stáda slonov sa dnes dajú spočítať 
len na niekoľko sto kusov.

Indický oceán

Bengálsky záliv

zátoka Mannar

SRÍ LANKA

INDIA

Negombo

MANNAR

Colombo

Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí len jednorazový manipulačný 
poplatok 79 EUR (ak nie je v cenníku uvedené inak).

Upozornenie
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Anuradhapura

SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGAMBO

GALLE

KANDY

ANURADHAPURA

GOLDI SANDS

CLUB BENTOTA

KOGGALA BEACH

KOLOMBO

HIKKADUWA

KALUTARA

GALLE

BERUWALA

BENTOTA

KOGGALA

Umiestnenie hotelov

Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám 
odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej idete. 
Venujte pozornosť informáciám o miestnych zvyklostiach, klímy a o 
možnostiach navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Srí Lanku je od držiteľov cestovných pasov Slovenskej 
republiky vyžadované vstupné vízum. Jeho udelenie je možné iba pred odcho-
dom z ČR/SR. Cestovná kancelária vám zabezpečí vstupné vízum na vyžiadanie a 
poplatok 45 € / osobu. Každý návštevník sa musí preukázať  cestovným pasom, 
ktorý je platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo Srí Lanky. 

Zdravie a očkovanie
Bežný turistický pobyt so sebou nenesie žiadne zdravotné riziká. Dôrazne však 
neodporúčame pitie vody z vodovodu. Všeobecne sa tiež uvádza, že je vhodné 
byť vybavený antimalárikami. Na prípadnú odporúčanú zdravotnú prevenciu a 
vhodný postup pri eventuálnych zdravotných ťažkostiach sa informujte u vášho 
praktického lekára.

Počasie
Srí Lanka je typickou krajinou s tropickým podnebím. Na západnom a južnom 
pobreží a v hornatom vnútrozemí sú najpriaznivejšími a najsuchšími mesiacmi 
december až marec, na východnom pobreží potom od mája do septembra. Prie-
merná teplota v Colombe a nižšie položených pobrežných regiónoch sa pohybuje 
okolo 27 °C, v horských oblastiach v okolí mesta Kandy je potom zhruba 20 °C, v 
ešte vyššie položených oblastiach klesá teplota až k 16 °C.

Platenie 
Menovou jednotkou je jedna srílanská rupia (100 centov). Stretnete sa s mincami 
v hodnotách 5, 10, 25 a 50 centov a 1, 2, 5 a 10 rupií. Bankovky sú v hodnotách 
10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 a 2000. Za 1 euro dostanete pri zmene približne 
171 LKR a za 1 dolár 128,4 LKR. Americký dolár funguje zároveň ako univerzálne 
platidlo. Kreditné karty sú bez problémov prijímané (hlavne MasterCard a Visa), 
pre drobnejšie nákupy použite skôr hotovosť.

Elektrina 
Elektrické napätie je tu štandardných 230-240 V. Štandardné ale nie sú zásuvky  a 
je potrebné mať adaptér britského typu (možno zakúpiť na mieste). 

Srí Lanka

Informácie
Mobilné telefóny a internet
Pokrytie je na celom ostrove veľmi dobré. Hlavným partnerom pre všetkých 
českých / slovenských mobilných operátorov je Sri Dialog. Ak budete chcieť po-
sielať mms, ktoré vyjdú lacnejšie ako sms a volanie, musíte si nastaviť Mobitel. 
Medzinárodné telefonické hovory je možné uskutočniť zo stánkov na ulici, tzv. 
International Direct Dialling Centres, alebo z hotelov. Cena sa pohybuje okolo 1 
€ za hodinu.

Obstarávanie audio/video záznamov 
Treba požiadať o možnosť fotografovania alebo natáčania ľudí, posvätných miest 
či interiérov kláštorov skôr, než sa s danou činnosťou začne. Na niektorých 
miestach sa platí poplatok, niekde je robenie záznamu úplne zakázané.
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Anuradhapura

Čajové plantáže

V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fa-
kultatívnych výletov. Tie najatraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete 
zakúpiť už pri nákupe vášho zájazdu na Slovensku. S podrobnou 
ponukou fakultatívnych výletov sa potom môžete zoznámiť na mies-
te pobytu. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe 
miestnym poskytovateľom služieb. 

Dvojdňové vylety 
Kandy - Sigiriya
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya Rock s pevnosťou na vr-
chole. Jedná sa o najnavštevovanejšie historické miesto na Srí Lanke. Nechal 
ho vybudovať kráľ Kassapa a jeho história je opradená mnohými legendami. 
Po 18 rokoch bola pevnosť strhnutá a zničená. Z jeho vrcholu môžete obdivovať 
zvyšky komplexu Sigiriya Rock s vodnými nádržami a záhradami. Ďalšie navští-
vené miesto budú jaskynné chrámy Dambulla. Na stropoch a stenách je mnoho 
budhistických malieb, vidieť môžete viac ako 130 sôch Budhov, boli tu nájdené aj 
ďalšie sochy bohov a kráľov. Potom prehliadka botanickej záhrady (Tropical Spice 
Garden), kde uvidíte veľké množstvo druhov rastlín, vrátane vzácnych druhov 
stromov.
Cena: cca 293 €

Pinnawalla - Nuwara Eliya
Skoro ráno odchod vlakom do Nuwara Eliya, návšteva čajovej plantáže a výrob-
ne čaju. Nuwara Eliya alebo „malé Anglicko“ je vzdialená 180 km od Colomba, 
nachádza sa medzi kulisami krásnych hôr, údoliami, vodopádmi a zelenými ča-
jovými plantážami. Toto miesto by malo byť najchladnejším na celom ostrove. 
Počasie tu pripomína anglický vidiek, britský vplyv je tu citeľný, aj domy sú po-
stavené v štýle kráľovnej Anny.
Cena: cca 169 €

Celodenné výlety
Pozorovanie veľrýb v Mirisse
Táto nádherná pláž s krištáľovo čistou vodou sa nachádza na juhu ostrova a ke-
dysi bývala malou rybárskou dedinkou. Ponúka kúpanie či sledovanie zázrakov 
prírody pod morskou hladinou pri pobreží Srí Lanky v Indickom oceáne. Pozorovať 
tu môžete modré veľryby a ďalšie zaujímavé ryby.
Cena: cca 74 €

Yala Sefari & Jeep Safari
Užite si návštevu safari v národnom parku formou jazdy na džípe. Tento park je 
dôležitý prvok v provincii južnej Srí Lanky. Môžete tu vidieť viac ako 400 divých 
indických slonov, pokiaľ budete mať šťastie, tiež leopardy, medvede, krokodíly a 
ďalšie vzácne druhy exotických zvierat a vtákov. Ponorte sa do skutočnej divoči-
ny a dostaňte sa do kontaktu s prírodou tak, ako nikdy predtým.
Cena: cca 112 €

Kandy - Pinnawalla
Po raňajkách odchod na prehliadku Kráľovskej botanickej záhrady, kde môžete 
vidieť viac ako 5000 druhov stromov a rastlín. Potom nasleduje návšteva slonie-

Srí Lanka

Fakultatívne výlety
ho sirotinca v Pinnawelle. Pinnawella je vzdialená približne 90 km od Colomba. 
Sloní sirotinec tu funguje od roku 1975 a starajú sa o zranené a opustené slony. 
V súčasnosti sa ich počet zvyšuje. Najlepší čas na návštevu je v čase napájania 
a kúpania, kedy sú všetky slony spoločne pri rieke. Potom nasleduje prehliadka 
mesta, vrátane Chrámu Budhovho zubu, ktorý bol vyhlásený za svetové dedič-
stvo UNESCO a skrýva jeden z najposvätnejších relikvií – Budhov zub.
Cena: cca 103 €

Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí len jednorazový manipulačný poplatok 79 
eur (ak nie je na www.kartago.sk uvedené inak).

Výlety sú organizované predovšetkým s nemecky hovoriacim sprievodcom, 
prípadne anglicky hovoriacim sprievodcom. Ceny sú iba orientačné. Pro-
gram a ceny sa môžu počas sezóny meniť. Minimálny počet účastníkov na 
realizáciu zájazdu je 6 osôb.

V cene zájazdu nie je zahrnuté: 
•  Vstupné vízum (cestoná kancelária vám zabezpečí vstupné vízum na po-

žiadanie za poplatok 45 €/os.)

Upozornenie
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– Praha – Colombo – Anuradhapura  
– Sigiriya – Kandy – Pinnawalla  
– Nuwara Eliya – Tissamaharama

Program okruhu

1. deň: odlet z Prahy – 2. deň: prílet do Colomba
transfer z letiska do Sigiriye. Popoludní prehliadka dedinky Habarana, kde uvi-
díte typickú dedinu v suchej zóne, polia nelúpanej ryže a spoznáte tradičný srí-
lanský životný štýl. Môžete ochutnať čerstvý kokosový orech priamo z kokosovej 
palmy, zažijete jazdu na rybárskom katamaráne a uvidíte safari na brehu jazera 
Hiriwadunna. Večera, nocľah v hoteli.

3. deň: Sigiriya – Anuradhapura 
Po raňajkách odchod do Anuradhapury, ktorá bola prvým hlavným mestom Srí 
Lanky. Uvidíte tu pamiatky ako sú Thuparama, Lankarama, Jetawana Dagaba a 
tiež najposvätnejší strom – Ficus Religious, ktorý je strážený od momentu obja-
venia. Je tu množstvo sôch, zvyškov palácov, rybníky, chrámy, svätyne, krásne 
záhrady a mnoho ďalších pamiatok, ktoré isto stoja za návštevu. Popoludní 
navštívite horský vrchol Mihintal, ktorý je vzdialený 15 km od Anuradhapury a 
nazýva sa tiež „kolíska budhizmu“. Keď vystúpite po 1840 schodoch, rozprestrie 
sa vám krásny výhľad do okolia, uvidíte napr. Ambastale Dagaba, Meha Seya, 
Kantaka Cetiya, Kaludiya Pokuna, Naga Pokuna a iné pamiatky. Nasleduje návrat 
do hotela, večera a nocľah.

4. deň: Sigiriya – Kandy
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya Rock s pevnosťou na vr-
chole, ktorá je známa ako "Levia skala". V 5. st. ju nechal postaviť kráľ Kassapa 
a jej história je opradená mnohými legendami. Kráľovstvo pretrvalo 18 rokov a 
potom bola pevnosť strhnutá a zničená. Z jej vrcholu môžete obdivovať zvyšky 
komplexu Sigiriya Rock s vodnými nádržami a záhradami. Ďalším navštíveným 
miestom budú jaskynné chrámy Dambulla. Na stropoch a stenách je množstvo 
budhistických malieb, tiež môžete vidieť aj 130 sôch Budhov, ale aj ďalšie sochy 
bohov a kráľov.  Presun do mesta Kandy, ktoré bolo hlavným mestom sinhál-
skeho kráľovstva, ktoré podľahlo Britom v roku 1815. Kandy je príkladom vplyvu 
budhizmu na Srí Lanke. Bude nasledovať prehliadka mesta, vrátane Chrámu Bud-
hovho zubu, ktorý bol vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO a ukrýva jednu z 

Srí Lanka

To najlepšie zo Srí Lanky
najposvätnejších relikvií – Budhov zub. Večera a nocľah v hoteli.

5. deň: Kandy – Pinnawalla
Po raňajkách návšteva slonieho sirotinca v Pinnawelle, ktorá je vzdialená asi 90 
km od Colomba. Sloní sirotinec tu funguje už od roku 1975 a starajú sa o zranené 
a opustené slony. V súčasnosti sa ich počet zvyšuje. Najlepší čas na návštevu je 
v čase kŕmenia a v čase kúpania, kedy sa všetky slony spoločne kúpu v rieke. 
Potom návrat späť do Kandy, cestou sa zastavíte v Kráľovskej botanickej záhrade 
v Peradeniyi, kde rastie viac ako 5000 druhov stromov a rastlín. Večera a nocľah.

6. deň: Kandy – Nuwara Eliya
Po raňajkách odchod vlakom do Nuwara Eliya, návšteva čajovej plantáže a výrobne 
čaju. Nuwara Eliya, ktorá sa nazýva aj „Malé Anglicko“, je vzdialená 180 km od 
Colomba, nachádza sa medzi kulisami krásnych hôr, údolí, vodopádov a čajových 
plantáží. V roku 1828 bola britskými dôstojníkmi postavená cesta cez hrebeň Ram-
boda a bola založená ozdravovacia stanica vojakov, ktorú založil sir Samuel Baker. 
Večera a nocľah.

