
Katalóg zájazdov cestovnej kancelárie 
KARTAGO TOURS a.s. pre rok 2016–2017, 1. vydanie

*Podrobné podmienky pre uplatnenie sú uvedené na úvodných stránkach katalogu.

2016–2017 EXOTIKA
A V ZIME K MORU
EXOTIKA
A V ZIME K MORU

Kuba > Haiti > Dominikánská republika 
> Panama > Kostarika > Kapverdy

> Zanzibar > Mauricius > Reunion > Rodriguez 
> Seychely > Srí Lanka > Maledivy 

> Vietnam > Bali > Madeira > Lisabon   

ZĽAVA až 31 % *





Chyťte si výhodnú zľavu
pri nákupe zájazdu 
do 20. 10. 2016!*  

pri objednávke do 20. 10. 2016 *

*príklad zliav platných pre hotel 
Hard Rock Hotel & Casino, Dominikánska republika.

Využite aj ďalšie výhody 
včasného nákupu  zájazdu 

do 20. 10. 2016
- Zvýhodnená záloha len 60 € osoba
Platí pre zájazdy na charterových letoch. Podrobnejšie podmienky a informácie 
nájdete vo Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch, bod 3.
- Zľava 50 % na cestovanie v Travel Plus comfort a Business Class
Platí pre držiteľov zákazníckych kariet do vyčerpania kapacity jednotlivých letov.
- Zmena zájazdu úplne ZADARMO
Váš zájazd zmeníme úplne zadarmo do 10 dní pred odletom. Podrobnejšie infor-
mácie nájdete vo Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch, bod 6.
- Prioritné miesto ZADARMO
Platí pre držiteľov zákazníckych kariet na vybraných charterových letoch do vy-
čerpania kapacity.

Upozornenie
Ceny uvedené v tomto katalógu nie je možné kombinovať so 
žiadnymi ďalšími zľavami a ponukami neuvedenými na tejto 

dvojstrane. Držitelia zákazníckych kariet môžu k týmto cenám 
využiť iba fi nančný bonus zo zákazníckej karty.

Ponuka „Dieťa úplne zadarmo“ platí iba v prípade využitia zá-
kladnej katalógovej ceny, nie je možné využiť zvýhodnené ceny 

platné pre 1. a 2. vlnu zliav za včasný nákup.

ZĽAVY
Záleží len na vás, koľko bude stáť vaša dovolenka!

Prí
ďte včas a ušetrite!

ZĽAVA až 31 % 



Čo vám naša zákaznícka karta  
prinesie? 
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 od výšky 
utratenej čiastky pripísané body, ktoré vám na konci roka 
premeníme na finančný bonus.

- Na vašu zákaznícku kartu vám budú za každé 4 € hod-
noty zakúpeného zájazdu (do tejto čiastky nie sú započíta-
né servisné poplatky, vízové poplatky a poistenie) pripísa-
né 2 body.

- Ak na vašom konte dosiahnete minimálne 75 bodov, 
zmeníme každý pripísaný bod za 0,04 €. Na konto sa budú 
započítavať body za realizované zájazdy v uplynulom me-
siaci vždy prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

- Stav svojho zákazníckeho konta si môžete pravidelne 
kontrolovať na www.kartago.sk po uvedení čísla vašej kar-
ty.

- Bonus je možné kombinovať so zľavou za včasný ná-
kup, so zľavou stáleho zákazníka, alebo s ponukou „dieťa 
zadarmo“. Môže byť započítaný 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, pri ktorom 
sa finančný bonus uplatnil, tento bonus prepadá a nie je 
možné ho znovu využiť.

- 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.

Náš sofistikovaný systém sám eviduje počet zájazdov, ktoré zákazník absolvoval a automaticky ponúkne 
zľavu, na ktorú má zákazník v danom období nárok. Karty sú vydávané cestujúcim vo veku nad 18 rokov. 
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.

Cestovná kancelária Kartago tours prináša svojim  
zákazníkom unikátny systém zákazníckych kariet

- Ak predložíte pri objednávke zájazdu platnú zákaz-
nícku kartu a pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu 
uvediete jej číslo, získate Priority seat ZADARMO (len 
vybrané destinácie a lety, platí pri zakúpení do 20. 10. 
2016). Prednostné miesto v lietadle môže byť potvrdené 
v závislosti od momentálnych možností voľných miest. 
Túto výhodu nie je možné využiť pre triedu Business 
Class, Travel Plus Comfort a XL Seat.

- Ak predložíte pri objednávke zájazdu platnú zákaz-
nícku kartu a pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu 
uvediete jej číslo, získate zľavu 50 % na Travel Plus 
Comfort alebo Business Class (len vybrané destinácie 
a lety, platí pri zakúpení do 20. 10. 2016). Kapacita týchto 
miest je obmedzená a môže byť potvrdená v závislosti 
od momentálnych kapacitných možností. 

- Nárok na tieto výhody nie je možné doplňovať 
spätne. Požiadavka musí byť uvedená v prvotnom spí-
saní zmluvy o obstaraní zájazdu. 

Nadštandardné služby

Zákaznícke karty



Ak s nami cestujete prvýkrát: 
–  Objednávatelia zájazdov, ktorí prostredníctvom našej 

cestovnej kancelárie absolvujú zájazd, dostanú automa-
ticky 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 prostred-
níctvom formulára na našej internetovej stránke. 

Cestovali ste s našou CK (max. 5 rokov dozadu) a 
nemáte našu novú zákaznícku kartu? 

- O svoju zákaznícku kartu požiadajte prostredníctvom 
formulára na našej internetovej 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 nasledu-
júci pracovný deň autorizované našim oddelením starostli-
vosti o zákazníkov.

- Prevedenie autorizácie si klienti môžu overiť na našej 
webovej stránke v sekcii „overenie klientskej karty“ po 
zadaní čísla karty. V tomto okamihu už môžu klienti využí-
vať všetky zľavy vyplývajúce z držania tejto karty. Samotná 
karta mu bude zaslaná na adresu, ktorú klient uviedol v 
žiadosti o vydanie karty, a to do cca 30 dní.

- Upozorňujeme na skutočnosť, že neevidujeme osobné 
dáta zákazníkov cestujúcich pred dátumom 1. 10. 2007, nie 
je teda možné vyhľadávať nároky na zľavy podľa mena zá-
kazníka, 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 va-
ším menom a unikátnym číslom (vydané po 1. 8. 2008) a v 
čase od jej prijatia prišlo ku zmene niektorého z uvedených 
údajov (napr. zmena priezviska, adresy atď.), požiadajte, 
prosím, prostredníctvom formulára na našej internetovej 
stránke o zmenu údajov. Vo svojej žiadosti vyplňte políč-
ko, 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, zobrazí 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 pôvodné rezervačné čísla, ale doložíte nám 

starú zákaznícku kartu). Pokiaľ si prajete zvýšiť vašu zľa-
vu a doplniť ďalšie rezervačné čísla na vašej karte, toto je 
možné prostredníctvom formulára na našej www stránke, 
ktorý po zadaní údajov zobrazí možnosť overenia zákazníc-
kej karty. Táto zmena prebehne online v našom systéme, 
karta vám zostane rovnaká.

- Pokiaľ máte nejaké otázky alebo nejasnosti ohľadom 
našich nových zákazníckych kariet, kontaktujte nás.

Tel.: 02/ 57 20 57 20 alebo píšte 
na karty@kartago.sk 

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

Nemáte ešte našu novú zákaznícku kartu? Tu je uvedený postup, ako ju môžete získať.



Pre tých z vás, ktorí uprednostňujú pohodlie a úsporu času sme pripravili novinku – možnosť parkovania na 
letisku Václava Havla v Prahe.

Parkovisko SMART cena
8 dní 38 €
12 dní 57 €
15 dní 65 €

Parkovisko HOLIDAY cena
8 dní 31 €
12 dní 52 €
15 dní 60 €

Parkovisko COMFORT cena
8 dní 31 €
12 dní 52 €
15 dní 60 €

Prípadná aktualizácia cien bude uvedená na:
www.kartago.sk/parkovanie-na-letisku

Rezerváciu vášho parkovania uskutočnite súčasne s podpisom Zmluvy o obstaraní 
zájazdu.

Informácie o letiskách
Letisko Václava Havla v Prahe 
Všetky odlety s našou CK sa uskutočňujú z Termi-
nálu 1 alebo 2. 

Aktuálne informácie o letisku Praha:
www.prg.aero 
infolinka: 00420 220 111 888
Aktuálne informácie o doprave v Prahe:
www.dpp.cz, infolinka: 00420 296 19 18 17

Parkovanie priamo na letisku v Prahe



Zvýhodnené parkovanie pri letisku v Prahe exkluzívne pre klientov KARTAGO TOURS a.s. z katalógu EXOTIKA  
A V ZIME K MORU 2016. Klienti si zakúpia parkovanie spolu so svojím zájazdom priamo u svojho predajcu a 
po príchode na parkovisko sa preukáže komplexným odbavením kde bude uvedené „parking“. 

Air parking Praha (R7, Exit 7)
Kladenská 683/72, 273 43 Buštěhrad, okres Kladno
Telefon: 605 298 743, 602 369 191
www.air-parking.cz

Predajca uvedie parkovanie do zmluvy o zájazde a klient 
túto službu uhradí prostreníctvm predajcu KARTAGO TOURS 
a.s. Po príchode na parkovisko sa preukážu komplexným 
odbavením, kde bude uvedené „parking“

  Praha

  Kladno

Exit 7
Parkování

Cenník parkovania pri letisku*
Cena je uvedená za parkovanie jedného auta na max. 
16 dní.

  

Pri objednaní do 
20.10.2016 Air parking Praha

1 deň – 9 dní 16 €
10 - 13 dní 23 €
14 – 16 dní 27 €
17 a viac dní – podľa dohody

Pri objednaní od 
21.10.2016 Air parking Praha

1 deň – 9 dní 23 €
10 - 13 dní 31 €
14 – 16 dní 39 €
17 a viac dní – podľa dohody

Air parking Praha

Parkovanie pri letisku

*parkovanie musí byť objednané súčasne so zájazdom

V úvode každej destinácie nájdete informácie o servise, ktorý je na konkrétnych letoch k dispozícii. Pre príjemné prežitie letu vám ponúkame možnosť dokúpiť si 
už pri rezervácii letu občerstvenie, ktorého konkrétnu ponuku nájdete na tejto stránke.

Prehľad služieb poskytovaných na letoch s leteckou 
spoločnosťou Travel Service

Buy on Board
Už pri rezervácii zájazdu si môžete kúpiť občerstvenie. Ďal-
šie základné občerstvenie (nápoje a cukrovinky) si môžete 

kúpiť počas letu priamo na palube.

Meal
Počas letu dostanete kompletné teplé jedlo a jeden neal-
ko nápoj. Ďalšie základné občerstvenie (nápoje a cukrovin-
ky) si môžete kúpiť počas letu priamo na palube.

Full Meal
Počas letu dostanete kompletné teplé jedlo a jeden neal-
ko nápoj alebo pivo či víno. Ďalšie základné občerstvenie 
(nápoje a cukrovinky) si môžete kúpiť počas letu priamo 
na palube

Servis na palube



Komfortné cestovanie
Leťte komfortne! Pre vaše pohodlie a vyšší komfort cestovania môžete využiť niektoré z ponúkaných služieb našej cestovnej kancelárie.

Business Class
Na našich vybraných charterových letoch do exotických 
destinácií ponúkame možnosť zakúpenia miest v Business 
Class, ktoré okrem oddeleného salónika so širokými po-
lohovateľnými sedadlami v prednej časti lietadla ponúka 
aj vyšší komfort služieb a stravovania na palube lietadla. 
Pred odletom v Prahe budete pozvaní k bezplatnému ob-
čerstveniu vo VIP salóniku (v závislosti od otváracej doby 
salóniku). Na palube 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 jed-
notlivé lety). 

Cestovanie v Business Class umožňuje využiť hmotnosť za-
písaných batožín o 5 kg/ osoba vyššie než v bežnej cestov-
nej triede a máte možnosť rezervácie konkrétneho sedadla 
zdarma. Príplatky za cestovanie v Business Class začínajú 
už na cene 599 €, presnú sumu nájdete v úvode destinácie.

Travel Plus Comfort
Na našich charterových letoch na Kapverdy ponúkame 
možnosť objednania nadštandardnej triedy Travel Plus 
Comfort, ktorá zahŕňa možnosť využitia VIP salónika pred 
odletom na letiskách v Prahe (v závislosti od otváracej 
doby salónika), zaistených miest v prednej časti lietadla, 
vyššiu úroveň servisu na palube (rozšírený catering a väč-

levá strana pravá strana

cca 80 cmcca 75 cm

38 cm33 cm

Platí pouze pro 
B737-800

ší výber nápojov) a o 5 kg/ osoba navýšený váhový limit 
zapísanej batožiny. Pri letoch na Kapverdy a do Senegalu 
navyše pre vaše pohodlie  neobsadzujeme vedľajšie/ pro-
stredné sedadlo. Túto cestovnú triedu si môžeme zakúpiť 
za cenu od 189 €, presnú sumu nájdete v úvode destinácie.

VIP salónik
Uniknite hektickému prostrediu a v pokoji pred vašim od-
chodom relaxujte. Na váš odlet môžete čakať na letisku v 
Prahe v pokoji a komforte VIP salónika a využiť jeho nad-
štandardné služby (v závislosti od otváracej doby salónika). 
Salóniky sú vám k dispozícii najskôr 2 hodiny pred vaším 
odletom. Túto službu si môžete zarezervovať už pri objed-
návke vášho zájazdu za 35 €. Pre cestujúcich v triedach 
Business Class a Travel Plus Comfort je táto služba posky-
tovaná zadarmo.

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 vaše prioritné 
miesto. Bližšie informácie o cestovných triedach v konkrét-
nych lietadlách nájdete v úvode každej destinácie.

Priority Seat
Vyberte si miesto v lietadle podľa vášho priania (iba pri 
vybraných letoch). Táto služba je spoplatnená čiastkou 38 € 
(cena je uvedená za obe cesty). Vaše sedadlo si vyberiete 
podľa schémy uvedenej pre jednotlivé lety, ktorú nájdete 
v úvode destinácie a jeho číslo uvediete už pri rezervá-
cii vášho zájazdu. Priority Seat nie je možné 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 v konkrétnych lietadlách 
nájdete v úvode každej destinácie. 

XL Seat
Ak si prajete viac pohodlia, môžete si už pri objednávke vá-

šho zájazdu zarezervovať miesta pri núdzových východoch. 
Táto služba je spoplatnená sumou 70 € (cena je uvedená 
za obe cesty). Cestovná kancelária upozorňuje, že sedadlá 
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. Sedadlá nesmú byť obsadzované deťmi, 
osobami akokoľvek telesne alebo mentálne postihnutými, 
starými či fyzicky slabými či inak nespôsobilými (napr. z 
dôvodu požitia alkoholu, obmedzeného pohybu či agresivi-
ty alebo pretože ich doprava vyžaduje predlžovací pás). Na 
týchto sedadlách musia byť česky alebo slovensky hovoria-
ce 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 ba-
tožina musí byť bez výnimky uložená v schránkach na to 
určených). Ak cestujúci, ktorí si zarezervujú tieto sedadlá, 
nebudú spĺňať podmienky pre dopravu na miestach pri 
núdzových východoch, môžu byť odbavovacím alebo pa-
lubným personálom posadení na iné miesta. Upozorňuje-
me na to, že sedadlá pri núdzových východoch nie sú vo 
väčšine prípadov polohovateľné a mávajú pevné opierky. 
Pri týchto miestach tiež môže byť namiesto štandardného 
okienka iba núdzový priezor. Tieto špecifiká sedadiel pri 
núdzových východoch nie sú dôvodom na kompenzáciu 
čiastky uhradenej za rezerváciu miesta alebo zmenu mies-
ta pri nástupe do lietadla.

Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi
Rodiny s malými deťmi môžu na letiskách v Prahe využiť 
novú službu prednostného odbavenia. Jeden z odbavova-
cích pultov  pri všetkých charterových letoch bude vždy 
označený ako prednostný pre rodiny s malými deťmi.



V tejto časti nájdete informácie a makety k najčastejšie používaným lietadlám. 
Zmena typu lietadla je vyhradená. Aktuálny letový poriadok bude uvedený vo 
vašich Pokynoch na cestu, ktoré dostanete cca 7 dní pred odletom. Napriek 
všetkým našim snahám a snahám leteckých spoločností o dodržanie zmluvne 
stanovených odletových časov, opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti leteckej 

prepravy a 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, len čo o nich bude cestovná 
kancelária vyrozumená. 

Informácie o letoch

Kapverdy

Haiti, Kuba
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Boeing B737-800 v 
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Plus Comfort. 

Maketa lietadla Boeing 
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Maurícius, Srí Lanka, Vietnam, Seychelly
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách prevažne  so spoločnosťou Emirates.

Dominikánska republika – Punta Cana, Kostarika, Panama 
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách prevažne  so spoločnosťou Air France

Bali
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách prevažne  so spoločnosťou Singapore Airlines

Maldivy
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách prevažne  so spoločnosťou Turkish Airlines

Reunion
Lety do týchto destinácií sú realizované na pravidelných linkách prevažne  so spoločnosťou Air Mauricius



Výber zájazdu
V našom katalógu nájdete širokú ponuku destinácií a uby-
tovacích kapacít, medzi ktorými si určite nájdete to „svoje 
miesto“. Pri výbere zájazdu vám odporúčame, aby ste sa 
podrobne zoznámili nielen s destináciou, do ktorej vyces-
tujete, ale aj s konkrétnym hotelom. Vezmite, prosím, pri 
výbere svojej dovolenky do úvahy nielen kategóriu hotela, 
ale aj jeho umiestnenie a cenu. Väčšina cestovateľov už 
dnes vie, že hotely nižšej kategórie poskytujú väčšinou 
služby v menšej miere – a to sa týka nielen služieb sprí-
jemňujúcich vašu dovolenku, ale aj služieb stravovacích. 
Umiestnenie hotela vypovedá o tom, v akom prostredí 
svoju dovolenku 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 pokojnejšie, ale ani tu sa nevyhnete ruš-
nejšiemu dovolenkovému životu, predovšetkým ak hotel 
usporadúva animačné programy. Aj v hoteloch rovnakej ka-
tegórie 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 dovo-
lenka bude určite podľa vašich predstáv. 

Nákup zájazdu
Veľa cestovateľov už dnes vie, že nákup zájazdu na po-
slednú chvíľu sa mnohokrát nevypláca – atraktívne hotely 
bývajú vypredané už v čase zahájenia predaja. Naviac 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. Naši predajcovia sú dôkladne vy-
školení a sú ochotní odpovedať na akúkoľvek vašu otázku.
Dovolenku si môžete rezervovať aj prostredníctvom  inter-
netových stránok a zaistiť si ju tak doslova od vášho po-
čítača. 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, kto-
ré by mohli vašu dovolenku negatívne ovplyvniť. Ces-
tovnú zmluvu si pred podpísaním poriadne preštudujte, 
vrátane Všeobecných podmienok účasti na zájazdoch a 
Prepravných podmienok dopravcu.

Radostné očakávanie dovolenky
Teraz už máte svoju dovolenku vybranú a rezervovanú. 
V čase radostného očakávania vašej vysnívanej dovolen-
ky si nezabudnite v dostatočnom predstihu skontrolovať 
vaše cestovné doklady. Väčšina krajín vyžaduje platnosť 
pasu min. 6 mesiacov po návrate do SR. Pokiaľ cestuje-
te do krajín Európskej únie, nepotrebujete na cestovanie 
pas, postačí vám občiansky preukaz. Ak cestujete s deťmi, 
nezabudnite, že potrebujú na cestu vlastný cestovný pas!  

Dovolenka sa blíži
Približne sedem dní pred odletom obdržíte pokyny na zá-
jazd, v ktorých  sa dozviete všetky podrobnosti týkajúce 

sa vášho odletu na dovolenku. Riadne si ich preštudujte 
a venujte svoju pozornosť hlavne odletovému času a prí-
chodu na letisko. Pozor na odlety tesne po polnoci! V ta-
kom prípade musíte byť pripravení na odbavenie už pred 
polnocou deň pred plánovaným odletom. Ďalšou dôležitou 
informáciou je aj povolená maximálna váha batožiny – väč-
šina leteckých spoločností povoľuje batožinu s hmotnosťou 
15 kg na osobu (nie pre deti mladšie ako 2 roky) plus jednu 
príručnú batožinu do max. 5 kg s maximálnymi rozmermi 
56 x 45 x 25 cm. Kumulovaná hmotnosť jednej zapísanej 
batožiny nesmie presiahnuť 32 kg. V prípade, že vaša bato-
žina presiahne povolenú hmotnosť, ktorú nájdete na svojej 
letenke, overte si, prosím, s vašou cestovnou kanceláriou, 
či je možné na konkrétnom lete doplatiť nadváhu. Ak si 
chcete na dovolenku vziať golfovú alebo potápačskú vý-
stroj, prípadne inú nadmernú batožinu, oznámte túto sku-
točnosť s dodatočným predstihom vášmu predajcovi, ktorý 
preverí možnosť ich prepravy. Preprava takejto batožiny 
je spoplatnená. Spoločne s pokynmi na cestu dostanete 
aj všetky potrebné dokumenty k vašej dovolenke – potvr-
denie letu, potvrdenie ubytovania a potvrdenie poistenia 
(ak ste uzavreli cestovné poistenie prostredníctvom našej 
cestovnej kancelárie). Tieto dokumenty si, prosím, dôklad-
ne skontrolujte a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí 
kontaktujte obratom vášho predajcu so žiadosťou o opravu 
údajov. Dokumenty si uschovajte a predložte ich pri vašom 
odbavení pri ceste tam aj späť a pri ubytovaní v hoteli. V 
prípade straty počas vášho pobytu si môžete náhradné do-
kumenty vytlačiť z vášho e-mailu (ak máte možnosť pripo-
jenia). Náhradné dokumenty vám na požiadanie vytlačí aj 
váš delegát za poplatok 10 €.  

Rady na úvod...



V tomto čase si už začnite pripravovať nevyhnutné veci, 
ktoré budete na dovolenke potrebovať a na ktoré by ste 
mohli zabudnúť. Určite nezabudnite na opaľovacie krémy s 
vysokým ochranným faktorom,  slnečné okuliare, pokrývku 
hlavy a lieky, ktoré bežne užívate. Skontrolujte si, či máte 
zámok na uzamknutie batožiny a vymeňte si v banke po-
trebnú hotovosť. Skontrolujte, či máte pripravené bežné 
lieky proti zvýšenej teplote, na črevné problémy; ak pre-
ženiete opaľovanie, zíde sa vám panthenol na spáleniny. 
Určite sa vám bude hodiť napríklad plážová taška, štipce 
a šnúra na prádlo, otvárač na fľaše, zvlhčené osviežujúce 
obrúsky, náplaste 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 
a adresou hotela a letoviska, kde strávite svoju dovo-
lenku.
 
Do svojej batožiny, ktorá bude odbavená nikdy neukladajte 
cenné veci (peniaze, šeky, kreditné karty, kamery, osobné 
doklady, fotoaparáty a iné elektronické prístroje, šperky a 
pod.), umelecké a krehké predmety, predmety vyššej hod-
noty alebo tovar podliehajúci skaze – všetky takéto pred-
mety patria do príručnej batožiny, nakoľko letecká spoloč-

nosť za ich stratu ani poškodenie nenesie zodpovednosť.  
Znovu si prekontrolujte vaše doklady na cestu. Zabezpečte 
si odvoz na letisko. Do príručnej batožiny nepatria ostré 
predmety, ako napr. nožničky, pilník, otvárač, nože a pod. 
Do kabíny lietadla si môžete vziať len malé množstvo teku-
tín. Tekutiny a gély musia byť v baleniach do 100 ml. Všetky 
balenia musia byť uložené v jednom priehľadnom uzatvá-
rateľnom 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 príruč-
nej batožine. Do príručnej batožiny odporúčame zabaliť si 
aj kefku na zuby, pastu, spodné prádlo, tričko a plavky – po-
kiaľ by došlo k strate alebo poškodeniu „hlavnej batožiny“. 

V deň odletu
Odchod na letisko naplánujte tak, aby ste mali dosta-
točnú časovú rezervu v prípade neočakávaných kompli-
kácií. Odporúčame vám, aby ste boli na letisku 2 hodiny 
pred odletom. Vaše dokumenty potrebné pre vašu cestu 
aj pobyt ste dostali spoločne s pokynmi na cestu.

Po príchode na letisko sa informujte prostredníctvom infor-
mačných tabúl na číslo pultu, kde bude váš let odbavený. 
Pre identifikáciu letu je záväzným údajom číslo letu, ktoré 
nájdete vo vašich cestovných dokladoch. Venujte tomu-
to údaju pozornosť – často sa stáva, že v rovnakom čase 
odlieta do rovnakej destinácie 2 aj viac letov. Po prícho-
de k odbavovaciemu pultu sa, prosím, preukážte vašimi 
občianskymi preukazmi (iba v prípade letov v rámci EÚ) 
alebo pasmi. Nezabudnite, že aj dieťa musí mať vlastný 
cestovný pas. Tu tiež odovzdáte batožinu a dostanete pa-
lubnú vstupenku a potvrdenie o prevzatí batožiny – obidva 
doklady si starostlivo uschovajte. Môžete byť požiadaní o 
potvrdenie vášho letu, majte ich teda 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 či občerstve-
ním, 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 per-
sonál oboznámi s bezpečnostnými predpismi – venujte im, 
prosím, zvýšenú pozornosť.

Prílet
Po prílete prejdete pasovou kontrolou a vyzdvihnete si 
vašu batožinu. Batožinu si poriadne skontrolujte - v prípa-
de poškodenia alebo straty 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 
dostali pri odbavovaní pred vašim letom. Po opustení tran-
zitného priestoru vás budú očakávať naši 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. Ak ste si zaplatili službu „early 
check-in“, budete ubytovaní ihneď. Pokiaľ je váš príchod 
do hotela v skorších hodinách, recepcia väčšinou zabezpečí 
uloženie vašej batožiny dovtedy, než pre vás bude pripra-
vená 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 dele-
gát informuje po vašom prílete. Informáciu nájdete 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 krajine, 

ktorú ste navštívili, o hotelových službách, o okolí hotela a 
v neposlednom rade aj o výletoch, ktoré pre vás usporadú-
va 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 otázky 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 pla-
tíš nemalý peniaz, aby si strávil príjemné chvíle.

4. Dbaj na to, aby si vzal len polovicu šatstva, ktoré po-
važuješ 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 hostiteľovi rešpekt, bude odme-
nený.

Odlet
V deň pred odletom nájdete na informačnej tabuli pokyny 
na váš návrat. Venujte, prosím, pozornosť všetkým infor-
máciám, 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 re-
cepcii. Touto hodinou končí aj váš nárok na stravovanie a 
ďalšie služby hotela. Ak ste si zaplatili službu „late check-
out“, môžete vašu izbu využívať až do odletu. 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 od-
chodom. Po príchode na letisko vám delegát oznámi čísla 
odbavovacích pultov. Odbavenie bude prebiehať rovna-
kým spôsobom ako pri vašom odlete. Prosíme vás, buďte 
ohľaduplní k rodinám s deťmi a starším osobám a dajte im 
prednosť pri odbavení.

Návrat späť
Vaša dovolenka sa 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. Čítame aj vaše e-maily a listy. Všetky pripo-
mienky sú pre nás dôležité – na ich základe sa snaží celý 
tím našej cestovnej kancelárie stále pracovať na zlepše-
ní 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 nie-
ktorom z našich zájazdov.



Informácie pred nákupom zájazdu

Hotely a ubytovanie
Všetky hotely a penzióny sme starostlivo vybrali s našimi 
zahraničnými partnermi a na základe spoľahlivých zna-
lostí miestnych pomerov. Popis a klasifikácia hotelov sú 
uvedené podľa kritérií stanovených príslušným rezortom 
dotyčnej krajiny, ktoré sa nemusia zhodovať s kritériami 
platnými v SR. Upozorňujeme na skutočnosť, že štandard 
hotelov rovnakej kategórie sa môže v jednotlivých kraji-
nách 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 nenároč-
nú klientelu.

    Jednoduché ubytovanie s účelným vyba-
vením, vhodné pre nenáročnú klientelu. 
Jednoduchý rozsah stravovania a služieb. 

      Objekty nižšej strednej turistickej triedy s 
bežným vybavením a rozsahom stravova-
nia. 

      Objekty strednej triedy so zodpovedajú-
cim štandardom služieb a vybavením. 