7. deň: Nuwara Eliya – Tissamaharama 
Po raňajkách odchod z hotela do mesta Tissamaharama, ktoré sa nachádza v 
južnej časti Srí Lanky. Mesto je možné považovať za východzí bod na výlety do 
národného parku Yala. V popoludňajších hodinách návšteva safari v národnom 
parku formou jazdy na džípoch. Tento národný park je dôležitým prvkom v pro-
vincii južnej Srí Lanky. Môžete tu vidieť viac ako 400 divých indických slonov, 
leopardov, krokodíly a ďalšie vzácne druhy exotických zvierat a vtákov. Večera 
a nocľah v hoteli. 

8. deň: Tissamaharama 
Po raňajkách presun do vybraného hotela pri mori. 

8./9./10. deň 
Pobyt vo vybranom hoteli pri mori.

11. deň 
Ukončenie pobytu, transfer na letisko, odlet do Prahy. Pristátie v Prahe.
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•  Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zájazdu sú 
uvedené na www.kartago.sk. Minimálny počet účastníkov na realizáciu 
zájazdu je 6 osôb.

•  Česky alebo slovensky hovoriaci delegát je iba pri poznávacej časti, počas    
pobytu v hoteli pri pláži je klientom delegát k dispozícii iba prostredníc-
tvom telefónu.

Upozornenie

Sochy mníchov

Sigiriya Rock

Srí Dalada Maligawa

Mapka okruhu

SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGOMBO

KANDY

NUWARA ELIYA

TISSAMAHARAMA

SIGIRIYA

ANURADHAPURA

PINNAWALA

Kolombo – Anuradhapura – Sigiriya – Kandy – Pinnawalla – Nuwara 
Eliya – Yala
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Praha - Colombo – Sigiriya – Kandy 
– Nuwara Eliya  - Pinnawala 

Program okruhu

1. deň: odlet z Prahy 

2. deň: prílet do Colomba 
Prílet, transfer z letiska do Wattaly. Popoludní prehliadka mesta Colombo. Rov-
nako ako mnoho iných miest v rozvojových krajinách, aj toto mesto rýchlo mení 
svoju tvár. Takmer cez noc tu vyrástli mrakodrapy a to na miestach, kde kedysi 
stáli staré typické budovy. Aj napriek tomu v niektorých častiach zostalo čaro 
starého mesta zachované. Za zmienku isto stojí 100 rokov stará veža s hodinami 
a niekoľko koloniálnych budov. Ďalším zaujímavým miestom je rušné trhovisko 
Pétta, kde je možné nakupovať za veľmi výhodné ceny. Okrem toho v meste tak-
tiež nájdete aj rad ďalších pamiatok – budhistický chrám (Gandatrama), mešity, 
kostoly, zámky alebo múzeá. Večera, nocľah v hoteli. 

3. deň: Colombo - Kandy
Po raňajkách odchod do Kandy, ktoré bolo hlavným mestom sinhálskeho kráľov-
stva, ktoré podľahlo Britom v roku 1815. Kandy je príkladom vplyvu budhizmu na 
Srí Lanke. Potom nasleduje prehliadka mesta, vrátane Chrámu Budhovho zubu, 
ktorý bol vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO a ukrýva jednu z najposvätnej-
ších relikvií – Budhov zub. Večera, nocľah v hoteli. 

4. deň: Kandy – Sigiriya – Kandy
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya Rock s pevnosťou na vr-
chole, ktorá je známa ako "Levia skala". V 5. st. ju nechal postaviť kráľ Kassapa 
a jej história je opradená mnohými legendami. Kráľovstvo pretrvalo 18 rokov a 
potom bola pevnosť strhnutá a zničená. Z jej vrcholu môžete obdivovať zvyšky 
komplexu Sigiriya Rock s vodnými nádržami a záhradami. Popoludní sa presuni-
ete naspäť do Kandy, kde navštívite chrám Hindu Kovil a záhrady s korením 
v Matale, kde môžete obdivovať a vychutnávať vône rôzneho korenia, ako je 
škorica, kardamon či čierneho korenia. Večera a nocľah v hoteli. 

5. deň: Kandy – Nuwara Eliya
Po raňajkách odchod vlakom do Nuwara Eliya, návšteva čajovej plantáže a vý-
robne čaju. Nuwara Eliya, ktorá sa nazýva aj „Malé Anglicko“, je medzi kulisami 
krásnych hôr, údolí, vodopádov a čajových plantáží. Toto miesto by malo byť 
najchladnejším miestom na celom ostrove. Počasie tu pripomína anglický vidiek, 
je tu poznať britský vplyv, aj domy sú postavené v štýle kráľovnej Anny. Večera 
a nocľah. 

6. deň: Kandy – Pinnawala
Po raňajkách návšteva slonieho sirotinca v Pinnawelle, ktorá je vzdialená asi 90 
km od Colomba. Sloní sirotinec tu funguje už od roku 1975 a starajú sa o zranené 
a opustené slony. V súčasnosti sa ich počet zvyšuje. Najlepší čas na návštevu je 
v čase kŕmenia a v čase kúpania, kedy sa všetky slony spoločne kúpu v rieke. 
Potom návrat späť do Kandy, cestou sa zastavíte v Kráľovskej botanickej záhrade 
v Peradeniyi, kde rastie viac ako 5000 druhov stromov a rastlín. Večera a nocľah. 

7./8./9./10. deň: Pobyt vo vybranom hoteli pri mori. 
 
11. deň: Ukončenie pobytu, transfer na letisko, odlet do Prahy. Pristátie v 
Prahe.

Srí Lanka

Stredný okruh
Mapka okruhu

SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGOMBO

KANDY

NUWARA ELIYA

SIGIRIYA

PINNAWALA

Kolombo – Anuradhapura – Sigiriya – Kandy – Pinnawalla – Nuwara 
Eliya – Yala

Polonaruwa

•  Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zájazdu sú 
uvedené na www.kartago.sk. Minimálny počet účastníkov na realizáciu 
zájazdu je 6 osôb.

•  Česky alebo slovensky hovoriaci delegát je iba pri poznávacej časti, počas 
pobytu v hoteli pri pláži je klientom delegát k dispozícii iba prostredníc-
tvom telefónu.

Upozornenie
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Hotel Club Bentota sa nachádza uprostred rozľahlej tropickej záhrady v pokojnom 
prostredí, a preto je ideálny pre odpočinkovú dovolenku. Jeho filozofiou je poskyt-
núť svojim hosťom maximálnu možnosť športových a zábavných aktivít tak, aby 
sa ani chvíľu nenudili. Izby sú vybavené klimatizáciou, minibarom a majú balkón 
alebo terasu. Reštaurácia podáva medzinárodnú kuchyňu a hotelový bar vám 
ponúkne drinky na osvieženie.

Srí Lanka / Bentota

Club Bentota ****

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   100 km
centra:   1,2 km
nákupných možností:  v okolí hotela
Ubytovanie
dvojlôžková izba bez možnosti prístelky, individuálne nastavi-
teľná klimatizácia, TV so sat. príjmom, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba de luxe – možnosť 1 prístelky
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštau-
rácia (rezervácia nutná), bar, obchod so suvenírmi, Wi-Fi pripo-
jenie na recepcii, obchodná arkáda, bazén (ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, stolný te-
nis, volejbal, plážový volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži, tenisový kurt
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 
10:00-24:00 hod. na miestach určených hotelom. 

Upozornenie
Služby česky/slovensky hovoriaceho delegáta sú možné len pro-
stredníctvom telefónu. 

KARTAGO
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Hotel Koggala Beach je súčasťou plážového komplexu troch hotelov a nachádza sa v 
letovisku Koggala, priamo na pláži. Neďaleko sa nachádza tiež mesto Galle, do ktorého 
je z hotela dobré autobusové spojenie. Pláž pri hoteli je dlhá 3 km. Menšie obchody sú 
vzdialené od hotela do 1 km. Hotel má veľmi príjemnú rodinou atmosféru.

Srí Lanka / Koggala

Koggala Beach ***

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   164 km
centra:   3 km
nákupných možností:  3 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, TV, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), trezor vo väčšine izieb (zadarmo), balkón ale-
bo terasa
Zariadenie hotela
recepcia, 2 reštaurácie ( jedna z nich á la carte), Wi-Fi pripojenie 
v lobby bare (zadarmo), bar, bar pri bazéne, TV kútik, zmenáreň, 
konferenčná miestnosť, vonkajší bazén s oddelenou detskou 
časťou
Pláž
piesočnatá, ležadlá, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
živá hudba, tematické večery, animačné programy, badminton, 
stolný tenis, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky formou bufetu.
All Inclusive: raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 
10:00 – 24:00 hod na miestach určených hotelom.

Upozornenie
Služby česky/slovensky hovoriaceho delegáta sú možné len pro-
stredníctvom telefónu. 

RAŇAJKY
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Hotel  sa nachádza v oblasti Negombo, ktorá ponúka svojim klientom celý rad atrakcií, 
napr. starú holandskú pevnosť, holandský kanál, staré kostoly, rybie aukcie atď. Nachád-
za sa priamo na krásnej a čistej pláži, neďaleko letiska. Od mesta Colombo je hotel vzdi-
alený cca 35 km. Hostia sa môžu ubytovať v štandardne zariadených a klimatizovaných 
izbách s televízorom so satelitným príjmom, setom na prípravu kávy/čaju, minichladnič-
kou či trezorom. Klientom je k dispozícii bazén, bar a reštaurácia so službami all incluse. 

Srí Lanka / Negombo

Goldi Sands ***

Vzdialenosť od
pláže:   pri pláži
letiska:   35 km
centra (Negombo):  1,5 km
nákupných možností:  1,5 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky pre dieťa, centrálne ovlá-
daná klimatizácia, TV so sat. príjmom, set na prípravu kávy/čaju, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC),  trezor 
(zadarmo),  balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, pripojenie na 
internet a Wi-Fi pripojenie v lobby bare (za poplatok), klenotníc-
tvo, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
All Inclusive: raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 
10:00 – 23:00 hod. na miestach určených hotelom.

Upozornenie
služby česky/slovensky hovoriaceho delegáta sú možné len pro-
stredníctvom telefónu. 



KARTAGO TOURS nájdete na 15 miestach v Slovenskej republike
4 značkové predajne sú otvorené 7 dní v týždni

Zoznam pobočiek KARTAGO tours

Bratislava

Trnava
Nitra

Nové Zámky

Trenčín

Žilina

Banská
Bystrica

Poprad

Košice

Prešov

V našich predajniach 
akceptujeme 
všetky bežné 

platobné karty.