       Hotely s vysokým štandardom služieb, 
ubytovania a stravovania, určené pre 
náročnejších klientov.  

V krajinách, ktoré sú obľúbeným cieľom pre strávenie dovo-
lenky, sa kvalita hotelov priblížila medzinárodnej úrovni. Izby 
však väčšinou nebývajú dostatočne zvukovo izolované. Život 
sa odohráva - zvlášť v lete - na ulici, často až do neskorých 
nočných hodín. Pokiaľ sa nachádzate v blízkosti týchto ruš-
ných miest, môžu spôsobovať hluk. Automobily a motocykle 
nepodliehajú žiadnym prísnym predpisom. Z týchto dôvodov 
sa môžete občas dostať k spánku až neskôr. Riešením potom 
môže byť poludňajší spánok (obchody sú zatvorené a všade 
panuje pokoj). K exotike južných krajín patrí aj hmyz, ktorý 
sa môže vyskytovať aj v hoteloch. Pre každý prípad si zober-
te prostriedky proti hmyzu. 
Na cestách si treba uvedomiť, že úroveň mnohých cieľov na-
šich dovoleniek nedosahuje úroveň, na ktorú sme zvyknutí 
z domu či z cestovania po vyspelých európskych krajinách. 
Nižšia úroveň sa môže prejaviť vo vybavení izby alebo v 
službách, ktoré hotel ponúka a taktiež v pestrosti podávanej 
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. Zákony hostiteľských krajín 
totiž povoľujú vyšší príjem objednávok ako je skutočná kapa-
cita hotela. V tomto prípade je majiteľ hotela povinný zabez-
pečiť náhradné ubytovanie, vždy tej istej alebo vyššej triedy. 
Nárok máte na ubytovanie v tej kategórii, ktorá vám bola 
potvrdená a ktorú ste si zaplatili. Prideľovanie izieb hosťom 
je vždy 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 kan-
celária prihliadať, ale tieto požiadavky sa nedajú považovať 
za súčasť potvrdenej objednávky, pokiaľ táto služba nie je 
vopred platená. Na splnenie týchto požiadaviek nemá naša 
CK vplyv, závisí to od aktuálnej disponibility kapacít v prís-
lušnom hoteli. Ako trojlôžková izba sa klasifikuje izba dvoj-
lôžková s prístelkou. Prístelka môže byť rozkladacia sedačka, 
ležadlo, pohovka alebo poschodová posteľ. Tretia 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 z dôvodu príplatku. Vo 
väčšine prípadov nemajú balkón. Možnosť nasťahovania v 
deň príchodu je najskôr o 14.00 hodine. Včasný príchod ale-
bo neskorý odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby. 
Našim klientom ponúkame možnosť zakúpenia služby „early 
check-in“, ktorá umožňuje využitie ubytovania a služieb ho-
tela ihneď po príchode do hotela v prípade skorého príletu 
do destinácie. Podľa medzinárodných dohôd musia byť izby 
vždy uvoľnené do 12.00 hod. (v niektorých prípadoch už do 
10.00 hod.). O neskoršom vysťahovaní sa môžete individuál-
ne dohodnúť na recepcii (väčšinou však za poplatok). V prí-
pade neskorého odletu z destinácie odporúčame zakúpenie 
služby „late check-out“, ktorá umožňuje využitie ubytovania 
a služieb hotela až do času odchodu na letisko. Prosíme, aby 
ste vzali na vedomie, že vo väčšine hotelov nie je povolené 
donášať na izbu vlastné potraviny a nápoje. Výnimkou sú ho-
tely apartmánového typu vybavené kuchynkou. 

Vážení priatelia, ďakujeme, že ste si vybrali zájazd z katalógu CK Kartago tours. Prosíme vás, aby ste si 
pozorne preštudovali nasledovné informácie. 



KLIMATIZÁCIA
Niektoré hotely ponúkajú svojim klientom možnosť využí-
vania klimatizácie zadarmo. 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 hote-
la 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 oddeľovaná od kľúča. 

SLUŽBY
Rozsah služieb, ktoré hotel ponúka, nájdete v popise hote-
lov. 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 hlavnej sezóne). 

VYHRIEVANÉ BAZÉNY
Niektoré hotely ponúkajú svojim hosťom aj vyhrievané bazé-
ny. Takúto informáciu nájdete v popise konkrétneho hotela. 
Bazény bývajú vyhrievané iba v určitom období, a to aj v 
závislosti od počasia. Upozorňujeme na skutočnosť, že ba-
zén nemusí byť vyhrievaný počas celého obdobia – o tom, 
či bude vyhrievanie bazéna spustené rozhoduje vždy hotel.

 LETECKÁ PREPRAVA
Všetky lety ponúkané našou cestovnou kanceláriou sú za-
bezpečované renomovanými tuzemskými alebo zahraničný-
mi leteckými spoločnosťami v turistickej triede. Na základe 
predpisov a dohovorov bežných v medzinárodnej leteckej 
preprave si Kartago tours vyhradzuje možnosť zmeny miesta 
odletu, trasy letu, možnosť medzipristátia, zmeny leteckej 
spoločnosti, typu lietadla a letového plánu. Platné časy od-
letu a príletu sú uvedené vo vašich cestovných dokladoch. 
Prvý a posledný deň leteckých zájazdov  je určený na prepra-
vu a nie na samotnú dovolenku, pričom lety často zasahujú 
aj do nasledujúceho dňa. Nemožno tiež vychádzať z toho, že 
sa odlety uskutočnia dopoludnia a spiatočné lety večer. Zme-
ny letových časov sa môžu uskutočniť aj niekoľko hodín pred 
plánovaným odletom a ich dôsledkom môže byť meškanie 
či presunutie letu. Je to spôsobené nielen počasím, ale aj 
technickými problémami, preplnením vzdušných koridorov či 
prevádzkovými kapacitami jednotlivých letísk. Kartago tours 
a letecké spoločnosti sa usilujú o najväčšiu možnú mieru 
vylúčenia týchto rušivých 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 celkové-
ho počtu nocí započítaná v prípade, že klient je ubytovaný do 
12.00 hodiny nasledujúceho dňa. Za poškodenie alebo stratu 
batožiny pri leteckej preprave preberá plnú zodpovednosť 
letecká spoločnosť. Pokiaľ k tomu dôjde, musí byť táto sku-
točnosť nahlásená ihneď po prílete na príslušnom mieste na 
letisku a spísaný protokol (P.I.R.), ktorý je potrebný 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 gastronomickými prvkami. Prevažuje zelenina a 
rôzne šaláty. Spôsob stravovania je uvedený v popise kaž-
dého 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, ovo-
cie, zaváraniny, syr, salámu - to všetko opäť podľa triedy 
hotela. V hoteloch nižšej a strednej triedy môže byť ponu-
ka 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 môžeme 
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, balené nápoje sú spoplat-
ňované. 
Cestovná kancelária Kartago tours vo svojich popisoch 
uvádza orientačné časové rozmedzie čerpania programu All 
inclusive, ktoré však môže byť aktuálne hotelom upravené. 
All inclusive je možné čerpať v časoch a na miestach urče-
ných hotelom. Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia 
sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené 
väčšinou dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské vybave-
nie, ktoré je k dispozícii, sa skladá iba zo základného ria-
du. 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 dostatoč-
nom množstve. Stravovací režim „all inclusive“, ktorý sa v 
posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším, znamená plnú 
penziu a časovo obmedzenú konzumáciu rozlievaných neal-
koholických a (prevažne) miestnych alkoholických nápojov 
podľa rozpisu hotela. Rozsah a obsah systému „all inclusive“ 
sa líši od hotela k hotelu, pričom nie je možné porovnávať 
klubové zariadenia s hotelmi mestského typu. Rozsah a ob-
sah systému „all inclusive" závisí aj od triedy a ceny hotela. 
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 delegáti/ sprievodcovia cestovnej kan-
celárie Exim & Kartago tours. Delegáti organizujú transfery 
z/ na letisko, úvodné informačné stretnutie a pravidelné in-
formačné 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 telefón-
nom čísle, ktoré obdržíte pri prílete do cieľa vašej dovolenky. 

TRANSFERY V DESTINÁCII
Cestovná kancelária Kartago tours prepravuje svojich klien-
tov modernými autokárami alebo minibusmi. Pri posudzo-
vaní dĺžky transferu do vášho ubytovacieho zariadenia je 
nutné vziať do úvahy vzdialenosť hotela aj to, že transfer 
nemieri priamo do vášho hotela, ale zváža klientov, ktorých 
ubytovanie sa nachádza na trase. Ak chcete ušetriť svoj čas, 
zaistíme 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 (predovšetkým vyššej triedy) je požado-
vané, aby muži aj ženy chodili na večeru primerane oblečení 
- krátke nohavice nie sú povolené.

BICYKLE, SURFY
Preprava neskladných batožín, bicyklov, surfov a pod. pod-
lieha poplatkom zo strany leteckej spoločnosti, je podmi-
enená kapacitnými možnosťami lietadla a transferových 
autobusov a musí byť nahlásená v CK Kartago tours v do-
statočnom časovom predstihu. Transfer z letiska do hotela 
a späť a uskladnenie týchto nadrozmerných batožín nie sú 
zahrnuté v poplatku za prepravu. V prípade záujmu 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 kan-
celárii, následnom súhlase leteckého prepravcu a vždy za popla-
tok. 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 
ubytovacích 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 mikrobiolo-
gické zloženie od vody v SR a jej konzumácia môže spôsobiť 
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. Za takéto výpadky CK Kartago tours 
nezodpovedá.

ŠPERKY A TREZORY
Neodporúčame brať si na dovolenku drahé šperky. Uložte 
si cestovné doklady, peniaze, šeky, platobné karty a všet-
ky cenné predmety do trezoru, ktorý si možno 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 obyva-
teľstvu, ktoré býva často o niečo hlučnejšie než sme zvyk-
nutí. Lehátka a slnečníky sa dajú prenajať za poplatok, prí-
padne zadarmo - viď katalóg. Počet slnečníkov a lehátok sa 
väčšinou 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 sú 
niektoré ubytovacie jednotky situované vo väčšej vzdiale-
nosti od pláže. Nezabudnite ani na opaľovacie krémy a oleje 
s vysokým ochranným faktorom a nepodceňujte slnečné žia-
renie, 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 zatvorí 
skôr. Môže dôjsť k obmedzeniu ponuky pre voľný čas a zá-
bavu. Môžete si však užiť viac pokoja a viac miesta a tiež 
obsluha bude mať pre vás viac času.

LEKÁRSKA POMOC
Ordinačné hodiny sú zvyčajne od 9.00 – 21.00 hodín. Bež-
né lieky je možné kúpiť v miestnych lekárňach. V prípade 
zdravotných problémov sa obráťte na asistenčnú službu, 
ktorej kontakt je uvedený na preukaze poisteného, ktorý 
dostanete spolu s letenkami a ubytovacími poukazmi pred 
odletom. Asistenčná služba vám poradí ďalší postup. V prípa-
de, že asistenčná služba nebude pri riešení poistnej udalosti 
kontaktovaná, môže vám byť odmietnuté hradenie nákladov 
zo strany poisťovne. Ak ste nevyužili cestovné poistenie od-
porúčané našou cestovnou kanceláriou, postupujte v súlade 
s pokynmi poisťovne, v ktorej ste si poistenie zabezpečili.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
V každej destinácii je pre vás pripravená bohatá ponuka fa-
kultatívnych výletov, niektoré si môžete kúpiť už pri objed-
návke zájazdu v eurách alebo za miestnu či voľne meniteľnú 
menu v mieste pobytu. Tieto služby zabezpečuje miestna 
agentúra.  Akékoľvek reklamácie odporúčame vyriešiť pri-
amo na mieste pobytu, nakoľko Kartago tours nie je orga-
nizátorom týchto výletov. Za kvalitu suvenírov zakúpených 
v priebehu výletu (napr. DVD) nenesie Kartago tours žiadnu 
zodpovednosť. 

INTERNET/ WI-FI
Prístup na internet býva v rámci hotela zväčša spoplatne-
ný, pokiaľ nie je uvedené inak. Rýchlosť a kvalita pripojenia 
závisí od podmienok hotela a miestneho poskytovateľa. Za 
prípadné výpadky pripojenia nenesie cestovná kancelária 
zodpovednosť. I keď hotely často ponúkajú Wi-Fi  pripojenie 
vo vyznačených priestoroch zadarmo, môže ísť o pripojenie s 
kolísavejším signálom a nemusí ísť o tak kvalitné pripojenie 
na aké ste zvyknutí.

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 fil-
trom. Nemiešajte rôzne druhy pikantných a ťažko stráviteľ-
ných pokrmov. Nepite vodu z vodovodov a hydrantov a ani 
v nej neumývajte ovocie na okamžitú konzumáciu. Odpo-
rúčame konzumovať len ovocie a zeleninu, ktoré si môžete 
sami olúpať. V niektorých prípadoch nie sú lieky dovezené zo 
Slovenskej republiky určené na črevné a zažívacie problémy, 
účinné. V takomto prípade odporúčame kontaktovať nášho 
delegáta alebo jeho prostredníctvom lekára.



Informácie o cenách zájazdov je možné zistiť vo všet-
kých značkových predajniach  prípadne na webových 
stránkach www.kartago.sk, či telefonicky na tel. 02/ 
5720 5720.

Čo obsahujú a neobsahujú ceny zájazdov 
Ceny zájazdov obsahujú leteckú dopravu v turistickej triede 
vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytova-
nie a stravovanie podľa špecifikácie hotela, transfer z le-
tiska a späť v cieli zájazdu, služby delegáta. Ceny zájazdov 
neobsahujú doporučený príplatok za cestovné poistenie, 
poplatky za víza (ak sú vyžadované) a fakultatívne 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 vyznačeného veku ubytované na izbe s dvomi 
dospelými osobami iba zvýhodnenú cenu za letenku, výška 
ktorej je uvedená aj s príslušným vekom v cenníkovej ta-
buľke príslušného hotela. V niektorých hoteloch môže túto 
ponuku využiť aj dieťa cestujúce s 1 dospelým. Táto ponuka 
môže v prípade niektorých hotelov platiť iba v niektorých 
termínoch. Dieťa platí iba zvýhodnenú cenu letenky, ces-
tovné poistenie, prípadne vízum a pobytové taxy. 

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí väčšinou iba jednora-
zový manipulačný poplatok uvedený na úvodných stranách 
pri každej destinácii a nemá nárok na miesto v lietadle, 

lôžko a stravu. Dieťa do dvoch rokov musí platiť vízum 
(pokiaľ je vyžadované). Upozorňujeme na skutočnosť, že 
niektoré hotely poskytujú postieľku zadarmo a niektoré za 
poplatok.  

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

Väčšia rodina
Máte už jedno dieťa staršie alebo je vás jednoducho viac a 
chceli by ste byť ubytovaní spolu? Žiadny problém. Hotely 
označené logom „Väčšia rodina“ majú vo svojej ponuke aj 
väčšie izby s možnosťou ubytovať spolu napr. až tri dospelé 
osoby a jedno dieťa alebo rodinu s troma deťmi.

Osoby na prístelke
Ak cestuje s dvoma ďalšími osobami tretia, prípadne štvrtá 
dospelá osoba či dieťa ubytované v rovnakej dvojlôžkovej 
izbe, vzťahuje sa na neho cena, ktorá je uvedená v prísluš-
nom cenníku. Upozorňujeme na skutočnosť, že vždy ide o 
ubytovanie na prístelke, ktorá nie je plnohodnotným lôž-
kom, môže ním byť napríklad skladacie ležadlo, vysúvacie 
lôžko, sedačka a pod. Pridaním prístelky do izby sa obytný 
priestor zmenší (či už ide o dospelú osobu alebo dieťa).

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

Ostatné zľavy
Cestovná kancelária Kartago tours ponúka rozsiahly systém 
zliav. Podrobnosti o týchto zľavách nájdete na úvodných 
stránkach tohto katalógu. Zľavy nie je možné vzájomne 
kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.  

Dôležité informácie
Vážení zákazníci, skôr, ako začnete listovať v katalógu a vyberať si zájazd, venujte, prosím, pozornosť týmto 
dôležitým informáciám, ktoré sa vzťahujú na všetky ceny zájazdov



Použité ikony

Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uvedené v tomto 
katalógu alebo vyplývajúce zo všetkých prebiehajúcich marketingových akcií alebo zmluvných záväzkov.

Novinka
v ponuke

Detský kútik

Bez stravy

Vodné športy

Stravovanie: 
raňajky

Potápanie

Stravovanie:
polpenzia

Golf

Bazén

Stravovanie: 
plná penzia 

Tobogán

Tenis

Wi-Fi pripojenie

Telocvičňa/ posilňovňa

Stravovanie:
plná penzia PLUS

Stravovanie: 
all inclusive

Stravovanie: 
all inclusive PLUS

Stravovanie:  
all inclusive ULTRA
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Hotel na pláži

Izby s výhľadom na 
more

Internet

Wellness

Dieťa zadarmo

Dieťa za cenu letenky v sprievode 
dospelej osoby

Dieťa za letenku

Iba pre dospelých

Rodinná dovolenka

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

Väčšia rodina
Hotely označené logom „väčšia rodina“ 
majú vo svojej ponuke aj väčšie izby s 
možnosťou ubytovať spoločne napr. až 
troch dospelých a jedno dieťa alebo rodinu 
s troma deťmi.

All inclusive
Tento hotel ponúka služby all inclusive 
(rozsah poskytovaných služieb nájdete v 
popise hotela).

Kartago Quality
Hotel označený týmto symbolom patrí 
medzi najlepšie v našej ponuke aj v danej 
oblasti.

Kartago Tip
Hotel označený týmto symbolom je hotel 
obľúbený u klientov, prípadne ponúka 
veľmi výhodné ceny a kvalitu služieb.

Iba v Kartago tours
Tento hotel nájdete iba v ponuke cestov-
nej kancelárie Kartago tours, a.s.

Tobogán
Hotel označený týmto symbolom má vo 
svojom areáli Aquapark, alebo tobogán 
(podrobnejšie informácie nájdete v popise 
hotela).

Wi-Fi
Hotel označený týmto symbolom poskytu-
je služby Wi-Fi zadarmo.

Zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo

Obsadenosť izieb

- Zľavy za včasný nákup – v období platnosti zľavy za skorý 
nákup sú ceny uvedené na www.kartago.sk a v rezervač-
nom systéme
- Zľavy, výhody, bonusy je možné uplatniť iba zo základnej 
katalógovej ceny za dospelú osobu a je nutné ich nároko-
vať pred podpisom cestovnej zmluvy. 
- Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené zľavy, výhody, bonu-
sy a služby zadarmo nie je možné kombinovať a je možné 
uplatniť iba jednu z nich.
- Zľavy nie je možné uplatniť pri predaji samostatných lete-
niek  či samostatného ubytovania 

Mimoriadne ponuky 
V priebehu roka vypisuje CK Kartago tours mimoriadne 
ponuky. Ide napr. o nové termíny odletov alebo ponuky 
nových ubytovacích kapacít, zľavnené zájazdy alebo špe-
ciálne akcie. O týchto ponukách sa informujte na našich 
internetových stránkach www.kartago.sk alebo vo vašej 
cestovnej kancelárii.

Označuje možný počet dospelých osôb a detí v uvedenom type izby.

1 =  Dospelá osoba   2 = Dieťa (vek dieťaťa je určený podmienkami konkrétneho hotela)

Príklad: štandardná izba: 1-12-11-112-111
1 dospelý/ 1 dospelý + 1 dieťa/ 2 dospelí / 2 dospelí + 1 dieťa/ 3 dospelí

 





EXIM
TiPMena: konvertibilné kubánske peso (CUC)

Časový posun:  - 5 hodín, v čase platnosti letného času v SR – 6 
hodín
Hlavné mesto: Havana
Telefónna predvoľba: +537
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Kube: www.havana.mfa.sk, 
embeslovaca@mfa.sk
tel.: +537/2041884 (1885)

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. 

Vitajte na Kube!
Kuba je unikátna, veselá, krásna a nesmierne živá krajina. Politická izolácia Kuby 
zabránila veľkému náporu cestovateľov a spôsobila tak, že si krajina uchovala svoju 
neopakovateľnú atmosféru, pre ktorú sem mnoho cestovateľov mieri na dovolenku. 
Kuba má rad nádherných pamiatok z koloniálnych čias. Hlavné mesto Kuby Hava-
na, je často nazývané „Paríž Karibiku“. Havana je jedným veľkým múzeom. Kuba 
je matkou väčšiny latinsko-amerických 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 krásnych žien.
Nechajte sa ukolísať šumením mora a paliem pri poháriku Hemingwayovho obľúbe-
ného mojita, alebo daiquiri k príjemnému odpočinku. Dovolenka na Kube nie je len 
dvadsať kilometrov dlhá pláž v letovisku Varadero a azúrové more, ale aj ostrovčeky 
pozdĺž pobrežia, jaskyne, hory, zálivy a divoké rieky. Užijete si zábavu a odpočinok.
Kuba je ostrovom, ktorý bol už kedysi legendou a kde život ide naplno i cez všetky 
úskalia pretrvávajúceho socializmu. Kuba si vďaka svojej izolácii zachovala atmo-
sféru 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, vyhlásené-
mu rumu a povestnej flotily amerických vozov 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 väčšinu svojho života. Vitajte na Kube a zoznámte sa s ňou i vy...

KUBA

JAMAJKA

HAITI

BAHAMY

FLORIDA

Havana Varadero

Karibské moře

Altantický oceán

Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí jednorazový manipulačný 

poplatok 50 EUR (ak nie je uvedené inak)

V cene zájazdu nie je zahrnuté
vstupné vízum (cestovná kancelária vám zaistí vstupné vízum na 

požiadanie a za poplatok 37 EUR na osobu)

KUBA
 



Pevnost El Morro v Havaně

Havana

Havana

Divadlo García Lorca

Námestie revolúcie

Informácie > Letoviská
Kuba 

Varadero
Miestna preslávená pláž Varadero je synonymom pre krásnu 
dovolenku 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 vý-
chodne od Havany. Severná strana polostrova je lemovaná 
vyše 20 km dlhou plážou z bieleho koralového prachové-
ho piesku a azúrovým morom. Pozdĺž pláže sa nachádzajú 
hotely tohto najlepšieho a najznámejšieho kubánskeho 
turistického letoviska. Ide o  širokú ponuku ubytovaní od 
jednoduchších hotelov po tie najluxusnejšie rezorty, posky-
tujúce 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 vyrábaných 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 minulé-
ho storočia, kedy bolo Varadero akousi obdobou amerického 
Palm Beach a obľúbeným miestom dovolenky milionárskej 
smotánky. Dnes sú vily rodiny Du Pont mondénnymi reštau-
ráciami alebo súčasťou hotelových komplexov.

Holguin
San Isodoro de Holguín, skrátene Holguín (číta sa Olgin), je 
hlavným mestom jednej z najromantickejších provincií Kuby. 
Nachádza sa na východnej časti Kuby, približne 680 km od 
Havany a 70 km od Las Tunas. Oblasť je známa množstvom 
krásnych bielych pláží a tyrkysovým morom, zachovanou prí-
rodou, pôvabnými mestečkami s radom významných miest 
a stálym teplým počasím. Táto časť ostrova – stále príliš neo-
vplyvnená veľkým turistickým  ruchom – však ponúka veľmi 
dobre vybavené rezorty.
Samostatné mesto Holguín je známe pod prezývkou ,,Ku-
bánske mesto parkov´´ (Ciudad cubana de los parques), lebo 
jeho stred tvorí päť susedných parkov -tiahnucich sa po línií 
od severu k juhu. Tým centrálnym je Calixto García Park, kde 
stojí jedna z  najzaujímavejších mestských stavieb Museo 
Provincial de Holguín (La  Periquera), Mestské kultúrne st-
redisko čí divadlo.
Mimo známej neoklasicistnej Cathedral of San Isodoro 
v  meste nájdete aj kostoly z  18. storočia, niekoľko veľmi 
dobre vedených malých múzeí, námestia s kubánskou ko-
loniálnou architektúrou i pútnický Krížový kopec (Loma de la 

Cruz) s pôsobivým výhľadom na mesto. A čo je najlepšie – po 
celom meste sa dá bez problémov pohybovať pešo a navští-
viť tak najznámejšie miesta a pamiatky.
Názov Holguín má mesto podľa španielskeho kolonizátora 
kapitána García Holguína, ktorý sem v  roku 1545 priplával 
a sám sa tu usadil. Kryštof Kolombus sa pri svojej prvej plav-
be v roku 1492 vylodil práve v tejto oblasti a údajne prehlásil: 
,,Najkrajšie miesto na svete, bujnosť tropickej zelene, prie-
zračnosť vody a vtáky, ktoré spievajú tak sladko...´´.

Guardalavaca
Prístavné letovisko s krásnymi plážami s Izbanou atmosférou 
a  zároveň s veľmi dobrým turistickým zázemím. Vzniklo už 
v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď ho otváral 
sám veľký Fidel Castro. Pýši sa ideálnymi podmienkami pre 
šnorchlovanie a potápanie, ale môžete vyraziť  aj na výlety ka-
tamaránom alebo sa prejsť po ekoarcheologickom chodníku.
Najvyhľadávanejšou plážou je Playa Guardalavacam kde si 
môžete vyskúšať scuba diving, rybárčenie, windsurfing či 
jazdu katamaránom a  kajakom. Približne kilometrová pláž 
Playa Pesquero zase ponúka pohľad na krásne útesy aj fareb-
ný podmorský život. Šnorchlovanie praje aj zelenkastej vode 
pri pláži Playa Esmeralda. Viac súkromia si užijete na Playa 
Blanca, či na jemnom piesku známej Playa Yuranguanel.
V tesnej blízkosti od Guardalavaca leží park Parque Natural 
Bahía de Naranjo. Miestne turistické chodníky vedú okolo 
jaskýň s indiánskymi kresbami Cueva Siboney. Aj neďaleké 
pohorie Sierra Maestra s  najvyššou kubánskou horou Pico 
Turquino (1  974 metrov nad morom) a  rovnako nazvaným 
parkom vyzýva k peším výletom. Ak vás láka možnosť za-
plávať si s delfínmi, odvezte sa loďou k malému morskému 
delfináriu v centre Bahía de Naranjo. Asi 6 km južne od Guar-
dalavaca, na kopci uprostred lesa týčiacich sa paliem, sa na-
chádza Chorro de Maíta – najdôležitejšie odhalené indiánske 
pohrebisko v Karibiku. Je tu vystavených 61 kostier z obdobia 
1490-1540. Na severovýchodnom pobreží leží najstaršie ku-
bánske mesto Baracoa, ktoré bolo prvým hlavným mestom 
Kuby. Baracoa leží v zálive obklopené horami a krajinou po-
horia Sierra del Purial a s výnimkou jedinej horskej cesty je 
celé izolované od zvyšku ostrova. Navštíviť môžete i najväčší 
pivovar na východnej časti ostrova alebo španielsky Cerve-
ceria Bucanero, produkujúci obľúbené pivá Buceno Fuerte, 
Mayabe a Cristal. Prevádzkuje ho spolu s kubánskou vládou 
belgický pivovar Anheuser Busch. 



Pre príjemné a bezproblémové prežitie vašej dovolenky vám odporúčame, 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 mož-
né iba pred odletom z Českej republiky. Vízum zabezpečuje 
usporiadateľ zájazdu za poplatok 30 € na osobu. Vízovú kartu 
je každý účastník zájazdu povinný vyplniť podľa k nej pri-
ložených inštrukcií pred príchodom k odbavovacej prepážke 
na letisku pred odletom na Kubu. Nie je povolené škrtanie 
a  prepisovanie. Vízové karty sú očíslované a nemožno ich 
nahradiť! Pri chybnom vyplnení je výmena vízovej karty 
možná len pri novej úhrade príslušného poplatku za vízum. 
Pri vstupe do krajiny je klientom letiskovými úradníkmi vrá-
tená opečiatkovaná časť vízovej karty, ktorú je treba uscho-
vať v cestovných dokladoch. Kubánske pohraničné úrady ju 
odoberajú pri odbavovaní na letisku pred odletom do ČR. 
V prípade straty budete musieť prejsť dlhou administratív-
nou procedúrou a na mieste uhradiť za novú kartu správny 
poplatok vo výške 35 EUR.  Cestovné pasy  musia byť  platné 
minimálne 6 mesiacov po návrate. Hotelová recepcia po prí-
chode odoberá pasy a opečiatkované diely vízovej karty na 
registráciu. Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako 
SR sú povinní si zaistiť potrebné doklady na cestu na prísluš-
nom veľvyslanectve alebo konzuláte. 
Na Kubu nie je povolený dovoz tovaru (napr. darčeky) okrem 
tovaru pre vlastnú spotrebu, ktorého hodnota nepresahuje 
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.