5 x v Bratislave
Vajnorská
Vajnorská 98/B, 831 04 Bratislava
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 02/444 565 43 
Fax: 02/444 56 550
e-mail: vajnorska@kartago.sk

OC CENTRAL
Metodova 6 , 821 08 Bratislava
Po–Pia: 10:00–21:00
Tel.: 02/5720 5747
e-mail: central@kartago.sk

Dunajská
Dunajská 5, 811 08 Bratislava
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel 02/529 22 110, 12 
Fax 02/529 27 072
e-mail: dunajska@kartago.sk

Špitálska
Špitálska 51, 811 01 Bratislava
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel:  02/5720 57 40 
Fax: 02/572 057 41
e-mail: spitalska@kartago.sk

Eurovea
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Po–Ne: 10:00–21:00
Tel.: 02/5720 5750
Mobil: 0903/424 258
e-mail: eurovea@kartago.sk

1 x v Trnave
Hlavná 33/16, 917 01 Trnava 
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 033/321 444 2
Mobil: 0948/322 204 
e-mail: trnava@kartago.sk

1 x v Žiline
Mariánske námestie 32,  010 01 Žilina
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 041/ 500 70 20, 21 
Fax: 041/ 500 70 22
e-mail: zilina@kartago.sk

1 x v Nových Zámkoch
M. R. Štefánika 15/B
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 035/644 44 74
Mobil: 0903/415 204 
Fax. 035/640 07 48
e-mail: novezamky@kartago.sk

1 x v Trenčíne
Braneckého 8, 911 01 Trenčín
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 032/ 640 11 33, 34
Fax: 032/ 640 11 32
e-mail: trencin@kartago.sk

1 x v Poprade
Námestie Sv. Egídia č. 27/65, nad pred. VIGOSS
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel: 052/ 442 5558,9; 
Mobil: 0903413695
e-mail: poprad@kartago.sk

1 x v Prešove
OZC MAX, Vihorlatská 2/A 
Po–Ne: 09:00–21:00
Tel.: 051/321 44 04
e-mail: presov@kartago.sk

2x v Košiciach
Hlavná 106, 040 01 Košice
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 055/ 72 98 777, 778 
Fax: 055/ 72 98 789
E-mail: kehlavna106@kartago.sk

Hlavná 31, 040 01 Košice
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 055/728 84 52, 453 
Fax: 055/728 84 54
e-mail: kehlavna31@kartago.sk

1 x v Banskej Bystrici
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Po–Pia: 09:00–18:00
Tel.: 048/412 39 39; 40 40
Fax: 048/412 31 41
e-mail: banskabystrica@kartago.sk

1 x v Nitre
Galéria MLYNY Nitra
Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra
Po–Ne: 09:00–21:00
Tel.: 037/32 14 443 
e-mail: mlyny@kartago.sk

7dní

7dní

7dní

7dní
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Zoznam províznych predajcov

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL ZNS ROKOŠ
Nám. Ľ. Štúra 19
038/7601020
caroyal@caroyal.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
MAJO – cestovka
Nám. Ľ. Štúra 5
0918 999 249
cestovka@majo.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/4156068
koraltour@koraltour.sk

TRAVEL AGENT
Dolná 1
048/4123072
info@travelagent.sk

BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné Nám. 25
054/4726273
spirit@spirit-travel.sk

BRATISLAVA
VERNE TRAVEL, a.s
Zákaznícke centrum 
Karadžičova 8 (CBC I.)
0850 333 111
verne@verne.sk

BA – M-TRAVEL
Zahradnícka 72
02/55423649
m-travel@m-travel.sk

PETIT PRESS, a.s.
Lazaretská 12
02/59233255
info@dovolenka.sme.sk

KRÍŽIK TOURS
Oráčska 9
0903/724044
ikrizik@gtsi.sk

BREZNO
KONO
Nám. M. R. Štefánika 48
048/6116729
kono@kono.sk

ČADCA
STELLA TOUR
Námestie Slobody 1057
041/4332189
stelatour@gmail.com

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/5459696
info@agenturaaqua.sk

DOLNÝ KUBÍN
CA PRIMA
Alej Slobody 2203
043/5863251
caprima@caprima.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FLIPPER
OS MÁJ 1420
042/4426017
cestovkaflipper@stonline.sk

VLB TRAVEL s. r. o.
Centrum I 1419/140
042/4426804
vlb@vlbtravel.sk

DUNAJSKÁ STREDA
GREEN TOUR
Nám. Jehudu Aszáda 676/7
031/5517127
greentourviola@stonline.sk

RE TOUR
Vambéryho nám 4912
031/5515010
retour@centrum.sk

GALANTA
GITA
Šafárikova 1526
031/7802106
gita.b@stonline.sk

HLOHOVEC
KARS, s.r.o
M.R.Štefánika 3
0907 425 611
Info@najdovolenky.com

HOLÍČ
CA JANA TRAVEL
Nám. Mieru 1
034/6516108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Nám. Slobody 28
057/7750700
gama.travel@stonline.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042/4441199
3s@mail.t-com.sk

KEŽMAROK
MARCO POLLO
Hviezdoslavova 2/1/193
052/4523662
marcopollo@marcopollo.sk

KOŠICE
EDEN
Hlavná 70
055/6226922
ca@eden.sk

ALVIA TRAVEL
Štúrova 1 OD Dargov
055/6221918
alvia@alvia.sk

CK TOPAS 
Hrnčiarska 12
055/625896
topas@topas.sk

CK PLUS
Hlavná 14
055/6231863
ckplus@stonline.sk

LEVICE
DEKAMPO
Sv. Michala 4
036/6306770
dekampo@mail.t-com.sk

ÁČKO - travel.sk, s.r.o.
Na Bašte 5
036/6319093
ck@ackotravel.sk

LEVOČA
CA OÁZATOUR
Nám. M. Pavla 27
053/4514572
oaza@levonetmail.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MAXIMUM TRAVEL, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 68
044/3811321
zuzana@maximumtravel.sk;

CA VIASLOVAKIA, 
Ul. 1. Mája 697/26
044/2861045
info@viaslovakia.sk

CA LIMIT
Nám. Osloboditeľov 16
044/5621190
cklimit@cklimit.sk

LUČENEC
CK WEEKEND
Nám. Artézskych prame-
ňov 47
047/4331453
weekend@stonline.sk

MALACKY
CA EDEN
Radlinského 14/1155
034/7723611
ckeden@stonline.sk

CK POHODA
Jánošíkova 1
034/7731099
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/4131883
avanti@enelux.sk

CA CESTA
Mudroňova 20
043/4238204
vasacesta@vasacesta.sk

MICHALOVCE
CA – K-IM TOUR
OD KAUFLAND
056/6442944
kimtour@kimtour.sk

CA KAM-TOUR
OD TESCO 

056/6426677 
kam@mail.viapvt.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936/38
034/6214064
ck@letenky.sk

NÁMESTOVO
CK ORAVA TOUR
Hviezdoslavova 55/4
043/5523192
oravatour@oravatour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
CK KATKATOURS
Hviezdoslavova 20
032/7715122
katkatours@katkatours.sk

NITRA
FUN TOUR
Štefánikova 7
037/6525331
funtour@funtour.sk

INTERNET TRAVEL
Lehota 789
0910 701 058
internettravel@internettra-
vel.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ 
Nám. SNP 144
038/7492981
jana.svecova.pe@gmail.
com

FORTOUR
Februárová 9
0905 523 247, 038/381 0040
fortour@skylan.sk

PIEŠŤANY
CLUB TRAVEL 
Winterova 5949/636
033/7733341
clubtravel@clubtravel.sk

CENTRUM,s.r.o
Nám. Slobody 4
033/7730722
ckcentrum@ckcentrum.sk

POPRAD
CK FAMILY
Partizánska 677/17
052/7723740
ckfamily@ckfamily.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E-TOURS
DOM SLUŽIEB STRED 39
042/4260990
etours@stonline.sk

CA GOLD TRAVEL
Centrum 12/17
042/4327248
goldtrav@stonline.sk

PREŠOV
CA IBIS

Hlavná 78
051/7725106
ibis@ibistravel.sk

FRANKA TOUR
Hlavná 137
051/7722067
ckfranka@ckfranka.sk

CA VIP
Martina Benku 3
051/7753308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL
Moyzesa 1
046/5424342
info@easytravelonline.sk

JUKO CK
Nám. Slobody 4
046/5425012
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
ALKATOUR
SNP 1
047/5634547
alkatour@stonline.sk

ROŽŇAVA
CA POHODA
Nám. baníkov-krámik č. 41, 
0911/218283
vlasta.s@centrum.sk

CA REGION TOUR
Nám. Baníkov 1
058/7328052
stitnickamaria@stonline.sk

RUŽOMBEROK
CA Dolce Via
Podhora 37, Panská
044/4300024
info@dolcevia.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/45927282
bittnertravel@bittnertra-
vel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
J. Kráľa 739
034/6516614
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Nám. Slobody 32
034/6600324
amatravel@amatravel.sk

PANDA TOURS
Potočná 16
034/6645708
pandatours@nextra.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CA HORNÁD
Zimná 61

053/4297970
hornad@ck-hornad.sk

STARÁ ĽUBOVŇA 
D. J. K.
Popradská 6
052/4326621
djk@djk.sk

STROPKOV 
EUROTOUR STROPKOV 
Hlavná 52 
054/7422509 
eurotour@stonline.sk

STUPAVA
VIA - CA
Hlavná 573/15
02/65934316
via@viastupava.sk

ŠAĽA
VECTOR ŠAĽA
SNP 2018/40
031/7707586
vector@microwell.sk

WORLD WIDE TRAVEL
Pázmaňa 12/60
031/7822000
ckwwtravel@gmail.com

ŠAŠTÍN-STRÁŽE
P - TOUR
Hollého 656 
034/6580004
p.tour.podolsky2@gmail.
com

ŠURANY
CA KARIBIC
M.R.Štefánika 5
cakaribik@gmail.com

TOPOĽČANY
TOPSTAR
Štefánikovo Nám. 30
038/5321082
topstar@abmaudit.sk

M-TOUR
Obchodná 2
955 01 Topoľčany
038/7487309
mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
M. R. Štefánika 176
056/6726619
kamelot@kamelot.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/5514877
primatour@primatour.sk

AJMAX TRAVEL
Hlavná 29  
033/5515135
info@ajmaxtravel.sk

TURANY
DOVOLENKOVÝ RAJ

Trusalová – Autoalles
043/4292929
info@dovolenky.com

VRANOV NAD TOPĽOV
CORAL CA
Nám. Slobody 2
057/4426142
Coral_ca@stonline.sk

CA PRIMA
Nám. Slobody 969
057/4431130
ckprima@ckprima.sk

VRÚTKY
ZUMIKRA, s.r.o.
Čsl. Brigády 12
043/4131950
zumikra@dovolenka123.sk

ZVOLEN
CA KATKA 
Trhová 1
045/5326727
agenturakatka@stonline.sk

CA RAU, s.r.o 
 Nám. SNP 3
045/5333593
rauova@carau.sk

INTERNETOVÝ PREDAJ: www.invia.sk www.travel.sk www.zajazdy.sk www.e-cestovka.sk www.dovolenka.sme.sk
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
 Tieto všeobecné podmienky účasti na zájazdoch (ďalej len „VOP“ alebo Všeobecné ob-
chodné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a ostatné služby cestovného ruchu 
cestovnej kancelárie obstarané spoločnosťou EXIM TOURS a.s., IČO 45312974, so sídlom Praha 
1, Revoluční 23, 110 00, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, 
oddiel B, vložka 7557 (ďalej iba „EXIM TOURS“ alebo „cestovná kancelária EXIM TOURS“) . Tieto 
všeobecné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy uza-
tvorenej medzi zákazníkom, pričom zákazníkom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba, a cestovnou kanceláriou EXIM TOURS, sú platné a účinné od 1.6.2015. CK KARTAGO TOURS 
sprostredkováva predaj zájazdu v mene obstarávateľa. 
 Za zákazníka sa považuje rovnako osoba, v ktorej prospech bola zmluva o zájazde uzatvo-
rená v zmysle § 1767 a § 1768 zákona č. 89/2012, občiansky zákonník, v platnom znení. Zmluvné 
strany sa dohodli, že ak zákazník uzavrie zmluvu o zájazde v prospech tretej osoby a tretia osoba 
takto nadobudnuté právo podľa zmluvy o zájazde odmietne, bude plnené osobe, ktorá zmluvu o 
zájazd uzatvorila, pokiaľ sa cestovná kancelária EXIM TOURS a zákazník nedohodnú inak. 