Dôležité: Pre vstup na Kubu je podmienkou doklad o uzatvo-
renom cestovnom poistení na liečebné náklady, bez tohto 
dokladu môže byť turistom vstup na územie Kuby odmiet-
nutý. 

Zdravie  - očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou tejto ponuky, nie je 
vyžadované žiadne očkovanie. Pred cestou odporúčame in-
formovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri 

zdravotných ťažkostiach u vášho praktického lekára.

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

Poznávacie okruhy a fakultatívne výlety
Poznávacie programy a  fakultatívne výlety sú na všetkých 
miestach organizované v optimálnej podobe miestnym po-
skytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych 
výletov sa môžete zoznámiť priamo na mieste pobytu. Pri 
rozhodovaní o účasti na týchto zájazdoch je potrebné uvedo-
miť si odlišnosť miestnych prírodných, ekonomických a soci-
álnych 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 oficiálnych slovenských operá-
torov GSM mobilných telefónov funguje v oblasti Varadera 
a  Havany. Veľká časť Kuby však nie je pokrytá signálom. 
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
V  niektorých hoteloch sa môžete stretnúť so striedavým 
prúdom s napätím 110 V. Je tu americká norma zásuviek 
s plochými kolíkmi. Adaptéry väčšinou nie sú k dispozícii, od-
porúčame zobrať si so sebou vlastné. Rovnako ako  v iných 
krajinách regiónu, dochádza aj na Kube k výpadkom dodáv-
ky elektrickej energie. Hotely vyšších kategórií majú väčši-

Na Kube nechybajú krásné ženy

Krása kubánskej pláže 
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nou záložné zdroje energie, ktoré však dlhodobejšie alebo 
vážnejšie výpadky nemusia vždy plnohodnotne nahradiť.

Pláže - plávanie
V provincii Matanzas sa na niektorých miestach ťaží ropa, 
ktorá by v prípade havárie a nepriaznivých klimatických pod-
mienok mohla byť zanesená až smerom do Varadera. 
Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž niektorých pláží sa 
neodporúča plávať ďaleko do mora a buďte opatrní pri vod-
ných športoch.
Opaľovanie „hore bez“ sa nestretáva u miestnych obyva-
teľov s pochopením, neodporúča sa. Pláže v  letoviskách, 
ktoré sú súčasťou ponuky, sú charakterizované ako bezpeč-
né, čo ale nevylučuje vašu obozretnosť ako prevenciu proti 
vreckovým zlodejom a bežnej drobnej kriminalite.

Ubytovanie
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letis-
kami) rôznych rozmerov od bežných, tzv. double-beds, cez 
širšie queensize-beds, až po najširšie kingsize–beds. V niek-
torých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória 
tzv. americkej dvojlôžkovej izby, s dvoma širokými posteľami  
s rozmermi queensize-beds. Do takýchto izieb sa neumiest-
ňujú prístelky a dieťa alebo až 2 deti spia na posteliach spo-
ločne s rodičmi.

Platenie
Na platenie sa používa tzv. konvertibilné peso – CUC. Naj-
vhodnejšie je vymieňať EURÁ. Využitie USD v priamom pla-
tobnom 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 ur-
čitým odpočtom za bankovú operáciu), ktoré nie sú vysta-
vené americkými bankami alebo na americké banky, napr. 
AMERICAN EXPRESS alebo DINNERS CLUB. Bežný účet v hote-
li, 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 
autobusov (1-2 EUR/ osoba/ celodenný výlet). Za určité pra-
vidlo sa pokladá, že za služby, za ktoré sa požaduje symbo-
lická 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 ne-
zvyčajné, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
služieb. Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je 
vo vašich rukách.
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Umiestnenie hotelov

V cene je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Varadero – Praha v turistickej triede 
vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie 
(v prípade 13-dňového zájazdu na 11 nocí, v prípade 12-dňo-
vého zájazdu 10 nocí, v prípade 10-dňového zájazdu 8 nocí), 
stravovanie podľa programu a vybraného hotela, služby čes-
ky alebo slovensky hovoriaceho sprievodcu, transfery z/ na 
letisko v cieli zájazdu. 

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane makiet a rozmiestnenia 
sedadiel na palube nájdete v úvodných stránkach katalógu.

Odlet z Počet dní Letový den Letecká spol. Typ letadla * Priority seat Business Class XL seat VIP Salónik
Přednostní 
odbavení pro 
rodiny

Mezipřistání
do destinace

Mezipřistání  
z destinace

Praha 10/12/13 st, čt, ne TVS B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano SMA, BDA, HOL YQX
Praha 12/13 čt, ne TVS B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano SMA,BDA, PAP YQX

Lety na Kubu > Varadero

Servis na palube: Full Meal
(bližšie informácie o možnostiach servisu na pa-
lube nájdete v úvodných stránkach katalógu)

Business Class
Táto služba je poskytovaná za príplatok 608 EUR/
osoba/ let na oba smery pre bežné termíny za 
príplatok 684 EUR/ osoba/ let na oba smery v ter-
mínoch zahŕňajúcich 24. 12. a 31. 12.).

TVS = Travel Service, NSP = na spätné potvrdenie
Po ceste do destinácie medzipristátie na Azorských ostrovoch, Bermudách a v Holguin alebo na Haiti. Po ceste z destinácie medzipristátie v Ganderu (Kanada) platí pre občanov ČR 
a SR bezvízový styk s nutnosťou registrácie eTA (=elektronická autorizácia vstupu; http://www.canada.ca/eTA). Držitelia cestovných dokladov iných štátov sa ohľadom povinnosti 
tranzitného víza môžu informovať na veľvyslanectve Kanady.) * Zmena typu lietadla vyhradená.

V cene nie je zahrnuté 
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 EUR/ deň/
dospelá osoba a 2,70 EUR/ deň/ dieťa do 18 rokov (podrob-
nosti o poistení nájdete na úvodných stránkach katalógu), 
fakultatívne služby a  vstupné vízum (cestovná kancelária 
vám zaistí vstupné vízum na požiadanie a  za poplatok 37 
EUR na osobu).



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov.  
S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť na mieste pobytu. Fa-
kultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

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 sve-
tového kultúrneho dedičstva pod ochranou UNESCO. Pri pre-
chádzke uličkami historického centra s jeho palácmi, kostol-
mi 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 mo-
dernej Havane budete mať možnosť zoznámiť sa s miestom 
ľudových zhromaždení na námestí Revolúcie, ktorému domi-
nuje pamätník J. Martího. Príjemným zážitkom je návšteva 
pôvodného sídla rodiny Bacardi, dnes značka Havana Club, 
kde je zriadené múzeum skvelého kubánskeho rumu. Zozná-
mite 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 ku-
bánsky 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 Hisrotia y Ritmo
Výlet kombinujúci návštevu Havany s večerom v presláve-
nom miestnom kabarete Tropicana. Po prechádzke ulicami 
starej Havany nasleduje večera v reštaurácii a potom ná-
všteva známeho kabaretu. Na otvorenej scéne preslávenej 
Tropicany vystupuje vyše 120 umelcov a jej program je celo-
svetovo známy. Stal sa vzorom pre podniky všade v Karibiku 
a vo svetových metropolách. Návšteva je nezabudnuteľným 
zážitkom! Návrat do vášho pobytového hotela po druhej ho-
dine rannej nasledujúceho dňa. Účasť detí sa neodporúča.
Orientačná cena: 105 CUC dospelá osoba

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 neal-
ko nápojmi, miestnym pivom a kubánskymi kokteilmi, obed 
(plody mora) a kúpanie na pláži Cayo Blanco.
Orientačná cena: 109 CUC dospelá osoba 53 CUC deti do 12 
rokov

Jeep Safari Yumurí
Výborná príležitosť na spoznanie okolitej krajiny. Jazda džípom 
medzi políčkami oblasti Matanzas do údolia Yumurí. Začína sa 
šnorchlovaním 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, 61 CUC deti do 12 
rokov

Guamá Especial (= Karibský deň)
Jednodňový výlet na juh provincie Matanzas s návštevou 
krokodílej farmy na polostrove Zapata a plavbou motorovým 
člnom do skanzenu indiánskej dediny. Súčasťou výletu je tiež 
nádherné kúpanie v známej Zátoke svíň. V cene je zahrnutý 
obed na krokodílej farme, s možnosťou ochutnávky krokodí-
lieho mäsa za príplatok.
Orientačná cena: 59 CUC dospelá osoba, 43 CUC deti do 12 
rokov

Trinidad
Dvojdňový autobusový výlet, počas ktorého môžete obdivo-
vať krásy koloniálnych miest Trinidadu a Cienfuegos a záro-
veň divokú prírodu pohoria Sierra de Escambray. Ubytovanie 
s polpenziou je zabezpečené v príjemnom hoteli v horách. 
Tešiť sa môžete na dopoludňajšiu asi 4 km dlhú nenáročnú 
prechádzku okolo vodopádu s možnosťou kúpania. Cestou 
späť je návšteva pamätníka Che Guervary v meste Santa 
Clara.
Orientačná cena: 135 CUC dospelá osoba, 120 CUC deti do 
12 rokov
Ponuky výletov a cien sú iba orientačné a môžu sa počas 
sezóny zmeniť. Lodné výlety a Jeef safari sú organizované 
v anglickom jazyku.

El Capitol

Pevnosť El Morro, Havana

Krokodýlia farma na poloostrove Zapata

Kabaret Tropicana

Fakultatívne výlety
Kuba > Varadero



Okruh Cuba Sí
Kuba

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 **** (3 noci s 
polpenziou).
2. deň: Viňales
Po raňajkách celodenný výlet do oblasti pestovania 
svetoznámeho kubánskeho tabaku. Tabakové plan-
táže v provincii Pinar del Río, západne od Havany, 
sa nachádzajú v kultúrnej poľnohospodárskej oblasti. 
Uvidíte niekoľko dobre zachovaných koloniálnych 
poľnohospodárskych usadlostí a pri ceste naprieč ob-
lasťou Valle de Viňales taktiež pozostatky pôvodných 
indiánskych predkolumbovských kultúr. Na programe 
je aj návšteva na farme pestovateľov tabaku, zastávka 
pri ,,Stene histórie´´ a plavba ponornou riečkou. Počas 

HAVANA

VIŇALES

PINAR DEL RIO

VARADERO

CIENFUEGOS
GUAMA

TRINIDAD

BAYAMO

SANTIAGO
DE CUBA

CAMAGUEY

VILLA SANTA CLARA

Mapka okruhu

Havana – Pinar del Rio – Viňales – Guamá – Cienfuegos – Trinidad – Camaguey – Bayamo – Santiago de 
Cuba – Varadero

Havana

Bayamo Trinidad "Stena histórie" v údolí Vinales



dňa obed v typickej dedinskej reštaurácii. Cestou späť 
zastávka na vyhliadke Las Terazas. Popoludní návrat 
do hotela v Havane, večera a nocľah.
3. deň: Havana
Po raňajkách celodenná prehliadka mesta. Návšteva 
vyhliadky pevnosti Morro, odkiaľ je panoramatický 
výhľad na prístav a mesto. Prechádzka historickým 
centrom mesta, ktoré bolo vyhlásené za jednu z pa-
miatok svetového kultúrneho dedičstva pod ochranou 
UNESCO. Pri prechádzkach uličkami starého centra s 
jeho palácmi, kostolmi a námestiami, budete môcť 
obdivovať miestami zašlú a inde krásne opravenú 
nádheru stredovekých stavieb. Krátka zastávka v pres-
lávenom bare La Bodeguita del Medio, nebude chý-
bať ani návšteva múzea rumu. 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, ktorému 
dominuje pamätník J. Martího a vládna administratív-
na budova. Počas dňa obed v miestnej reštaurácii. Po 
prehliadke mesta návrat do hotela, večera a nocľah. 
Večer môžete fakultatívne navštíviť program známeho 
kabaretu Tropicana, kde priamo na otvorenej scéne 
pod hviezdami vystupuje viac ako 120 umelcov. 
4. deň: Havana – Guamá – Cienfuegos
Po raňajkách odchod z hotela v Havane na južné karib-
ské pobrežie Kuby, na poloostrov Zapata do prírodnej 
rezervácie Guamá, kde navštívite miestnu známu kro-
kodíliu farmu. Obed v miestnej reštaurácii. Potom vás 
čaká cesta do mesra Cienfuegos, nazývaného Mesto 
mora alebo Perla juhu. Jeho tradičná neoklasicistická 
architektúra ukazuje na silné francúzske vplyvy vo 
vkuse miestnych obyvateľov. Po príchode do Cienfue-
gos krátka okružná prehliadka mesta so zastávkou v 
Tomás Terry Theatre a Palacio Valle. Ubytovanie v hote-
li 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 koloniálnej architektúry, ktoré sú 
premenené na múzea, umelecké galérie, obchody s 
remeselnou výrobou a reštaurácie. Panoramatická 
prechádzka mestom vrátane námestia Plaza Mayor, 
kde bude aj obed. 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. Krát-
ka okružná prehliadka mesta, ktoré je známe svojimi 
parkmi. Hlavné námestie nesie meno charizmatického 
kubánskeho revolucionára argentínskeho pôvodu Che 
Guevaru, ktorý tu má monumentálny pamätník a malé 
múzeum pripomínajúce osobnosť a život tohto druha 
Fidela Castra, z ktorého po jeho tragickej smrti režim 
vytvoril medzinárodne populárnu ikonu revolúcie. Po 
obede odchod do Camaguey, jedného zo siedmych  
pôvodných španielskych koloniálnych miest, založe-
ných 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 
prechádzku. Po prehliadke ubytovanie, večera a nocľah 
v hoteli Camaguey** (1 nocľah s polpenziou).
7. deň: Cameguy – 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, ktorému dominuje 
jeden z najvýznamnejších stredovekých chrámov na 
Kube – Chrám najsvätejšieho Salvadora zo 16. storočia. 
Obed  v meste. Počas pokračovania cesty zastávka v 
horách El Cobre. Mesto je výsledkom zlatej horúčky, 
kedy bolo v tunajších horách v polovici 16. storočia ako 
vedľajší produkt objavené rozsiahle nálezisko medi (El 
Cobre). Mesto je významné ako centrum kultu Naj-
svätejšej Panny Márie Milosrdnej, katolíckej patrónky 
Kuby, ktorá býva v očiach miestnych veriacich tiež 
stelesnením bohyne Ochún, symbolu a zdroja ženskej 
nežnosti, lásky a úrodnosti v synkretických nábožen-
stvách. Jej soška bola podľa legendy vylovená rybármi 
na pokraji smrti v búrlivých vlnách pred približne 400 
rokmi a zjavenie Svätej Panny je najuctievanejším zá-

Villa Santa Clara

Kostol El Cobre pri meste Santiago de CubaVaradero

Cienfuegos 

zrakom na Kube. Po príchode do Santiago de Cuba ve-
čera, 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 spo-
znať všetky miestne hlavné pamätihodnosti, ako napr. 
hlavná katedrála, rodisko slávnej skupiny Buena Vista 
Social Club, Casa de Trova, alebo zbierky rodiny Bacardi 
ktoré sú vystavené v pôvodnom sídle tejto rodiny, a 
doteraz slúžia ako múzeum. Vlastnú výrobňu celosve-
tovo známeho rumu (rodina si meno odniesla so se-
bou do emigrácie v Portoriku) možno vidieť v blízkosti 
prístavu, rovnako ako mauzóleum revolucionára José 
Martího na historickom cintoríne alebo kasáreň Mon-
cada, kde sa začala cesta ku castrovskej revolúcii. Na 
záver dňa návšteva pevnosti San Pedro de la Roca del 
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 hote-
la na letisko a odlet miestnou linkou do Havany, odkiaľ 
je zaistený transfer do vybraného hotela vo Varadere.
10./ 11. deň: Varadero
Dni odpočinku a voľný program na pláži v letovisku Va-
radero v hoteli podľa vlastného výberu so systémom 
služieb All inclusive.
11./ 12. deň: Varadero – Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko k odletu do 
Prahy. Odlet z letiska vo Varadere do Prahy priamym 
charterovým letom.
12./ 13. deň: Prílet do Prahy.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Varadero – Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných  poplat-
kov, ubytovanie (v prípade 13-dňového zájazdu na 11 
nocí, v prípade 12-dňového zájazdu na 10 nocí), stravo-
vanie podľa programu, služby miestneho česky hovori-
aceho sprievodcu, transfery v rámci programu.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 34 EUR/
pobyt/dospelá osoba a 19 EUR/ pobyt/ dieťa do 18 
rokov (podrobnosti o poistení nájdete v úvodných 
stranách katalógu), fakultatívne služby, vstupné vízum 
(cestovná kancelária vám zaistí vstupné vízum na po-
žiadanie a za poplatok 37 EUR na osobu) a prepitné.

Poznávací zájazd ponúka aj kombináciu s ho-
telmi Barcelo Solymar****(AI) a Iberostar Playa 
Alameda****+(AI).

Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Minimálny počet účastní-
kov pre realizáciu zájazdu je 14 osôb.



Okruh Belleza Cubana
Kuba

Mapka okruhu

Varadero – Guamá – Cienfuegos – Trinidad – Hanabanilla – Santa Clara – Cayo Santa Maria – Varadero

Cienfuegos

Trinidad

Poznávací zájazd po najzaujímavejších miestach 
strednej časti Kuby kombinovaný s pobytom na 
Varadere.

1. deň: Praha – Varadero – Playa Larga
Odlet z Prahy na Kubu priamym charterovým letom. 
Privítanie na letisku vo Varadere. Transfer na južné 
karibské pobrežie Kuby do oblasti prírodnej rezervácie 
Guamá na polostrove Zapata. Ubytovanie, večera a no-
cľah v hoteli *** v lokalite Bahía de Cochinos – Zátoka 
svíň (1 noc s polpenziou). Upozorňujeme na jednodu-
chší štýl ubytovania, ktorý odpovedá skôr hotelom 
kategórie **.
2. deň: Playa Larga – Cienfuegos
Po raňajkách odchod z hotela do prírodnej rezervá-
cie Guamá, kde navštívite expozíciu životného štýlu 
pôvodných obyvateľov – indiánov kmeňa Taínos, kto-
rí obývali túto oblasť pred príchodom španielskych 
kolonizátorov. Potom návšteva miestnej známej kro-
kodílej farmy. Obed v miestnej reštaurácii. Nasleduje 
prehliadka múzea Girón, ktoré je venované porážke 
proticastrovskej invázii v Zátoke svíň a odchod vyh-
liadkovou cestou Yaguarama do mesta Cienfuegos. 
Po príchode do Cienfuegos krátka okružná prehliad-
ka mesta nazývaného Mesto mora alebo Perla juhu, 
ktorého tradičná neoklasicistická architektúra ukazuje 
na silné francúzske vplyvy vo vkuse miestnych oby-
vateľov. Prehliadka zahŕňa návštevu takých archi-
tektonických 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 

HAVANA VARADERO

CIENFUEGOS

GUAMÁ

HANABANILLA
TRINIDAD

VILLA SANTA CLARA

CAYO SANTA MARIA



Pamätník Jose Marti v meste Cienfuegos

Santa Clara

Pláž Cayo Santa Maria

nielskej koloniálnej 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 zacho-
vaným pôvodným historickým interiérom a nábytkom. 
Po prehliadke mesta obed v miestnej reštaurácii. Po 
obede návrat do Cienfuegos. Ubytovanie, večera a no-
cľah 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 pes-
tovaním a spracovaním miestneho známeho tabaku 
(sezóna pestovania tabaku je približne od januára do 
marca). Obed v reštaurácii Criollo Río Negro. Ubytova-
nie 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 pamätníka Che Guzevaru. 
Je tu aj malé múzeum pripomínajúce osobnosť a život 
tohto druha Fidela Castra, z ktorého po jeho tragickej 
smrti režim vytvoril medzinárodne populárnu ikonu 
revolúcie. Spomienky na revolučné nadšenie dotvára 
zvláštne múzeum – obrnený vlak, ktorý bol neúspešne 
použitý v roku 1958, aby zastavil Castrových povstal-
cov. Návšteva malej továrne na výrobu cigár. Potom 
pokračovanie cesty na Cayo Santa Maria. Ubytovanie v 
hoteli Playa Cayo Santa Maria ***** (1 noc s all inclu-
sive).
6. deň: Cayo Santa Maria – Varadero
V dopoludňajších hodinách odchod do Varadera, ubyto-
vanie vo vybranom pobytovom hoteli.
7.-10./ 7.-11. deň: Varadero
Dni voľna a odpočinku v svetoznámom kubánskom 
letovisku. Po náročných dňoch strávených cestovaním 
ponúka Varadero ideálne možnosti na odpočinok a zá-
bavu na nádhernej pláži vo vami zakúpenom hoteli. 
Zvedavcom je k dispozícii bohatá ponuka fakultatív-
nych výletov. 
11./ 12. deň: Varadero – Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko k odletu do 
Prahy. Odlet z letiska vo Varadere do Prahy priamym 
charterovým letom.
12./ 13. deň: Praha
Prílet do Prahy.

V cene zájazdu je zahrnuté
letecká doprava Praha – Varadero – Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplat-
kov, ubytovanie (v prípade 13-dňového zájazdu na 11 
nocí, v prípade 12-dňového zájazdu na 10 nocí), stra-
vovanie podľa programu a vybraného hotela, služby 
miestneho česky alebo slovensky hovoriaceho sprie-
vodcu, transfery v rámci uvedeného programu.

V cene zájazdu nie je zahnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 34 EUR/ 
pobyt/ dospelá osoba a 19 EUR/ pobyt/ dieťa do 18 
rokov, vstupné vízum (cestovná kancelária vám zaistí 
vstupné vízum na požiadanie a za poplatok 37 EUR na 
osobu), fakultatívne služby

Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Minimálny počet účastní-
kov pre realizáciu zájazdu je 14 osôb.

spojenú s jeho výstavbou. Ubytovanie v hoteli Rancho 
Luna *** (2 noci s programom All inclusive). Večer voľ-
ný program.
3. deň: Cienfuegos – Trinidad
Po raňajkách celodenný výlet do Trinidadu. Cesta sa 80 
km vlní v pohorí Sierra del Escambray. Prehliadka mes-
ta, ktoré je najzachovanejším svedkom stredovekého 
obchodu s otrokmi, pirátstva, pašovania a pestovania 
cukrovej trstiny na Kube. Vydláždené ulice stredoveké-
ho centra vás privedú na námestie Plaza Mayor, jedné-
ho z najpôsobivejších architektonických skvostov celej 
Strednej a Južnej Ameriky. Už v roku 1988 vyhlásilo 
UNESCO svoj patronát nad historickým centrom Trini-
dadu, ktoré je plné úžasných príkladov bohatej špa-



Kombinácia Havana + Varadero

Španielsky La Habana je hlavným a zároveň najväčším mestom Kuby, ktoré ako magnet priťahuje cestovateľov z celého sveta. Na začiatku päťdesiatych rokov 
vminulého storočia bolo jedným z najinteligentnejších miest západnej pologule a jeho krása dýcha na návštevníkov doteraz aj cez to, že sa po päťdesiatych rokoch 
Castrova socializmu takmer rozpadá pre očami. Mesto bolo v roku 1982 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, medzi nimi sa preháňajú americké autá, ktoré pochádzajú z doby najväčšieho rozkvetu mesta. 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.
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Prvý deň po prílete vás čaká transfer do Havany do vami zakúpeného hotela. Tam 
budete ubytovaní 3 noci a budete môcť spoznávať krásy tohto úžasného mesta. Štvrtý 
deň vás čaká transfer do Varadera, kde strávite zvyšné dni  pobytu.

Pri 13-dňovom zájazde
Tri nocľahy v Havane a osem nocľahov v hoteli vo Varadere.
Pri 12-dňovom zájazde
Tri nocľahy v Havane a sedem nocľahov v hoteli vo Varadere.

Upozornenie
V Havane nie je prítomný delegát. Klientom je k dispozícií na telefóne. Transfer medzi 
Varaderom a Havanou trvá asi 2 hodiny.



H10 Panorama **** 

Havanský hotel ležiaci v časti Minamar v tesnej blíz-
kosti mora. Ponúka, okrem kvalitného ubytovania, aj 
bazén, niekoľko barov a reštaurácií. Hotelové izby sú 
vybavené klimatizáciou, sociálnym zariadením, suši-
čom vlasov, chladničkou a televízorom. V hoteli je in-
ternetové pripojenie (za poplatok). V cene sú zahrnuté 
raňajky formou bufetu alebo servírovania.

Mélia Varadero *****
Komfortný hotel známeho reťazca so skvelou polohou 
je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií, 
ktorí hľadajú kvalitné služby a príjemné prostredie k 
stráveniu ako aktívnej, tak odpočinkovej dovolenky. 
Hotel leží v tesnej blízkosti nákupného centra Plaza 
America a taktiež v susedstve golfového ihriska.

H10 Panorama **** 
Havanský hotel ležiaci v časti Minamar v tesnej blíz-
kosti mora. Ponúka, okrem kvalitného ubytovania, aj 
bazén, niekoľko barov a reštaurácií. Hotelové izby sú 
vybavené klimatizáciou, sociálnym zariadením, suši-
čom vlasov, chladničkou a televízorom. V hoteli je in-
ternetové pripojenie (za poplatok). V cene sú zahrnuté 
raňajky formou bufetu alebo servírovania.

Be Live Experience Turquesa ****
Obľúbený rozsiahly hotelový rezort je umiestnený 
v zeleni priamo pri pláži s bielym pieskom. Ponúka 
svojim hosťom dostatočný výber z rekreačných akti-
vít, priateľské prostredie a krásne kúpanie.

Be Live Ex. Turquesa

H10 Panorama **** 
H10 Panorama **** 

Mélia Varadero ***** 

v kombinácii s hotelom

v kombinácii s hotelom

****



Kombinácia Varadero + Cayo Largo

Druhý najväčší ostrov kubánskeho súostrovia Canarreos – Cayo Largo leží asi 80 km južným smerom od samotnej Kuby. Ostrov, mnohými považovaný za 
skutočne najkrajšie miesto na Kube, nie je trvalo obývaný.  Ponúka nádherné pláže s bielym pieskom, ktoré patria medzi najkrajšie na svete, pokojnú atmosféru 
„opusteného ostrova“ a panenskú prírodu. V morských vlnách v tesnej blízkosti ostrova sa ukrýva 30 km dlhý útes tvorený čiernym koralom, 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, návšteva korytnačej farmy alebo šnorchlovanie. Dovolenka 
na tomto mieste je však predovšetkým dokonalým balzamom na dušu a telo, ktoré si na dovolenke potrebuje odpočinúť a relaxovať. 
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Prvý deň po prílete vás čaká 1 nocľah v hoteli vo Varadere. Druhý deň nasleduje let z 
Varadera alebo Havany na ostrov Cayo Largo a transfer do vášho hotela, kde budete 
ubytovaní 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 zvyšné 
dni pobytu.

Pri 13-dňovom zájazde
Šesť nocľahov vo Varadere a päť nocľahov v hoteli na Cayo Largo.
Pri 12-dňovom zájazde
Päť nocľahov vo Varadere a päť nocľahov v hoteli na Cayo Largo.

Upozornenie
Na ostrove Cayo Largo nie je prítomný delegát. Klientom je k dispozícií na telefóne. 
Presný program zájazdu závisí od dostupnosti príletov miestnych leteckých spoločnos-
tí. Z tohto dôvodu môže byť dodatočne upravený čí zmenený.



Sol Sirenas Coral **** 

Mélia Varadero ***** 

Sol Sirenas Coral **** 
Kvalitný rezort známeho hotelového reťazca Sol Mélia 
sa skladá z dvoch častí – Corala Sirenas. Nachádza sa 
pri krásnom úseku pláže Varadero v blízkosti golfového 
ihriska. Ponúka svojím hosťom všetok servis pre strá-
venie odpočinkovej dovolenky. 

Sol Pelícano ****
Rezort Sol Pelícano sa Cayo Largo patrí k rovnakému 
hotelovému reťazcu a ponúka dobré zázemie pre strá-
venie relaxačnej dovolenky v krásnom prostredí ost-
rova. Hosťom sú k dispozícií 2 bazény, tenisový kurt, 2 
reštaurácie a niekoľko barov.