1. VZNIK A PREDMET ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1.1 Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou EXIM TOURS a zákazníkom vzniká na základe 
zmluvy o zájazde uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou EXIM TOURS a zákazníkom, alebo CK 
KARTAGO TOURS a zákazníkom, alebo obchodným zástupcom CK KARTAGO TOURS a zákazníkom, 
pričom ak nie je zmluva o zájazde uzatvorená písomnou formou, dochádza k uzatvoreniu zmlu-
vy o zájazde okamihom odoslania potvrdenia o zájazde cestovnou kanceláriou EXIM TOURS, či 
jej splnomocneným zástupcom do e-mailovej schránky zákazníka, či na jeho korešpondenčnú 
adresu. Zákazník podpisom zmluvy o zájazde, prípadne učinením objednávky zájazdu (ak nie je 
zmluva o zájazde uzatvorená písomnou formou) potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy o 
zájazde oboznámil s katalógom, prípadne dodatočnými ponukami, týmito Všeobecnými podmi-
enkami, prepravnými podmienkami pre cestujúcich, batožinou a tovarom vydaným príslušnou 
prepravnou spoločnosťou, ktorá zaisťuje dopravu v rámci cestovnej zmluvy (ďalej len „Prepravné 
podmienky“) a prípadnými zvláštnymi podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
o zájazde.
1.2 Obsah zmluvy o zájazde je určený katalógom, prípadne dodatočnými ponukami, týchto 
všeobecných podmienok, prepravnými podmienkami s prípadnými zvláštnymi podmienkami 
priloženými k zmluve o zájazde. 
1.3  V otázkach neupravených zmluvou o zájazde, dodatočnými podmienkami, všeobecnými 
podmienkami, zvláštnymi podmienkami a inými podmienkami priloženými k zmluve o zájazde 
tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť, sa zmluvný vzťah medzi EXIM TOURS a zákazníkom riadi prí-
slušnými platnými právnymi predpismi Českej republiky, platnými právnymi predpismi Európ-
skych spoločenstiev/Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika 
viazaná.
1.4 Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji zájazdov 
v zmysle § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., v platnom znení („zákon o zájazdoch, podmienkach pod-
nikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov“) alebo ubytovacích, stravovacích, dopravných a iných služieb cestovného 
ruchu ako jednotlivé služby podľa individuálnej požiadavky zákazníka.

2. CENY ZÁJAZDOV
2.1 Ceny zájazdov sú konečné, zahŕňajú dopravu, ubytovanie v základom type izby podľa 
popisu v katalógu a stravovanie podľa zmluvy o zájazde, prípadne program počas zájazdu a 
služby delegáta, pokiaľ v popise zájazdu nie je uvedené inak. 
2.2  Ceny zájazdov uvedené v tomto katalógu boli kalkulované na základe kurzov devízových 
trhov ČNB platných ku dňu 7.5.2015. Ceny zájazdov, ktoré budú  predávané prostredníctvom CK 
KARTAGO TOURS sú prepočítané komerčným kurzom z meny CZK na menu EUR dňa 28.8.2015. 
Zľavnené ceny zájazdov typu last minute, ultra last minute a pod. budú prepočítané platným 
kurzom NBS ku dňu vydania takejto ponuky a konečná cena na osobu  bude zaokrúhlená na 
celých 9 €.
2.3  Cenová garancia spoločnosti EXIM TOURS a možnosť prípadného navýšenia ceny. Ceny 
zájazdov boli pred ich vyhlásením kalkulované na základe menových kurzov. CK EXIM TOURS 
disponuje mechanizmami, ktoré tlmia dopad výkyvov kurzov jednotlivých mien na cenu svojich 
zájazdov, a je schopná z vlastných zdrojov a na základe vysokých akontácií v zahraničí absorbo-
vať až ich 10  % – ný nárast oproti stavu zo dňa kalkulácie ceny. V prípade že by  pokles kurzu CZK 
bol vyšší, bude CK EXIM TOURS nútená pristúpiť k ukončeniu platnosti cenníkov uverejnených v 
tomto katalógu a na webovej stránke www.eximtours.cz a  www.kartago.sk a vydaniu nových 
cenníkov, kalkulovaných na základe nových kurzov. Nové ceny by sa v tomto prípade týkali všet-
kých zákazníkov, ktorí zaplatili iba zálohu, nie však doplatok zájazdu, a pre nové objednávky.
2.4  EXIM TOURS je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, pokiaľ oznámenie 
o zvýšení ceny odošle zákazníkovi najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu. Cenu zájazdu podľa 
predchádzajúcej vety je možné zvýšiť, ak dôjde k niektorému z nasledujúcich dôvodov:

a)  zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných hmôt. Ceny zájazdov sú viazané 
na cenu leteckého paliva, ktorého cena sa odvíja od mesačného priemeru najvyšších 
denných cien Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram ako Barges FOB 
Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pre kalkulácie zájazdov je 550 USD/MT. V prípade, 
že príde k navýšeniu priemernej ceny leteckého paliva nad 600 USD/MT, je EXIM TOURS 
oprávnená zvýšiť cenu pre každú osobu vrátane detí o príplatok, ktorého výška bude 
vypočítaná tak, že za každé začaté 1% cenového nárastu nad 600 USD/MT bude cena 
zájazdu zvýšená o:

aa)  2 Eurá pre všetky lety v dĺžke trvania letu v jednom smere z miesta odletu do miesta cieľo-
vého letiska do 3,5 hod. Informácie o dĺžke letu nájdete na úvodných stranách katalógu.

ab)  4 Eurá pre všetky lety v dĺžke trvania letu v jednom smere z miesta odletu do miesta cieľo-
vého letiska nad 3,5 hod. informácie o dĺžke letu nájdete na úvodných stranách katalógu.

b)  zvýšenie platieb spojených s dopravou, napr. letiskových, bezpečnostných a prístavných 
poplatkov. EXIM TOURS je v takomto prípade oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu 
o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej platbe na osobu alebo

c)   zvýšenie menových kurzov cudzích mien oproti CZK použitého pre stanovenie ceny zá-
jazdu v priemere o viac ako 10 %. Pre tento prípad sa stanovuje presný výpočet zvýšenia 
ceny tak, že cena zájazdu bude navýšená o čiastku zodpovedajúcu percentu navýšenia. 
Zákazník je povinný do 5 dní od účinnosti oznámenia o zvýšení ceny zájazdu uhradiť 
rozdiel v cene zájazdov. Pri porušení záväzku  úhrady navýšenej ceny zájazdu zo strany 
zákazníka má EXIM TOURS právo odstúpiť od zmluvy o zájazde, tým nie je dotknuté právo 
EXIM TOURS na náhradu škody.

d)  dodatočné zvýšenie cien vstupov do jednotlivých objektov v destinácii (napr. v rámci 
poznávacích zájazdov). EXIM TOURS je v takomto prípade oprávnená jednostranne navýšiť 
cenu zájazdu o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej cene na osobu.

e)   dodatočné navýšenie cien miestnych lokálnych poplatkov (napr. pobytových či turis-
tických táx). EXIM TOURS je v takomto prípade oprávnená jednostranne navýšiť cenu 
zájazdu o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej cene na osobu. V prípade splatnosti týchto po-
platkov na mieste je klient povinný uhradiť navýšenú čiastku v hotovosti podľa inštrukcii 
v destinácii.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1  CK EXIM TOURS má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím. Aká-
koľvek platba podľa zmluvy o zájazde sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej 
čiastky na účet cestovnej kancelárie EXIM TOURS alebo na pobočke cestovnej kancelárie EXIM 
TOURS, prípadne u obchodného zástupcu EXIM TOURS. Pri nedodržaní stanoveného termínu úhra-
dy zákazníkom má cestovná kancelária EXIM TOURS právo od zmluvy odstúpiť a zákazník je povin-
ný uhradiť odstupné podľa bodu  6.3, čím nie je dotknuté právo EXIM TOURS na náhradu škody.
3.2  CK EXIM TOURS je oprávnená požadovať zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny 
zájazdu. Táto záloha je splatná ihneď pri podpísaní zmluvy o zájazde. 

a)   V prípade zakúpenia zájazdu „first moment“ do 30.09.2015, zákazník uhradí  iba zálohu 
60 EUR (+ prípadne poistenie). Druhá záloha vo výške 30% z celkovej ceny zájazdu musí 
byť uhradená do 31.10.2015, prípadne 60 dní pred odletom. Celková cena zájazdu musí byť 
uhradená 35 dní pred odletom.

b)   V prípade zakúpenia zájazdu na „first moment“ do 20.10.2015 zákazník uhradí iba 60 
EUR (+ prípadné poistenie). Druhá záloha do výšky 30% z celkovej ceny zájazdu musí byť 
uhradená do 31.10.2015, prípadne do 60 dní pred odletom (podľa toho, čo nastane skôr). 
Celková cena zájazdu musí byť uhradená do 35 dní pred odletom.

c)   V prípade zľavových programov cestovnej kancelárie je výška zálohy stanovená podľa 
podmienok uvedených v katalógu a iných ponukových materiálov cestovnej kancelárie 
EXIM TOURS. Táto záloha je splatná pri podpísaní cestovnej zmluvy. Celková cena zájazdu 
musí byť uhradená najneskôr 35 dní pred odletom.

d)   V prípade zájazdu last minute musí byť úhrada celkovej ceny zájazdu vykonaná v dobe 
platnosti rezervácie.

e)   Poplatky za zmeny v objednávke a odstúpení od zmluvy (odstupné podľa bodu 6.3) sú 
splatné ihneď. 

3.3  Zákazník má nárok na poskytnutie služieb pri včasnom zaplatení ceny zájazdu v celej  
 dohodnutej výške.
4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 
4.1 K základním právam zákazníka patrí:

a)   právo na riadne poskytnutie dohodnutých a zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK 
EXIM TOURS dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu, 

b)   právo požadovať dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu alebo neboli 
zákazníkovi oznámené inak, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb 
a ktoré sú cestovnej kancelárii EXIM TOURS známe,

c)  právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahu služieb a ceny, 
d)   právo odstúpiť od cestovnej zmluvy pred zahájením čerpania služieb za podmienok uve-

dených v článku 6, 
e)   Zákazník má právo písomne oznámiť cestovnej kancelárii EXIM TOURS, že sa miesto neho 

zájazdu zúčastní iná osoba v prípade, že v oznámení je súčasne prehlásenie nového zá-
kazníka, že súhlasí so zmluvou o zájazde a splňuje všetky podmienky k účasti na zájazde, 
ďalej len „preobjednanie“. Pôvodný a nový zákazník spoločne a bez rozdielu zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu a poplatkov spojených s preobjednaním podľa bodu 6.9, a to 
všetko pred zahájením zájazdu, 

f)   právo na reklamáciu v súlade s článkom 7, 
g)   právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza na zmluve o zájazde a v ďalších doku-

mentoch, 
h)   Právo obdržať spolu so zmluvou o zájazde doklad o povinnom poistení cestovnej kan-

celárie pre prípad jej úpadku obsahujúci označenie poisťovne, podmienky poistenia a 
spôsob oznámenia poistnej udalosti.

i)   Pri zájazdoch právo na poskytnutie najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalších písom-
ných podrobností o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú 
EXIM TOURS známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu. 

4.2  K základným povinnostiam zákazníka patria predovšetkým: 
a)   poskytnúť CK EXIM TOURS súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a po-

skytnutiu služieb, úplne a pravdivo uvádzať údaje na Zmluve o zájazde a predložiť CK EXIM 
TOURS doklady požadované pre zabezpečenie zájazdu, 

b)   zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebe-
hu zájazdu, a tak isto zabezpečiť sprievod, dohľad a potrebnú zdravotnú starostlivosť u 
osôb, ktorých  zdravotný stav to vyžaduje. Ak sa chystá zákazník starší ako 15 rokov, ale 
mladší než 18 rokov uzatvoriť zmluvu o zájazde a na základe nej čerpať služby bez sprie-
vodu a dohľadu zákonného zástupcu, je povinný predložiť súhlas zákonného zástupcu s 
takýmto uzatvorením zmluvy a čerpaním služieb,

c)   zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2. a 3.,
d)   prevziať od CK EXIM TOURS doklady potrebné pre čerpanie služieb a dostaviť sa v stanove-

nom čase na miesto určenia (zrazu, odjazdu a pod.) so všetkými požadovanými dokladmi, 
riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi, 

e)   mať u seba všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín pobytu  i tranzit 
(platní cestovný doklad, víza, doklad o zdravotnom poistení atď., pokiaľ sa vyžaduje,

f)   dodržiavať pasové, colné, zdravotné (vrátane očkovacích) a ďalšie predpisy krajiny, do 
ktorej cestuje, dodržiavať platnú legislatívu krajiny pobytu a rešpektovať odlišnú skladbu 
obyvateľstva a iných kultúrnych zvyklostí. Zákazník je plne zodpovedný za svoje konanie 
a správanie v priebehu zájazdu, eventuálne podnikanie v zahraničí bez vedomia CK EXIM 
TOURS. EXIM TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré zákazník spôsobil 
svojou nezodpovednosťou.  Všetky náklady a dôsledky, ktoré vzniknú nedodržaním tohto 
ustanovenia, znáša zákazník, 

g)   zaplatiť podľa uzatvorenej zmluvy o zájazde dohodnutú cenu a riadiť sa cestovnými poky-
nmi a ústnymi pokynmi zástupcu EXIM TOURS, 

h)   akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne reklamovať ihneď po 
ich zistení najlepšie na mieste u zástupcu CK EXIM TOURS a oznámenie vykonať písomnou 
formou,

i)   zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastní-
kov zájazdu, dodávateľa služieb cestovnej kancelárie EXIM TOURS či ohroziť alebo poško-
diť meno EXIM TOURS a/alebo jej zástupcu (eventuálne delegáta),

j)   uhradiť škodu, ktorú spôsobil napr. v dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom 
zariadení, kde čerpal služby zabezpečené podľa zmluvy o zájazde,

k)   Zákazníkovi odporúčame overiť si 24 hodín pred odletom letové časy na tel. čísle +420 
841 115 115 alebo na www.eximtours.cz. 