Mélia Varadero *****
Komfortný hotel so skvelou polohou je vhodný pre 
klientov všetkých vekových kategórií hľadajúcich kva-
litné služby a príjemné prostredie k stráveniu aktívnej 
i odpočinkovej dovolenke. V tesnej blízkosti sa nachád-
za nákupné centrum Plaza America.

Sol Cayo Largo **** 
Obľúbený odpočinkový rezort Sol Cayo Largo leží pri 
pláži s bielym pieskom a ponúka svojim hosťom kva-
litné zázemie k stráveniu pokojnej a odpočinkovej do-
volenky so službami all inclusive.  

Sol Pelícano *** 

Sol Cayo Largo ****

v kombinácii s hotelom

v kombinácii s hotelom



Kombinácia Varadero + Cayo Santa Maria

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 turistického 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 katamaráne. Dovolenka na Cayo Santa Maria je predovšetkým v znamení relaxu na pláži s výborným kokteilom v ruke, no vydajte sa i za 
poznaním – priamo na Cayo Santa Maria, na okolité ostrovy alebo na pevninu.
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Po prílete je pre vás pripravený transfer na ostrov Cayo Santa Maria, kde strávite 5 nocí 
a budete mať možnosť zoznámiť sa s krásami tohto ostrova. Šiesty deň na vás čaká 
presun do letoviska Varadero, kde strávite zvyšné dní vášho pobytu.

Pri 13-dňovom zájazde
Šesť nocľahov vo Varadere a päť nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.
Pri 12-dňovom zájazde
Päť nocľahov vo Varadere a päť nocľahov v hoteli na Cayo Santa Maria.

Možnosť ponúknuť aj v kombinácii s hotelmi Iberostar Playa Alameda ****+/ Mélia Las 
Dunas. Pre záujemcov je možné zaistiť aj samotný pobyt na ostrove Cayo Santa Maria 
(bez kombinácie s pobytom vo Varadero). 
Spýtajte sa vašich predajcov alebo na www.kartago.sk

Upozornenie
Na ostrove Cayo Santa Maria nie je prítomný delegát. Klientom je k dispozícií na te-
lefóne.



Sol Sirenas Coral **** 

Mélia Varadero ***** 

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 všetok servis pre strá-
venie odpočinkovej dovolenky 

Sol Cayo Santa Maria ****
Hotelový komplex je prvým hotelom postaveným na 
ostrove. Ponúka priateľské prostredie, dostatočnú po-
nuku služieb a stravovania formou all inclusive. Klienti 
majú k dispozícií 2 reštaurácie, 3 bazény a niekoľko 
barov. Pláž je široká s bielym jemným pieskom.

Mélia Varadero ***** 
Komfortný hotel so skvelou polohou je vhodný pre 
klientov všetkých vekových kategórií, hľadajúcich kva-
litné služby a príjemné prostredie k stráveniu aktívnej 
a odpočinkovej dovolenky. V tesnej blízkosti sa nachá-
dza nákupné centrum Plaza America.

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

Sol Cayo S. Maria **** 

Mélia Las Dunas *****

v kombinácii s hotelom

v kombinácii s hotelom



Mélia Marina Varadero *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 300 m / vzdialenosť od letiska: 34 km
vzdialenosť od centra: 15 km /  nákupné možnosti: 8 km  

(Plaza America)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, var-
ná kanvica, Wi-Fi (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)
Zariadenie hotela 
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 tematických 
reštaurácií, bary, obchod so suvenírmi, lekársky servis, kaderníc-
tvo, internetové centrum (za poplatok), konferenčná miestnosť, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové kurty, plážový 
volejbal, aerobik, fitnes
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 rezervácií možná večera v niektorej z reštau-
rácií s obsluhou, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch urče-
ných hotelom.

h n u v w x y z é á
Tento luxusný a komfortný hotel, ktorý je súčasťou hotelového reťazca Sol Mélia, sa nachádza 15 
kilometrov od centra Varadera na najvýchodnejšej časti polostrova Hicacos. 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 službami uspokojí i náročnú klientelu. 

Mélia Las Americas *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 33 km
vzdialenosť od centra: 5 km / nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tematické reštau-
rácie s obsluhou (Grill, gurmet, talianská, japonská), 3 bary, Wi-Fi 
na recepcii (za poplatok), pripojenie na internet (za poplatok), 
kaderníctvo, 4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 
konferenčná miestnosť
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, nemotorizované vodné 
športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín, raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, večera v á la carte reštaurácii (po 
predchádzajúcej rezervácii), neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. 
Je možné čerpať na miestach a v časoch určených hotelom. Na 
večeru je vyžadované formálne oblečenie.

h l n t y z é
Hotel Mélia Las America patrí medzi hotely, ktoré sú určené len pre dospelú klientelu 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. 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
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Paradisus Princesa Del Mar *****

Obsadenosť izieb
Junior Suite: 1-11
Junior Suite s výhľadom na more: 11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 34 km
vzdialenosť od centra: 9 km / nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo)
Ubytovanie za príplatok 
Junior Suite s výhľadom na more, Royal Service 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 reštaurácií s obslu-
hou, niekoľko barov a snack barov, nočný klub, 5 konferenčných 
miestností, kaderníctvo, malá obchodná arkáda, pripojenie k inter-
netu (za poplatok), 3 bazény (ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo)
Pláž 
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis, stolný tenis, fitnes, nemotorizované 
vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, sauna, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín, raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. 
Je možné čerpať na miestach a v časoch uvedených hotelom. Na 
večeru sa vyžaduje formálne oblečenie. 
 

h l o n t w x y z é á
Luxusný vzdušný hotelový rezort pre náročnú klientelu sa nachádza na peknej pláži a je súčasťou 
španielského hotelového reťazca Sol Melia. 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 ubytovanie pre náročnú klientelu so 
službami na najvyššej úrovni „Royal Service“. 

Mélia Varadero *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 35 km
vzdialenosť od centra: 6 km / nákupné možnosti: 300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, set na 
prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, balkón 
Ubytovanie za príplatok 
Izba s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tematické reštau-
rácie (rybia, steakhouse, medzinárodná, japonská), bary, karao-
ke, nákupná arkáda, lekársky servis, Wi-Fi pripojenie na recepcii 
(za poplatok), bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), det-
ský bazén, miniklub
Pláž 
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, nemotorizované vodné 
športy na pláži, tenisové kurty, fitnes, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, potápanie, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín, raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, večera v niektorej reštaurácii s ob-
sluhou (po predchádzajúcej rezervácii), neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby a vybraných zahraničných nápojov. Je možné čerpať na 
miestach a v časoch  určeným hotelom..

h l n u v w x y z é á
Tento komfortný hotel, vedený španielskym manažmentom, je súčasťou hotelového 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

Kuba > Varadero



h l n u v w x y z é á
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. Ubytovanie je 
zaistené v priestorných izbách v 11 trojposchodových blokoch umiestnených v hotelovom areáli. Klienti  
ocenia dobré jedlo, širokú ponuku rekreačných i športových aktivít a kvalitný servis služieb. 

Iberostar Playa Alameda *****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdialenosť od centra: 9 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná  klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, balkón alebo terasa, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (zadarmo)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reštau-
rácie s obsluhou (medzinárodná, talianska, kreolská), 
6 barov, Wi-fi pripojenie na recepcii (za poplatok), pri-
pojenie na internet (za poplatok), diskotéka, obchodná 
arkáda, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, bazén s 
oddelenou časťou pre deti (ležadlá, slnečníky a osušky 
zadarmo), miniklub pre deti vo veku 4 – 12 rokov, det-
ský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s jemným pieskom s pozvoľným vstupom 
do mora, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt, plážový 
volejbal, stolný tenis, šípky, fitnes, nemotorizované 
vodné športy, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok 
salón krásy, potápanie, masáže, golf (neďaleko hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: 24 hodín, raňajky, obedy a večere, for-
mou bufetu, večera v á la carte reštaurácii (po pred-
chádzajúcej rezervácii), ľahké občerstvenie počas dňa, 
neobmedzená konzumácia rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom. Na večeru sa 
vyžaduje formálne oblečenie. 

 



h l n r v w x y z é á
Dobre vedený rezort známeho hotelového reťazca sa nachádza v krásnej tropickej záhrade a tvoria ho dva 
samostatné hotely – Sol Sirenas a Sol Coral. Nachádza sa 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 na strávenie oddychovej 
dovolenky, rodiny s deťmi ocenia detský klub. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Sol Sirenas Coral ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 32 km
vzdialenosť od centra: 4 km
nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, chladnička, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
žehlička, balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštau-
rácie s obsluhou, 7 barov, diskotéka, pripojenie na in-
ternet (za poplatok), bazén (ležadlá, slnečníky a osuš-
ky zadarmo), obchodná arkáda, kaderníctvo, detský 
bazén, miniklub, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo, plá-
žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 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: 24 hodín, raňajky, obedy a večere, for-
mou bufetu, večera v reštaurácii s obsluhou (po pred-
chádzajúcej rezervácii), ľahké občerstvenie počas dňa, 
neobmedzená konzumácia rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je mož-
né čerpať na miestach a v časoch určeným hotelom. 



h l u v w x y z é á
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 
Playaazul a je obklopený krásnou tropickou záhradou. Ubytovanie je zabezpečené v priestranných izbách 
typu Superior..

Barceló Arenas Blancas ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Izba Superior: 1-11-111-1122-1112
Suite: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 32 km
vzdialenosť od centra: 1 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, rýchlo-
varná kanvica alebo kávovar, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa vo väčšine izieb (neplatí pre 
Suite)
Ubytovanie za príplatok
Suite 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštau-
rácie s obsluhou, reštaurácia na pláži, niekoľko barov 
a snack barov, minimarket, obchod so suvenírmi, ka-
derníctvo, lekár, pripojenie na internet (za poplatok), 
Wi-Fi pripojenie v lobby (za poplatok), bazén s odde-
lenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
relaxačný bazén s integrovanou vírivkou, miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, posilňovňa, 
vírivka, tenisové kurty, plážový volejbal, sauna, kajak, 
nemotorizované vodné športy na pláži.
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 re-
zervácii, 1 x za pobyť), počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 ho-
dín 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 dis-
pozícii hosťom jeden z barov/ snack-barov, podávajúci 
nápoje a ľahké občerstvenie. 

 



h l n u v w x y é á
Príjemný, živší dobre vedený hotel s kvalitnými službami sa rozkladá v udržiavanej záhrade priamo pri 
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. 

Barceló Solymar ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Izba Superior: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 32 km
vzdialenosť od centra: 1 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, rýchlo-
varná kanvica alebo kávovar, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón 
alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštau-
rácie s obsluhou, niekoľko barov a snack barov, kader-
níctvo, minimarket, obchod so suvenírmi, lekár, Wi-Fi 
pripojenie v lobby (za poplatok), bazén s oddelenou 
časťou pre deti (ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zadarmo), relaxačný bazén s integrovanou vírivkou, 
miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, fitnes, vírivka, 
2 tenisové kurty, plážový volejbal, sauna, kajak, úvod-
ná lekcia potápania, záhradné šachy, nemotorizované 
vodné športy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, masáže, golf
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
večera v reštaurácií s obsluhou (po predchádzajúcej 
rezervácii, 1x za pobyt), počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 ho-
dín, 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 dis-
pozícii hosťom jeden z barov/ snack-barov, podávajúci 
nápoje a ľahké občerstvenie.  

 



h l n u v w x y z é á
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.

Be Live Experience Turquesa ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 35 km
vzdialenosť od centra: 8 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, minichladnička, telefón (zapoplatok), TV 
so satelitným príjmom, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC),  trezor (za po-
platok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia na pláži, talianska reštaurácia s obsluhou, lobby 
bar, bar pri bazéne, plážový bar, internetový kútik (za 
poplatok), bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), miniklub (pre deti 4-12 
rokov), práčovňa, nákupná arkáda
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadar-
mo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné  programy, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, stolný tenis, 
fitnes, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže, golfové ihrisko (cca 4 km od hotela), potá-
panie 
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere, formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzená konzu-
mácia rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na miestach 
určených hotelom.



h l n u v w x y é
Hotelový rezort Be Live Experience Varadero (bývalý hotel Villa Cuba) ponúka svojim hosťom pekné 
ubytovanie v priestranných izbách, kvalitný servis služieb, výbornú polohu na pláži a služby all inclusive. 
Kto dá radšej prednosť pokojnej oblasti a relaxu a zároveň nechce byť ďaleko od nákupných a zábavných 
možností centra Varadera, je tu na správnom mieste. 

Be Live Experience Varadero ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Promo Izba: 1-11-112-111 
Štandardná izba: 11-112-111 

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 800 m
nákupné možnosti: 800 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón (za poplatok), TV so satelit-
ným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov, WC), 
bezpečnostná schránka (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, plážová 
reštaurácia, 3 tematické reštaurácie s obsluhou (med-
zinárodná, orientálna, kubánska), 4 bary, Wi-Fi v lobby 
a pri bazéne (za poplatok), pripojenie k internetu (za 
poplatok), kongresová miestnosť, diskotéka, bazén s 
oddelenou časťou pre deti (ležadlá a osušky zadarmo), 
miniklub, herná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, telocvičňa, 
plážový volejbal, nemotorizované vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
kurzy potápania, masáže, tenis
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas dňa, po predchádzajúcej 
rezervácií možná večera v reštaurácií s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom.



h l n r u v x y z é á
Obľúbený hotelový komplex sa nachádza priamo na polostrove Hicacos, na začiatku letoviska Varadera. 
Skladá sa z dvoch identických hotelov Puntarena a Playa Caleta oddelených členitým bazénom. Dobre 
vedený hotel pri peknej pláži s dostatočnou ponukou rekreačných aktivít ponúka svojim hosťom možnosť 
stráviť príjemnú dovolenku. Výhodou je i neveľká vzdialenosť od centra mesta. 

Bellevue Playa Caleta ****

Kuba > Varadero 

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 28 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, Wi-Fi (za poplatok), bezpečnostná schránka (za-
darmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštau-
rácie s obsluhou, lobby bar, bar pri bazéne, snack bar, 
kaviareň, diskotéka, obchod so suvenírmi, pripojenie 
k internetu (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, osušky za zálohu), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové 
osušky za zálohu
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, stol-
ný tenis, plážový volejbal, basketbal, fitnes, sauna, 
nemotorizované vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, golfové ihrisko (vo vzdialenosti 12 km 
od hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, po predchádzajúcej rezervácií možná večera 1x v 
reštaurácií s obsluhou, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.



h l n w x y z é
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.