l)   dodržiavať pravidlá slušného správania, hygieny, nerušiť, neobmedzovať ostatných zákaz-
níkov či osoby.

m)   dbať o riadne a včasné uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb,
n)   riadiť sa pokynmi zástupcu cestovnej kancelárie EXIM TOURS či inej osoby určenej cestov-

nou kanceláriou EXIM TOURS, dodržiavať stanovený program a dodržiavať predpisy platné 
v navštívenej krajine, vrátane dopravných a ubytovacích predpisov.
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4.3  K základným povinnostiam zákazníka právnickej osoby ďalej patrí:
a)   Zákazník právnickej osoby je povinný zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými 

podmienkami, ako i s ďalšími informáciami, ktoré od cestovnej kancelárie EXIM TOURS 
obdrží, následne ich potom informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b)   Zákazník právnickej osoby je povinný zoznámiť účastníkov zájazdu s dokladom poisťovne, 
ktorý obdržal podľa článku 8 týchto Všeobecných zmluvných podmienok, v prípade, že bol 
predmetom služieb zájazdu.

c)   Zákazník právnickej osoby je povinný zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili povinnosti zá-
kazníkov, ktoré si vyžadujú ich súčinnosť a ich nositeľom môže byť len jednotlivý účastník.

d)   Zákazník právnickej osoby je povinný určiť vedúceho skupiny v prípade, kedy podľa dohody s 
EXIM TOURS nie je zaistený doprovod so sprievodcom EXIM TOURS. Tento vedúci organizačne 
zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov a dbá na splnení programu služieb. 

5. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A ICH PRÁVNE DÔSLEDKY, ZRUŠENIE ÚČASTI NA ZÁJAZDE 
5.1  Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK EXIM TOURS od dohodnutého obsahu zmluvy 
o zájazde sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu dopravy, leteckej spoločnosti, 
typu lietadla, trasy a času letu, medzipristátie, eventuálne programu počas poznávacieho zá-
jazdu (z dôvodu tzv. vyššej moci). 
5.2  CK EXIM TOURS nie je zodpovedná za nesplnenie svojich záväzkov a povinností a škody 
spôsobené porušením právnych povinností, pokiaľ porušenie bolo spôsobené zákazníkom či tre-
ťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, pokiaľ túto skutočnosť nebolo možné 
predpokladať, alebo bola nevyhnuteľná, alebo neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť 
zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré sa dá od cestovnej kancelárie požadovať.
5.3  CK EXIM TOURS si vyhradzuje právo zrušiť zájazd a odstúpiť od zmluvy o zájazde, ak ne-
bol dosiahnutý  minimálny počet účastníkov uvedeného pri jednotlivých zájazdoch. Cestovná 
kancelária je oprávnená v takomto prípade zrušiť zájazd, najneskôr však 9 dní pred zahájením 
zájazdu a tej istej lehote je cestovná kancelária povinná o zrušení zájazdu informovať zákazníka. 
CK EXIM TOURS si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo jednotlivé služby a odstúpiť od 
zmluvy o obstaraní zájazdu v dôsledku neodvrátiteľnej udalosti, ktorej sa nemohlo zabrániť 
ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré sa dajú po nej rozumne požadovať. Ak dôjde ku 
zrušeniu zájazdu a odstúpenia od zmluvy o zájazde podľa tohto článku 5.3., nie je CK EXIM TOURS 
zodpovedná za takto spôsobenú škodu a nie je povinná hradiť akékoľvek iné pokuty.
5.4  Ak po zahájení zájazdu alebo v priebehu čerpania služieb cestovného ruchu, ktoré sú 
predmetom zmluvného vzťahu  so zákazníkom, CK EXIM TOURS neposkytne služby alebo ich 
podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že všetky služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú 
časť nebude môcť riadne a včas poskytnúť, hoci sa k tomu zmluvou zaviazala, je CK EXIM TOURS 
povinná v primeranej lehote a bezplatne vykonať také opatrenia, aby mohlo zájazd pokračovať, 
príp., aby zákazník mohol služby čerpať, najmä je povinná zabezpečiť náhradný program a služ-
by v rozsahu a kvalite zhodnej alebo sa približujúcej pôvodne dohodnutým podmienkam a dbať 
pritom na to, aby bol v najvyššej možnej miere dosiahnutý účel služieb a zachované zameranie 
zájazdu. Ak nie je možné pokračovanie zájazdu či čerpanie služieb zaistiť inak ako prostred-
níctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality než je uvedené v zmluve, je CK EXIM TOURS 
povinná vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene. Ak nie je možné pokračovanie zájazdu, či čerpanie 
služieb zaistiť ani prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality než je uvedené v 
zmluve, alebo zákazník toto náhradné riešenie neprijme, je CK EXIM TOURS povinná bez zbytoč-
ného odkladu vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene.  V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, 
je CK EXIM TOURS povinná poskytnúť zákazníkovi dopravu späť na miesto odjazdu alebo na iné 
miesto návratu, s ktorým  zákazník súhlasil, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a 
stravovania. Pokiaľ je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorým mala 
byť uskutočnená podľa zmluvy, je CK EXIM TOURS povinná:
 - v prípade, že doprava je uskutočnená za nižšie náklady, vrátiť zákazníkovi rozdiel v cene,
 - v prípade, že doprava je uskutočnená za vyššie náklady, rozdiel v cene uhradiť z vlast-
ných prostriedkov.
5.5  V prípade, že sa zákazník nedostaví alebo zmešká odlet, má CK EXIM TOURS nárok na 
úhradu plnej ceny zájazdu. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY
6.1  Zákazník má právo pred zahájením zájazdu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplate-
nej ceny alebo zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade

a)  pokiaľ neprijme návrh CK EXIM TOURS na zmenu zmluvy o zájazde;
b)  pokiaľ CK EXIM TOURS poruší svoje povinnosti stanovené zmluvou o zájazde alebo zákonom.

6.2  Oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazník spíše formou záznamu na predajnom mieste, 
kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou poštou, prípadne 
iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom preukázateľ-
ného doručenia CK EXIM TOURS, a to najmä dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia 
písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zákazník služby zakúpil, alebo na adresu sídla 
CK EXIM TOURS. Pre účely plnenia  poistnej udalosti vyplývajúcej z poistenia nákladov súvisiacich 
so zrušením cesty je zákazník povinný písomné storno zaslať aj v prípade, že sa nedostaví na 
letisko, a to najneskôr v deň plánovaného odletu.
6.3  Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka od zmluvy porušenie povinností CK EXIM TOURS 
stanovené zmluvou alebo ak odstúpi CK EXIM TOURS od zmluvy pre zahájením čerpania služieb z 
dôvodu porušenia povinností zákazníkom, je zákazník povinný zaplatiť CK EXIM TOURS odstupné 
vo výške (naplatí pre lety v pravidelných linkách): 
-  minimálna pokuta 50 € za osobu od potvrdenia prihlášky do 60. dňa pred odletom 
-  20% z celkovej ceny zájazdu od 59. dňa do 30. dňa pred odletom  
-  50% z celkovej ceny zájazdu od 29. dňa do 21. dňa pred odletom  
-  70% z celkovej ceny zájazdu od 20. dňa do 15. dňa pred odletom  
-  80% z celkovej ceny zájazdu od 14. dňa do 07. dňa pred odletom  
-  90% z celkovej ceny zájazdu od 06. dňa do 03. dňa pred odletom  
-  100% z celkovej ceny zájazdu od 02. dňa pred odletom a v prípade, ak zákazník zruší zájazd 

v deň odletu, nedostaví sa k odletu alebo odlet zmešká, alebo nevyčerpá službu cestovného 
ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu, že nesplnil povinnosť 
podľa bodu 4.2 písm. d) a e), skutočne vzniknuté náklady.

Pre lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné platné od uzavretia zmluvy o zájazde: 
 
-  do 21 dní pred odletom – skutočné vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny 

zájazdu  
-  od 20. dňa do 15. dňa pred odletom – skutočné vzniknuté náklady, najmenej však 70% z 

celkovej ceny zájazdu   
-  od 14. dňa do 7. dňa pred odletom – skutočné vzniknuté náklady, najmenej však 80% z celkovej 

ceny zájazdu   
-  od 6. dňa do 3. dňa pred odletom – skutočné vzniknuté náklady, najmenej však 90% z celkovej 

ceny zájazdu  
-  100% z celkovej ceny zájazdu od 02. dňa pred odletom a v prípade, ak zákazník nenastúpi na 

zájazd, zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu alebo odlet zmešká, alebo nevyčerpá 
službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu, že 

nesplnil povinnosť podľa bodu 4.2 písm. d) a e), skutočne vzniknuté náklady.
6.4  CK EXIM TOURS má právo odpočítať zmluvnú pokutu od zloženej zálohy alebo zaplatenej 
ceny a vráti zákazníkovi zostatok uhradenej ceny. 
6.5 CK EXIM TOURS môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu s okamžitou 
platnosťou odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch: 

a)  pred zahájením zájazdu, z dôvodu zrušenia zájazdu EXIM TOURS. Zákazník je o tomto 
zrušení hneď informovaný a je mu ponúknutá nová zmluva o zájazde, 

b)  z dôvodu porušenia povinností zákazníkom. Pokiaľ cestovná kancelária odstúpi od zmluvy 
z dôvodu správania zákazníka proti dobrým mravom napr. tým, že zákazník ohrozuje svoj 
život a zdravie, príp. ostatných zákazníkov či pracovníkov cestovnej kancelárie, hrubým 
spôsobom vážne narušuje priebeh cesty alebo pobytu, potom zákazník nemá nárok na 
vrátenie alikvotnej časti ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je povinný uhradiť 
CK EXIM TOURS všetky náklady, ktoré CK EXIM TOURS vznikli (napr. náklady spojené so 
spiatočnou dopravou) a prípadne vzniknutou škodou,

c)   v dôsledku tzv. vyššej moci, tj. Z príčin, ktorým CK EXIM TOURS nemohla zabrániť ani pri 
vynaložení maximálneho úsilia. CK EXIM TOURS má v tomto prípade právo na úhradu 
dosiaľ poskytnutých služieb. V prípade prerušenia cesty z dôvodu vyššej moci  je CK EXIM 
TOURS povinná učiniť všetky opatrenia k dopraveniu zákazníkov späť. 

6.6  Konečnou cenou sa rozumie cena zájazdu, t.j. súhrn základnej ceny, povinných príplatkov 
a zákazníkom zakúpených fakultatívnych služieb, a u jednotlivých služieb predajná cena. 
6.7  Skutočne vzniknutými nákladmi sa rozumejú prevádzkové náklady CK EXIM TOURS a 
zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským alebo zahranič-
ným dodávateľom služieb. 
6.8  Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného sa do stanoveného počtu dní započítava 
deň, kedy nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu/
odletu alebo nástup na príslušný zájazd/pobyt a pod. 
6.9  Dodatočné zmeny v zmluve na podnet objednávateľa (neplatí pre lety na pravidelných 
linkách):
 Do 7 dní pred odletom môže zákazník písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho 
zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvede-
ná stáva zákazníkom. Oznámenie musí obsahovať prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí s 
uzavretou zmluvou o zájazde. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpo-
vedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK EXIM TOURS v súvislosti so zmenou zá-
kazníka vzniknú a to vo výške 50 €/osoba.  Nový zákazník berie na vedomie, že v prípade zmeny 
osoby, ktorá podľa zmluvy využívala ponuku „dieťa zadarmo“ alebo zľavu za skorý nákup po 
termíne, do ktorého bolo možné špeciálnu ponuku uzatvoriť, nie je možné túto výhodu preniesť 
na nového zákazníka. Táto špeciálna ponuka je po uplynutí stanovenej doby viazaná na konkrét-
ne osoby uvedené v zmluve, ktorým boli  výhody poskytnuté a výhody z nich vyplývajúce sú 
po uplynutí stanovenej doby neprenositeľné na iné osoby, tzn. že nový zákazník vstupujúci do 
práv zo zmluvy o obstaraní zájazdu je v tomto prípade povinný doplatiť pred zahájením zájazdu 
cenu zájazdu a poplatok za zmenu. Od 6. dňa pred začiatkom zájazdu (odletom) sa zákazníkom 
požadovaná zmena knihovania posudzuje ako odstúpenie zákazníka od zmluvy a zákazník je v 
tomto prípade povinný uhradiť odstupné podľa bodu 6. týchto podmienok. Dodatočné zmeny 
v rezervácii na prianie zákazníka pri pravidelných linkách sú posudzované ako odstúpenie od 
zmluvy.
6.10  Zákazníkom požadovaná zmena termínu odjazdu, destinácie, hotelu, miesta odletu, a 
príletu je vždy posudzovaná ako odstúpenie od zmluvy a uzavretie novej zmluvy. Nová zmluva 
o zájazde bude uzavretá podľa aktuálnej ponuky platnej v dobe jej uzavretia.
V prípade nákupu zájazdu za katalógové ceny v režime „first moment“ do 20. 10. 2015 (iba pre 
zájazdy z katalógu Exotika 2015/2016) môže zákazník vykonať bezplatnú zmenu zájazdu do 10 
dní pred odletom za nasledujúcich podmienok (naplatí pre lety na pravidelných linkách):
- nesmie dôjsť ku zmene počtu účastníkov zájazdu ani ku zmene osôb účastníkov zájazdu
- odlet na nový zájazd musí byť v rovnakom kalendárnom týždni ako odlet na pôvodný zájazd
- dĺžka nového zájazdu musí byť minimálne rovnaká ako dĺžka pôvodného zájazdu
- nový zájazd musí byť v minimálne rovnakej cene zjednanej v pôvodnej zmluve o zájazde 
-  na nový zájazd s nedajú uplatniť zľavy za včasný nákup (naplatí, pokiaľ je zmena vykonávaná 

v dobe platnosti zľavy za včasný nákup)
- nový zájazd sa účtuje v plnej základnej katalógovej cene (viď. Cenník I. vydania)

7. REKLAMÁCIA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY (RE-
KLAMAČNÝ PORIADOK)
 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni, 
než bolo dojednané v zmluve o zájazde, a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné pod-
mienky bližšie upravujúce zmluvnú dohodu, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. V prípade 
reklamácie, je za ich vybavenie  zodpovedný obstarávateľ zájazdu, EXIM TOURS, .a.s. 
 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla 
byť zo strany CK EXIM TOURS vykonaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom. Uplatnenie 
reklamácie na mieste samom umožní odstránenie chyby okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa 
ťažšie preukazuje i objektívnosť posúdenia a riadneho vykonania reklamácie. Uplatnenie rekla-
mácie môže zákazník vykonať napr. ústne alebo písomne, najneskôr však do jedného mesiaca 
od ukončenia zájazdu.
 CK EXIM TOURS je povinná prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie 
reklamácie možné s ohľadom na sortiment poskytovaných služieb, v sídle alebo v mieste podni-
kania, prípadne v mieste poskytovanej služby u sprievodcu alebo iného pracovníka povereného 
CK EXIM TOURS. 
 CK EXIM TOURS je povinná vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník 
právo uplatnil a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne písomné 
zamietnutie reklamácie.
 Zákazníkovi sa odporúča pri uplatňovaní reklamácie preukázať zakúpenie služby, ktorá je 
predmetom reklamácie (rovnopisom zmluvy o zájazde, dokladom o úhrade zájazdu či doplnkovej 
služby a pod.). Ak zákazník uplatní na mieste v priebehu čerpania služieb právo zo zodpovednosti 
za chyby služieb, ktoré sú mu poskytované alebo ktoré mu už poskytnuté boli, je sprievodca 
zájazdu, vedúci prevádzkarne poskytujúcej služby alebo iný EXIM TOURS poverený pracovník po-
vinný po potrebnom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii ihneď, 
v zložitých prípadoch do troch dní. Vybavenie reklamácie musí byť vybavené najneskôr do 30 dní 
od preukázateľného uplatnenia reklamácie zákazníkom, pokiaľ nie je so zákazníkom dohodnutá 
iná lehota.
 Odporúča sa písomné podanie reklamácie, v ktorom zákazník uvedie svoje osobné údaje, 
predmet reklamácie a požiadavku na spôsob jej vybavenia. Ak zákazník zároveň predá sprie-
vodcovi zájazdu, vedúcemu prevádzky alebo inému CK EXIM TOURS poverenému zamestnancovi 
písomnosti, popr. iné doklady týkajúce sa reklamácie, bude táto skutočnosť v reklamačnom pro-
tokole výslovne uvedená. Reklamačný protokol  podpíše sprievodca zájazdu, vedúci prevádzky 
alebo iný CK EXIM TOURS poverený zamestnanec aj zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovenie 
tohto reklamačného protokolu. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu 
reklamácie, odporúča sa najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, 
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špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod. Ak to umožňuje povaha veci, musí 
zákazník umožniť prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý k ubytovaniu, aby sa oprávnený 
pracovník presvedčil o oprávnenosti reklamácie. 
 V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti dôvodná, spočíva vyba-
venie reklamácie v bezplatnom odstránení chyby služby alebo v prípadoch, kedy je to možné, aj 
v poskytnutí náhradnej služby. Inak cestovná kancelária poskytne primeranú zľavu z ceny chybne 
poskytnutej služby. Tým nie je dotknuté právo zákazníka v prípadoch stanovených v právnych 
predpisoch či v prípade výslovne zjednaných s CK EXIM TOURS od zmluvy odstúpiť. 
CK EXIM TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú 
škodu u služieb a akcií nezjednaných v zmluve o zájazde, organizovaných inými subjektmi, ktoré 
si objedná zákazník na mieste v hoteli či inej organizácii. Za predmet reklamácie sa tiež nepo-
važujú škody a majetkové ujmy vzniknuté zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy 
poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení pre cesty a pobyt, 
ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté, pokiaľ 
zodpovednosť CK EXIM TOURS nie je v týchto prípadoch daná zo zákona. Ak dôjde k okolnostiam, 
ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe CK EXIM TOURS (vis 
major) alebo k okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti 
nevyužije objednané, zaplatené CK EXIM TOURS zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok 
na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb. 
 Náhrada škody, týkajúcej sa leteckej dopravy, je obmedzená v súlade s medzinárodný-
mi zmluvami, ktorými je ČR a SR viazaná. V leteckej preprave sa tak zodpovednosť za škodu 
riadi Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave zo dňa 
28.5.1999 ( tzv. Montrealskou zmluvou) a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady Euró-
pskej únie č. 2027/97, v znení nariadenia č 889/2002 z dňa 13.5.2002.

a)   Za škodu, ktorá presahuje na každého cestujúceho čiastku 113 100 SDR CK EXIM TOURS ne-
zodpovedá, ak preukáže, že ku škode neprišlo výlučne nedbalosťou alebo protiprávnym 
činom alebo opomenutím CK EXIM TOURS alebo ich zamestnancov či agentov, alebo že 
ku škode prišlo výlučne nedbalosťou alebo iným protiprávnym činom alebo opomenutím 
tretej strany. 

b)   V prípade oneskorenia pri preprave cestujúcich zodpovedá CK EXIM TOURS za škodu, 
okrem prípadov, kedy boli uskutočnené všetky primerané opatrenia za účelom predídenia 
škode, ktoré možno spravodlivo požadovať, alebo v prípadoch, kedy nebolo možné také 
opatrenia vykonať. V prípade škody, spôsobenej oneskorením pri preprave cestujúcich, je 
zodpovednosť za každého cestujúceho obmedzená na čiastku 4 694 SDR. 

c)   V prípade oneskorenia pri preprave batožiny zodpovedá CK EXIM TOURS za škodu, okrem 
prípadov, kedy boli uskutočnené všetky primerané opatrenia za účelom  predídenia ško-
de, ktoré možno spravodlivo požadovať, alebo v prípadoch, kedy nebolo možné také 
opatrenie zabezpečiť. V prípade škody, uskutočnenej oneskorením pri preprave batožiny, 
je zodpovednosť obmedzená na čiastku 1 131 SDR pre každého cestujúceho. V prípade, 
kedy zákazník uskutočnil prehlásenie o záujme na dodaní batožiny na miesta určenia a 
zaplatil príslušný príplatok (ak je za týchto okolností požadovaný), bude CK EXIM TOURS 
povinná zaplatiť náhradu až do výšky udanej čiastky, ak nepreukáže, že je táto čiastka 
vyššia než skutočný záujem zákazníka na dodanie do miesta určenia. 

d)   V prípade zničenia, straty alebo poškodenia batožiny zodpovedá CK EXIM TOURS za škodu 
až do výšky 1 131 SDR. CK EXIM TOURS však nenesie zodpovednosť, možno len v obmed-
zenej miere, ak bola škoda spôsobená vlastnou chybou, kvalitou alebo nedokonalosťou 
batožiny. V prípade neodbavenej batožiny, vrátane osobných predmetov, zodpovedá CK 
EXIM TOURS len za škodu, ktorá vznikla priamo jej vinou, alebo vinou ich zamestnancov 
či agentov. V prípade, keď zákazník vykonal prehlásenie o záujme na dodaní batožiny na 
miesto určenia a zaplatil príslušný príplatok (ak je za týchto okolností žiadaný) , bude CK 
EXIM TOURS povinná zaplatiť náhradu až do výšky udanej čiastky, ak nepreukáže, že je 
táto čiastka vyššia než skutočný záujem zákazníka na dodanie do miesta určenia. Čiastky 
uvádzané v jednotkách zvláštnych práv čerpania (SDR) znamenajú jednotky zvláštnych 
práv čerpania, ako ich definuje Medzinárodný menový fond. 

e)   V prípade odoprenia nástupu na palubu, zmeny triedy na nižšiu kategóriu, zrušenia 
alebo významného oneskorenia letu pri letoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 
261/2004, zo dňa 11. februára 2004, sa kompenzácia za odoprenie nástupu na palubu, 
zmeny triedy na nižšiu kategóriu, zrušenia alebo významného oneskorenia riadi tým-
to nariadením. Kompenzácie podľa tohto nariadenia sa uplatňujú primárne sťažnosti u 
príslušného leteckého prepravcu prostredníctvom formulára pripraveného Európskou 
komisiou. Pokyny k vyplneniu sú súčasťou príslušného formuláru sťažnosti.

Práva a povinnosti zákazníka pri preprave cestujúcich a batožiny sa riadi Prepravnými podmi-
enkami prepravnej spoločnosti zaisťujúcej prepravu. Reklamáciu batožiny, odoprenie nástupu 
na palubu, zmenu triedy na nižšiu kategóriu, zrušenie či oneskorenie letu sa odporúča uplatniť 
okamžite po zistení, najlepšie priamo u leteckej spoločnosti. Pokiaľ dôjde ku škode pri preprave, 
musí byť táto skutočnosť nahlásená najlepšie ihneď po prílete na príslušnom mieste na letisku, 
kde musí byť spísaný protokol (tzv. P.I.R.), ktorý je potrebný pre ďalšie jednanie s leteckou 
spoločnosťou. 
 Cestovná kancelária EXIM TOURS nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená zákazní-
kom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, neodvrátiteľnou udalosťou, 
ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré sa môže požadovať 
alebo ak by bola škoda spôsobená z dôvodu vyššej moci.
 V otázkach tu vyslovene neuvedených platí ustanovenie slovenských právnych predpi-
sov, najmä občianskeho zákonníka a zákona o niektorých podmienkach podnikania v oblasti 
cestovného ruchu, predpisov Európskych spoločenstiev/Európskej únie, medzinárodných zmlúv, 
ktorými je Slovensko viazané, na ktorých text sa týmto odkazuje.

8. POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
 CK EXIM TOURS je povinná po celú dobu svojej činnosti mať v zmysle príslušných ustano-
vení zákona č. 159/99 Sb., v platnom znení, uzavretú poistnú zmluvu, na ktorej základe vzniká 
zákazníkovi právo na plnení v prípadoch, kedy CK EXIM TOURS z dôvodu svojho úpadku: 

a)   neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak 
je táto doprava súčasťou zájazdu, 

b)   nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neusku-
točnil,

c)   nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnu-
tého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len z časti. 

 CK EXIM TOURS je povinná predať zákazníkovi súčasne so zmluvou o zájazde doklad pois-
ťovne, obsahujúci názov poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti. 
Tento doklad je platný len v spojení s potvrdením o úhrade ceny zájazdu/zálohy. V prípade, že 
zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu v zahraničí späť na Slovensko, ak je 
táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa plnenie zabezpečením dopravy z miesta 
pobytu do SR vrátane ubytovania a stravovania do doby odjazdu. Ak si zákazník zaistí dopravu 
vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa 
peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravova-
nie zaisťovala sama. Nároky zákazníka, ktoré mu vznikli proti CK v dôsledku neplnenia zmluvy o 

zájazde, prechádzajú na poisťovňu a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla. 

9. CESTOVNÉ POISTENIE ZÁKAZNÍKA
 Zákazníkom odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie prostredníctvom CK KARTAGO TOURS 
ktoré mimo iné zahŕňa i poistenie zrušenia zájazdu z dôvodu stanovených poisťovňou. Zákazník berie 
na vedomie, že ak nevyužije odporúčanie CK KARTAGO TOURS uzatvoriť ho prostredníctvom poistenia, 
nie je CK KARTAGO TOURS povinná (nad daný zákonný rámec) čokoľvek nepoistenému zákazníkovi pri 
vzniknutej poistnej udalosti poskytnúť a zákazník nesie sám všetky riziká s tým súvisiace.

10. FAKULTATÍVNE VÝLETY
 CK EXIM TOURS ponúka pri dohodnutí zmluvy o zájazde možnosť dohodnúť i fakultatívne 
výlety. Ceny uvedené v katalógu sú orientačné a môžu sa behom sezóny meniť. Aktuálne ceny 
sú uvedené na www.kartago.sk. Klientom s už zakúpeným fakultatívnym výletom bude uhra-
dená cena garantovaná. 
 Výlety sú usporadúvané v prípade minimálnej účasti, ktorá je uvedená v prehľade fakul-
tatívnych výletov v katalógovej časti. Výlety môžu byť zrušené z dôvodu, akými sú napríklad 
nepriazeň počasia, nedostatočný počet účastníkov či vyššia moc. Nerealizácia výletov nezakladá 
právo na zľavu z ostatných služieb dojednaných zmluvou o zájazde. Upozorňujeme aj na skutoč-
nosť, že program výletu môže byť z objektívnych dôvodov zmenený.
 Sprievod fakultatívneho výletu česky alebo slovensky hovoriacim sprievodcom je realizova-
ný v prípade minimálnej účasti, ktorá je uvedená v prehľade fakultatívnych výletov v katalógovej 
časti. V prípade zrušenia fakultatívneho výletu dohodnutého zmluvou o zájazde sú uplatňované 
storno poplatky podľa bodu 6.3. týchto Všeobecných podmienok účasti na zájazdoch. 
11. ĎALŠIE PODMIENKY
 Ďalšie podmienky mimo iného bližšie upravujú obsah a rozsah poskytovaných služieb 
dohodnutých zmluvou o zájazde a z toho plynúci rozsah či obmedzenie zodpovednosti cestovnej 
kancelárie. 

11.1 Servis a služby
 Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá 
miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľstva. Preto je nutné počítať niekedy s menšou skúse-
nosťou a určitou ležérnosťou, ale na druhej strane často s veľmi priateľským a milým prístupom. 
Úroveň služieb vždy vychádza predovšetkým z miestnych podmienok a najmä pri cestách do mi-
moeurópskych zemí nemusí vždy odpovedať štandardom a očakávaniam európskych cestovateľov. 
Upozorňujeme na skutočnosť, že ponuka aktivít a služieb poskytovaných hotelom zadarmo alebo 
za poplatok platí v čase vydania katalógu, a rozhodnutím hotela sa môže v priebehu sezóny zme-
niť. Aktuálne informácie CK EXIM TOURS (ak je s nimi oboznámená) uvádza na www.kartago.sk.
 Upozorňujeme, že pri zníženej obsadenosti hotelu (napr. v období pred/po sezóne), môže 
dôjsť k rozhodnutiu hotelu k obmedzeniu ponuky poskytovaných služieb pre voľný čas a zábavu. 
Rovnako strava môže byť podávaná miesto formou bufetu v servírovanej forme. Za hlavnú se-
zónu je považovaný mesiac júl a august (ak nie je uvedené inak).
11.2 Hygiena  
Kultúrne hygienické zvyklosti sú v cieľových krajinách omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzem-
ských. To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu. 

11.3 Ubytovanie a doprava  
 Ubytovacie služby poskytované CK EXIM TOURS zodpovedajú popisu v katalógu. Obdobie 
pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách aj skutočnosť, že niektoré zariadenia 
(bary, diskotéky, a pod.) nie sú v prevádzke. V ojedinelých prípadoch sa stáva, že ubytovacie 
zariadenie potvrdí objednávky nad rámec reálnej kapacity. V takomto prípade bude zákazník uby-
tovaný v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej triedy. Kategorizácia ubytovacích zariadení 
spadá do kompetencie príslušných rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce 
triedu ubytovacieho zariadenia prideľujú na základe noriem a kritérií platných v príslušnej krajine. 
Tieto normy a kritériá sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR. Vlastné hodnotenie CK EXIM 
TOURS je vždy uvedené pri popise ubytovacieho zariadenia. Rozdiely v kategorizácii ubytovacích 
zariadení sú aj medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných hoteloch sú izby väčšinou 
jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. 
Vo väčšine ubytovacích zariadení nie sú v kúpeľniach hygienické potreby. Rozdeľovanie izieb vždy 
prebieha zásadne zo strany hotela, CK EXIM TOURS na to nemá vplyv. Jednolôžkové izby sú vždy 
s príplatkom, sú väčšinou veľmi malé a často nemajú balkón. V ubytovacích zariadeniach je za 
trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka môže byť pohovka, rozkladací 
gauč, poschodová posteľ alebo ležadlo. Začiatkom zájazdu sa rozumie prvý úkon vyplývajúci zo 
zmluvy o zájazde, väčšinou odbavenie pri priehradke leteckej spoločnosti. Podľa medzinárodných 
zvyklostí je nutné izby opustiť v deň odletu do 12.00 hod. (v niektorých prípadoch dokonca do 
10.00 hod.), možnosť nasťahovania je v deň príletu najskôr po 14.00 hod. Včasný príchod alebo 
neskorý odchod neoprávňujú k ďalšiemu používaniu izieb. Do celkového počtu nocí je započítaná 
jedna noc v prípade nočných odletov aj vtedy, ak je zákazník ubytovaný do 12:00 (dopoludnia) na-
sledujúceho dňa. Prvý a posledný deň sú určené k preprave a nie sú určené k vlastnej dovolenke 
(v prípade diaľkových letov do destinácií s výrazným časovým posunom môže doprava zasiahnuť 
aj do tretieho dňa zájazdu). Dĺžka pobytu na mieste je priamo závislá na počte uhradených nocí 
(viď cenník). Pri kombinovaných a poznávacích zájazdoch je ubytovanie zaistené v objednanej 
kategórii podľa momentálnej disponibility priamo na mieste. 
Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, na ktorú CK EXIM 
TOURS nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimo sezónne mesiace, stave-
niská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke 
obnovená. Veľká časť hotelov má celoročnú prevádzku, takže zaistenie údržby či rekonštrukcie 
nemôže byť zaisťované v období mimo prevádzku hotela. V týchto prípadoch nie je možné pri 
uzatváraní zmluvy o zájazde mať najaktuálnejšie informácie o stavebnej činnosti. Úplný po-
koj v strediskách cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná zábava a bary, 
reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spôsobovať hluk. Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú 
priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami. 

11.4 Klimatizácia  
 Klimatizáciu nájdete v hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise hotela v katalógu. V 
mnohých prípadoch je klimatizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie z hľadiska času 
a dĺžky závisí úplne od rozhodnutia hotela. Často je klimatizácia v prevádzke iba  niekoľko hodín 
denne alebo len v hlavnej sezóne. 

11.5 Stravovanie a nápoje  
 V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Prevaž-
ne zelenina a rôzne šaláty. Spôsob stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentál-
ne (európske) raňajky sa skladajú väčšinou z kávy a čaju, pečiva, masla a zaváraniny alebo syra. 
Saláma, vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu alebo švédskych stolov 
znamenajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklosti-
am. Väčšinou obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, vajíčka, ovocie, 
syr, salámu, opäť podľa triedy hotela. V hoteloch nižšej a strednej kategórie môže byť ponuka 
obmedzená iba na niektorú z uvedených položiek (napr. pečivo alebo chlieb, maslo, džem, strie-
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davo obohatené o syr, salámu alebo vajcia). Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých 
menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou bufetu. Ponuka opäť zodpovedá 
triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch môžeme v niektorých prípadoch očakávať 
iba jedno teplé hlavné jedlo. Aj v prípade, kedy sú raňajky a večere podávané formou bufetu 
sa môže stať, že niektoré jedlá sú s čiastočnou obsluhou. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene 
(pokiaľ to nie je uvedené inak - napr. hotely „all inclusive"). Rozsah, sortiment, miesta a doba 
čerpania programu „all inclusive“ sú určované vnútornými smernicami hotela a budete s nimi 
oboznámený po prílete do Vášho hotelu. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú k 
dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chladničkou. 
Kuchynské zariadenie, ktoré je k dispozícii, je určené pre nenáročné varenie a skladá sa zo zá-
kladného riadu. Nemôžete očakávať plne vybavenú kuchynku. Upozorňujeme, že môžu chýbať 
napr. otvárače na konzervy alebo nádoby na varenie nemusia byť v dostatočnom množstve. 
Obsah minibaru nie je súčasťou „all inclusive“. Býva naplnený na základe požiadaviek klienta a 
všetky skonzumované nápoje či potraviny z minibaru podliehajú priamej úhrade.
Pri každom zájazde je uvedený počet nocí, ktorým zodpovedá i nárok na stravovanie, pričom 
niektorá strava môže byť nahradená balíčkom alebo neskoršou jednoduchou večerou. Stravo-
vanie začína a končí spoločne s ubytovacími službami, prvú stravu môžete teda obdržať najskôr 
po 14:00 hod. a poslednú najneskôr o 12:00 hod. Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, že 
zákazníci ubytovaní na jednej izbe musia vždy čerpať rovnaký systém stravovania.
11.6 Pláže  
 CK EXIM TOURS nezodpovedá za prípadné znečistenie pláže z dôvodu klimatických pod-
mienok, alebo iných nepredvídaných dôvodov. Režim plážového servisu je možné zo strany 
hotela zmeniť i v priebehu sezóny. Kapacita ležadiel a slnečníkov nikde nezodpovedá plnej 
kapacite hotela, pretože sa predpokladá, že časť hostí trávi svoj pobyt pri bazéne či na vý-
letoch . Údaje o vzdialenostiach od hotela sú v popise hlavného katalógu len orientačné, 
obzvlášť u rozsiahlych hotelových komplexoch. Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyva-
teľstvu, ktoré býva často trošku hlučnejšie než sme zvyknutí.
11.7 Bazény  
 Ak je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén je treba zobrať do úvahy, že 
nie vždy je bazén skutočne vyhrievaný, a táto skutočnosť závisí predovšetkým od rozhodnutia 
hotela. Ak je v popise hotela uvedené, že je bazén vyhrievaný, býva toto vyhrievanie spus-
tené len v určitom období – bazén nemusí byť vyhrievaný po celé zimné obdobie. Nie všetky 
hotely majú bazén s filtračným zariadením, preto musia byť bazény pri vyšších teplotách 
vypustené a vyčistené. Je teda nutné počítať s tým, že bazén môže byť na určitú dobu mimo 
prevádzky. Počet slnečníkov a ležadiel pri bazéne nezodpovedá kapacite hotela.
11.8 Voda a elektrické napätie  
 Vo väčšine cieľových krajinách sa neodporúča používať vodu z vodovodu na pitie a 
varenie. Vodu na tieto účely Vám odporúčame zakúpiť si v miestnych obchodoch alebo v hote-
loch. V hoteloch so solárnym vyhrievaním tečie občas iba vlažná voda. V niektorých krajinách 
môže dochádzať i k opakovaným, krátkodobým výpadkom elektrickej energie a zásobovania 
vodou. S tým samozrejme súvisí aj výpadok klimatizácie. Elektrické napätie a elektrické zá-
suvky nie vždy zodpovedajú slovenským normám.
11.9 Hmyz  
 K realite exotických krajín patrí aj hmyz. Napriek intenzívnej snahe hotelierov a miest-
nych úradov sa môže v určitých obdobiach hmyz vyskytovať vo zvýšenej miere aj priamo v 
priestoroch ubytovacích zariadení. Neodporúčame nechávať voľne ležať potraviny na izbe.

11.10 Víza a pasy  
 CK EXIM TOURS zaisťuje v prípade, že si to hostiteľská krajina vyžaduje, víza iba pre 
držiteľov pasov Slovenskej republiky, a to po predložení dokumentov požadovaných prísluš-
ným zastupiteľským úradom. Rozhodnutie o udelení víz nie je v kompetencii CK EXIM TOURS, 
ktorá udelenie víz pri ich vybavovaní nemôže garantovať. Držitelia cestovných dokladov iných 
štátov sú povinní zaistiť si sami potrebné doklady a náležitosti na cestu u príslušného veľvy-
slanectva alebo konzulátu. Akékoľvek náklady a dôsledky, ktoré vzniknú nedodržaním tohto 
ustanovenia nesie zákazník. Väčšina štátov vyžaduje aby bol cestovný pas platný ďalších 6 
mesiacov od návratu.

11.11 Mango Club  
 V hoteloch označených v katalógu logom Mango clubu sú k dispozícii česky alebo slo-
vensky hovoriaci animátori s ponukou aktivít pre deti od 4 do 15 rokov. S podrobným progra-
mom aktivít sa zoznámite v mieste pobytu. Prevádzka klubu bude prebiehať v období hlavnej 
sezóny, ak nie je uvedené inak. Upozorňujeme na možnosť zmeny prevádzky klubu (napr. z 
dôvodu malej obsadenosti hotelu českými a slovenskými klientmi).

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služby poskytované CK EXIM TOURS. 
Odchýlne dohodnutia v zmluve o zájazde alebo v zvláštnych podmienkach priložených v zmluve 
o zájazde majú prednosť pred znením Všeobecných podmienok. Zákazníci potvrdzujú podpisom 
zmluvy o zájazde, poprípade urobením objednávky zájazdu (ak nie je zmluva o zájazde uzavretá 
písomnou formou), že sú im Všeobecné podmienky, katalóg, prípadné dodatočné ponuky, pre-
pravné podmienky a prípadné zvláštne podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
o zájazde známe, rozumejú im, súhlasia s nimi a v plnom rozsahu ich prijímajú. Všetky údaje a 
pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK EXIM TOURS o službách, cenách a cestovných pod-
mienkach odpovedajú informáciám známym v dobe tlače a cestovná kancelária si vyhradzuje 
právo ich zmeny, najlepšie ak je to možné do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde so zákazníkom. 
Ak dôjde k zmenám uvedených skutočností, CK EXIM TOURS prijme také vhodné opatrenia, aby 
bol zákazník so zmenami oboznámený už v dobe ponúk služieb. U cestovných zmlúv už uzavre-
tých cestovná kancelária informuje zákazníka vhodným spôsobom o týchto zmenách v lehotách 
stanovených právnymi predpismi alebo týmito Všeobecnými podmienkami s dôsledkami z toho 
vyplývajúcimi. CK si vyhradzuje právo na tlačové chyby. 
Aktuálne informácie známej CK EXIM TOURS sú uvedené na internetových stránkach www.kar-
tago.sk. 

13. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV
13.1  CK EXIM TOURS vedie databázu, ktorá obsahuje identifikačné a ďalšie osobné údaje zákaz-
níkov (ďalej len „osobné údaje“). CK EXIM TOURS zaručuje a chráni osobné údaje v maximálnej 
možnej miere, ktorá odpovedá stupňu technického rozvoja a organizačného zabezpečenia. Pod-
pisom zmluvy o zájazde zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami o spracovaní 
osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto článku. 
13.2 CK EXIM TOURS vedie databázu, ktorá obsahuje identifikačné a ďalšie osobné údaje zákaz-
níkov (ďalej len „osobné údaje“). CK EXIM TOURS zaručuje a chráni osobné údaje v maximálnej 
možnej miere, ktorá odpovedá stupňu technického rozvoja a organizačného zabezpečenia. Pod-
pisom zmluvy o zájazde zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciami o spracovaní 

osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto článku 13.4 
 Povinnosť zákazníka poskytnúť osobné údaje nevyplýva zo zákona, bez ich poskytnutí 
však nemôže byť uzavretá a plnená zmluva o zájazde. 
13.3 Zákazník môže súhlasiť s tým, že CK EXIM TOURS bude osobné údaje v rozsahu uvedenom 
v zmluve o zájazde spracovávať pre svoje marketingové a obchodné účely, vrátane zasielania 
obchodných oznámení a telemarketingu. Zákazník má právo súhlas so spracovaním osobných 
údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať len výslovným prehlásením. Obchodné 
oznámenia je CK EXIM TOURS oprávnená zasielať formou SMS, MMS, elektronickou poštou, či 
písomne. Zákazník môže zadarmo alebo na účet CK EXIM TOURS odmietnuť súhlas s využitím 
svojho elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení aj pri zasielaní každej 
jednotlivej správy, ak pôvodne toto využite neodmietol.
13.4  CK EXIM TOURS je oprávnená osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi sprís-
tupniť ďalším spracovateľom alebo prípadne správcom, a to za účelom:

a)   zaistenia svojich marketingových a obchodných akcií a zaistenia marketingových a ob-
chodným akcií tretích osôb, podmienkou však je, aby sa akcie tretích osôb vzťahovali na 
podnikateľské aktivity CK EXIM TOURS (ak bol zákazníkom poskytnutý súhlas v zmluve o 
zájazde podľa článku 13.3),

b)  vymáhania pohľadávok CK EXIM TOURS od zákazníka,
c)  tretím subjektom, ktoré pri využití služieb CK EXIM TOURS poskytli zákazníkovi službu či tovar,
d)   podnikom v rámci koncernu CK EXIM TOURS, ktoré zaisťujú prevádzkové činnosti potrebné 

pre poskytovanie služieb, 
e)   overovanie a hodnotenie platobnej morálky a dôveryhodnosti zákazníka a prevádzkova-

nie s tým súvisiacich registrov,
f)   Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. o poistnej zmluve, v platnom znení (ak bolo zo zákaz-

níkom dohodnuté cestovné poistenie). 
13.5  CK EXIM TOURS osobné údaje odovzdá tretím osobám vždy len v nevyhnutnom rozsahu. 
Pri odovzdaní osobných údajov tretím osobám CK EXIM TOURS zaistí ochranu osobných údajov 
pred zneužitím, taktiež aj ich dôveryhodnosť.
13.6  CK EXIM TOURS zverejní aktuálny zoznam spracovateľov a správcov na svojich interneto-
vých stránkach.
13.7  CK EXIM TOURS sa zaväzuje osobné údaje zlikvidovať či anonymizovať najneskôr do troch 
mesiacov odo dňa ukončenia zmluvy, s výnimkou nasledujúcich osobných údajov a v nižšie 
uvedených lehotách, ak nie sú príslušnými právnymi predpismi stanovené kratšie lehoty:

a)   titulu, mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla zákazníckej karty, adresy bydliska, ad-
resy elektronickej pošty a telefónneho čísla a to za účelom ponúkania obchodu a služieb 
CK EXIM TOURS. Toto oprávnenie má CK EXIM TOURS na základe súhlasu zákazníka podľa 
článku 13.3 po dobu neurčitú,

b)   titulu, mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla zákazníckej karty, adresy bydliska, ad-
resy elektronickej pošty a telefónneho čísla a to za účelom poskytovania vernostných 
zliav, prípadne iných zliav zo strany CK EXIM TOURS. Toto oprávnenie má CK EXIM TOURS 
na základe súhlasu zákazníka podľa článku 13.3 po dobu neurčitú,

c)   údajov nutných pre vymáhanie pohľadávky od zákazníka. V takom prípade CK EXIM TOURS 
osobné údaje zlikviduje či anonymizuje najneskôr do piatich rokov odo dňa úplného vy-
rovnania pohľadávky, 

d)  údajov nutných pre vedenie súdnych sporov, správnych, rozhodcovských konaní atď. 
e)  údajov nutných pre vybavenie reklamácií zákazníkov a 
f)  ich ďalšie spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.

13.8  Zákazník má pravo na opravu osobných údajov. Zákazník má tiež právo na informácie o 
osobných údajoch, ktoré CK EXIM TOURS spracováva, a to v rozsahu a za podmienok stanovených 
§12 zákona o ochrane osobných údajov.
13.9  Ak zákazník zistí, že CK EXIM TOURS spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou 
súkromného a osobného života zákazníka alebo v rozpore so zákonom, má zákazník právo 
požiadať o vysvetlenie. Zákazník má v týchto prípadoch tiež právo požiadať CK EXIM TOURS 
o blokovanie, doplnenie či likvidáciu osobných údajov. Zákazník má i ďalšie práva uvedené v 
ustanovení §21 zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa zákazník bude domnievať, že jeho 
práva sú porušované, je oprávnený zaslať svoju sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.
13.10 Zákazník berie na vedomie, že CK EXIM TOURS je v rozsahu a za podmienok stanovených 
platnými právnymi predpismi povinný odovzdať osobné údaje zákazníka pre účely stanovené 
zákonom, napr. pre účely vyžadované súdom, políciou či hygienickými stanicami. 
13.11  V prípade, že zákazník uzatvára zmluvu o zájazde aj v prospech tretích osôb, podpisom 
zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený k poskytnutiu ich osobných údajov, a v prípade, že poskytuje 
za tieto tretie osoby súhlas k spracovaniu osobných údajov podľa článku 13.3, musí v zmluve 
prehlásiť, že je k poskytnutiu takého súhlasu oprávnený. 
13.12  Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním svojich osobných 
údajov uvedených v zmluve o zájazde po dobu 10 rokov správcom (CK EXIM TOURS a.s.) a spra-
covávateľom DER Turistik Köln GmbH, so sídlom Cologne, Humboldstrasse 140-144, PSČ 51149, 
pre účely poskytovania dohodnutých služieb, poskytovania služieb s týmito službami súvisiacich 
a pre marketingové služby vrátane zasielania obchodných oznámení  zákazníkovi prostredníc-
tvom elektronických prostriedkov a telemarketingu, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo 
a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie 
správcom naďalej zasielané. Obchodné oznámenie môžu byť zasielané formou SMS, MMS, elek-
tronickej pošty či písomne. Zákazník môže zadarmo alebo na účet správca osobných údajov 
odmietnuť súhlas s využitím svojho elektronického kontaktu za účelom obchodných oznámení 
aj pri zasielaní každej jednotlivej správy.

14. NEPLATNOSŤ JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
 Ak je, alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie zmluvy o zájazde, týchto Všeobecných 
podmienok, prepravných podmienok alebo iných podmienok, ktoré tvoria súčasť zmluvy o zá-
jazde, neplatným, alebo nevymáhateľným, nebude tým dotknutá platnosť ani vymáhateľnosť 
ktoréhokoľvek ustanovenia zmluvy o zájazde, Všeobecných podmienok, prepravných podmie-
nok alebo iných podmienok, ktoré tvoria súčasť zmluvy o zájazde.

Prajeme Vám šťastný výber zájazdu z našej širokej ponuky, prežitie 
príjemnej, ničím nerušenej dovolenky a veľa nezabudnuteľných zážitkov.
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