Sol Palmeras ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 35 km
vzdialenosť od centra: 1 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, mi-
nichladnička, TV so satelitným príjmom, vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 reštau-
rácií s obsluhou (mexická, talianska, čínska, steak 
house, rybie špeciality), 7 barov, pripojenie na internet 
(za poplatok), 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky 
zadarmo), detský bazén, obchod so suvenírmi, kader-
níctvo, konferenčná miestnosť, diskotéka
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, 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 hote-
la), potápanie (miestny prevádzkovateľ)
Stravovanie v cene
All Inclusive:  raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na miestach 
určených hotelom. 



h l n u v x z é á
Vzdušný rezort sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži približne 300 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. Odporúčame ako pre páry, tak pre rodiny s 
deťmi či klientov všetkých vekových kategórií.

Starfish Quatro Palmas ****

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdialenosť od centra: 300 m
nákupné možnosti: v centre
Ubytovanie
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, reštaurá-
cia s obsluhou, lobby bar, snack bar na pláži, pripojenie 
na internet (za poplatok) bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén, obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, nemotori-
zované vodné športy, plážový volejbal, stolný tenis, 
fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok 
sauna, masáže, golf (vo vzdialenosti 1,5 km od hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive:  raňajky, obedy a večere, formou bufetu, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 ho-
dín na miestach určených hotelom. 



h l n r u v w y z é á
V pokojnom prostredí veľkej tropickej záhrady pri krásnom úseku pláže Los Tainos sa nachádza tento 
klubový hotel. Pre hostí je pripravené ubytovanie v dvoch častiach – North a South, v izbách zariadených 
v jednoduchom karibskom štýle v pavilónoch sústredených okolo dvoch bazénov. Príjemné prostredie pre 
strávenie nenáročnej dovolenky za dobrú cenu so službami all inclusive. 

Brisas Del Caribe ***+

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba – North: 1-11-112-111
Štandardná izba – South: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži (od budov 80–400 m)
vzdialenosť od letiska: 37 km
vzdialenosť od centra: 8 km
nákupné možnosti: 8 km
Ubytovanie
izby North – sú menšie a sú orientované na sever, hlav-
ná budova bližšie k pláži
izby South – možnosť 2 prísteliek pre deti, sú väčšie, 
južná orientácia, pokojnejšia časť, individuálne nasta-
viteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), bezpečnostná schránka (zadarmo), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštau-
rácie s obsluhou (rybia, kubánska, talianska, medzi-
národná), 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
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy v časti North, večerné programy, 
2 tenisové kurty s pevným povrchom, stolný tenis, bi-
liard, plážový volejbal, fitnes, sauna, aerobik, nemoto-
rizované vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže, golf (3 km)
Stravovanie v cene
All Inclusive:  raňajky, obedy a večere, formou bufetu, 
večera v reštaurácií s obsluhou (po predchádzajúcej re-
zervácii, 1 x za pobyt), ľahké občerstvenie počas dňa, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 ho-
dín na miestach určených hotelom.

 



h l n r u v w x y z é
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 skôr 
menej náročným klientom, ktorí ocenia pekné kúpanie aj blízkosť centra za cenovo výhodných podmienok. 

Villa Tortuga ***

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Promo Izba: 1-11-112-111 
Štandardná izba: 11-112-111 

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 26 km
vzdialenosť od centra: 3 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tické reštaurácie s obsluhou, snack bar, lobby bar 24 
hodín denne, bar na pláži, pripojenie na internet (za 
poplatok), kaderníctvo, bazén s oddelenou sekciou pre 
deti, (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), miniklub 
pre deti vo veku 4-12 rokov
Pláž
piesočnatá z jemného piesku, slnečníky, ležadlá a 
osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, občasné večerné programy, teni-
sový kurt (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, plážo-
vý 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 reštaurácií s obsluhou (po predchádzajúcej 
rezervácii), ľahké občerstvenie počas dňa, neobmed-
zené množstvo rozlievaných nealkoholických a alko-
holických nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na 
miestach určených hotelom. 



h l n r y é á
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. 

Club Tropical **+

Kuba > Varadero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Izba Superior: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 28 km
vzdialenosť od centra: 300 m
nákupné možnosti: v blízkosti hotela
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, trezor 
(za poplatok), TV so satelitným príjmom, vlastné soci-
álne zariadenie (kúpeľňa, WC)
Ubytovanie za príplatok
izba Superior – novšie izby po rekonštrukcii
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 
za zálohu)
Pláž
Piesočnatá z jemného piesku, slnečníky a ležadlá za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, večer reprodukovaná 
alebo živá hudba (nepravidelne), nemotorizované vod-
né športy na pláži, fitnes, stolný tenis, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických ná-
pojov miestnej výroby v čase od 11:00-23:00 hod. na 
miestach určených hotelom. 
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V cene zájazdu je zahrnuté:  
Letecká doprava Praha - Holguín - Praha v turistickej triede 
vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubyto-
vanie (v prípade 13-dňového zájazdu na 11 nocí, v prípade 
12-dňového zájazdu na 10 nocí), stravovanie podľa programu 
a vybraného hotela, služby česky alebo slovensky hovoriace-
ho delegáta, transfery z/ na letisko v cieli zájazdu, povinné 
poistenie cestovnej kancelárie v zmysle zákona č.159/99 Zb.. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:  
Komplexné cestovné poistenie, fakultatívne služby, vstupné 
vízum (cestovná kancelária vám zaistí vstupné vízum na po-
žiadanie a za poplatok 36 €/ osoba). 

Holguín

Holguín

Informácie o cenách
Kuba > Holguín

Odlet z Počet dní Letový deň Letecká spol. Typ letadla * Priority seat Business Class XL seat VIP Salónik
Prednostné 
odbavenie pre 
rodiny 

Medzipristátie 
do destinácie   

Medzipristátie 
z destinácie   

Praha 12/13 št, ne TVS B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano SMA, PAP VRA, YQX

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stránkach katalógu.

Lety na Kubu > Holguín

Servis na palube: Full Meal
(bližšie informácie o možnostiach servisu nájdete v úvod-
ných stránkach katalógu)

Business Class
Táto služba je poskytovaná za príplatok 599€/ osoba/ oba 
smery pre bežné termíny a za príplatok 669€/ osoba/ oba 
smery v termínoch 24.12. a 31.12.

TVS = Travel Service, NZP = na spätné potvrdenie
Pri ceste do destinácie medzipristátie na Azorských ostrovoch, Bermudách a v Holguíne alebo na Haiti. Pri ceste z destinácie medzipristátie v Gandre (Kanada). Pre medzipristátie v 
Kanade platí pre občanov ČR a SR bezvízový styk s nutnosťou registrácie eTA (elektronická autorizácia vstupu: http://www.canada.ca/eTA). Držitelia cestovných dokladov iných štátov 
sa musia ohľadne povinnosti tranzitného víza informovať na kanadskom veľvyslanectve). * Zmena typu lietadla je vyhradená. 

Informácie o cenách zájazdov je možné zistiť na všet-
kých predajniach Kartago tours, a.s. , u obchodných 
partnerov a na webových stránkach www.kartago.sk 
alebo telefonicky na tel. č. 02/57 20 57 20.



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 usporadúvané v optimálnej 
podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

Holguín
(celodenný výlet)
Tento celodenný výlet ponúka možnosť prezrieť si centrum 
hlavného mesta tejto provincie – Holguín aj typickú rybársku 
dedinku Gibara. V Holguíne vás čaká návšteva vybraných za-
ujímavých miest, parkov a námestí. Budete mať voľný čas na 
nákupy. Potom výlet pokračuje do rybárskej dedinky Gibara, 
kde si užijete atmosféru plnú tradícií a miestnej kultúry. Na-
sleduje zastávka v továrni na výrobu cigár. V cene výletu je 
obed.
Orientačná cena: na www.eximtours.cz

Lodné dobrodružstvo
(poldenný výlet)
Výlet ako stvorený pre milovníkov dobrodružstva. Budete ri-
adiť vlastný rýchločln dlhými kanálmi lemovanými vysokými 
mangrovníkmi až na šíre more. Čln je pre 2 osoby.
Orientačná cena: na www.kartago.sk

Plávanie s delfínmi
(poldenný výlet)
Z prístavu Naranjo Bay sa krátkou plavbou presuniete do 
miestneho delfinária. Na uvítanie dostanete welcome drink, 
nasleduje plávanie s delfínmi (20 minút). Na poludnie si uži-
jete show s tuleňmi a delfínmi.
Orientačná cena: na www.kartago.sk

Jeep safari
(poldenný výlet)
V rámci tohto výletu budete sami šoférovať džíp naprieč 
vnútrozemím ostrova. Zastavíte sa prehliadnuť rybársku de-
dinku a budete ďalej pokračovať na člne. Tiež si budete môcť 
vyskúšať jazdu na koni (za poplatok) až do miest, kde v roku 
1492 pristál Krištof Kolubmus.
Orientačná cena: na www.kartago.sk

Katamaránom do Gibary
(celodenný výlet)
Príjemný výlet je poväčšine trávený na lodi. Počas plavby 

budete mať možnosť šnorchlovania, na lodi vás čaká občer-
stvenie, zábava a živá hudba. Nasleduje obed v miestnej 
reštaurácii (v cene výletu), neskôr prehliadka rybárskej de-
diny Gibara, kde si užijete pravú kubánsku show priamo na 
pláži. Pred odchodom budete mať ešte možnosť nakúpiť si 
na miestnom trhu.
Orientačná cena: na www.kartago.sk

Katamarán a delfíny
(poldenný výlet)
Pri plavbe na komfortnom katamaráne si užijete mnoho 
krásnych výhľadov, na palube vás čaká osviežujúce občer-
stvenie a zábava sprostredkovaná lodnou posádkou. Výlet 
je spríjemnený zastávkou na šnorchlovanie. Nasleduje obed 
a potom budete mať možnosť plávať s delfínmi (20 minút).
Orientačná cena: na www.kartago.sk

Fakultatívne výlety sa dajú zakúpiť iba v destinácii, orientač-
né ceny nájdete na www.eximtours.cz.

Holguín

Vodopád v parku el Nicho

 Delfinárium v Naranjo Bay

Fakultatívne výlety – Umiestnenie hotelov
Kuba > Holguín

Katedrála ve městě Holguín

Loma de La Cruz, Holguín



Okruh Putovanie východnou Kubouu
Kuba > Holguín

1. deň: Praha - Holguín
Odlet z Prahy na Kubu priamym charterovým letom. 
Privítanie na letisku Holguín. Transfer do hotela v oblasti 
Holguín ** (1 noc s raňajkami), ubytovanie, večera.
2. deň: Holguín - Birán - Santiago de Cuba
Po raňajkách nasleduje prehliadka koloniálneho mes-
ta Holguín. Vystúpite na 261 metrov vysokú vyhliadku 
Loma de la Cruz, kde budete obdivovať krásne výhľady 
na mesto a okolie. Potom si tu vychutnáte obed. Výlet 
pokračuje do mestečka Birán, rodného miesta niekdaj-
šieho a súčasného prezidenta Fidela a Raúla Castra. 
Po prehliadke nasleduje presun do bývalého hlavného 
mesta ostrova, Santiago de Cuba. Ubytovanie, večera 
a nocľah v hoteli Melia Santiago de Cuba ***** (2 noci 
s polpenziou).
3. deň: Santiago de Cuba
      Po raňajkách celodenná prehliadka druhého naj- 
     väčšieho mesta na Kube - Santiago de Cuba. Mesto 
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Holguín – Birán – Santiago de Cuba – Baracoa

Holguín

Holguín Cintorín Santa Ifigenia v Santiago de Cuba Birán



Baracoa

Kakaové bôby na farme Rancho ToaKatedrála v meste Santiago de Cuba

Rodný dom Fidela Castra v Biránu

El Morro Santiago de Cuba

bolo do začiatku 17. storočia hlavným mestom ostro-
va a až po jeho zničení zemetrasením a vyplienením 
korzármi a pirátmi sa hlavným mestom stala Havana. 
Santiago de Cuba si však aj naďalej uchovávalo výsad-
né postavenie na východe krajiny. Historické centrum 
možno prejsť pešo a spoznať všetky tunajšie pamäti-
hodnosti, či už historické, alebo kultúrne. Navštívite tu 
napr. Museum 26 de Julio, či cintorín Santa Ifigenia. 
V blízkosti pevnosti El Morro sa naobedujete a potom 
nasleduje zastávka v pohorí El Cobre pri svätyni Naj-
svätejšej Panny Márie Milosrdnej, ktorej soška bola 
podľa legendy vylovená rybármi na pokraji smrti v 
búrlivých vlnách pred takmer 400 rokmi a zjavenie 
Svätej Panny je najuctievanejším zázrakom na Kube. 
Návrat do hotela, večera.
4. deň: Santiago de Cuba - Baracoa
Po raňajkách odchod smerom na najvýchodnejší cíp 
ostrova do mesta Baracoa, počas cesty panoramatická 
prechádzka mestom Guantanamo. Na mieste súčasné-
ho mestečka Baracoa v roku 1492 pristál objaviteľ Kuby 
Krištof Kolumbus na svojej prvej výprave. Neskôr tu 
bolo založené prvé mesto na ostrove. V tejto oblasti 
navštívite farmu Rancho Toa, kde ochutnáte tradičné 
kubánske produkty miestnej výroby. Po obede budete 
pokračovať na farmu Finca Duaba, kde sa zoznámite 
s pestovaním a spracovaním kakaa. Návrat do mesta 
Baracoa, ubytovanie, večera a nocľah v hoteli *** v Ba-
racoa (1 noc s polpenziou).
5. deň: Baracoa - Holguín
Po raňajkách prehliadka mesta Baracoa vrátane mú-
zea. Po obede nasleduje transfer do vami vybraného 
hotela v Holguíne.
6. - 9./ 10. deň: Holguín
Dni odpočinku a voľný program na pláži v letovisku 
Holguín v hoteli podľa vlastného výberu so systémom 
služieb All inclusive.
10./ 11. deň: Holguín - Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko k odletu do Pra-
hy. Odlet z letiska Holguín do Prahy priamym charte-
rovým letom.
11./ 12. deň: Praha
Pristátie v Prahe.

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava Praha - Holguín - Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplat-
kov, ubytovanie (v prípade 12-dňového zájazdu na 10 
nocí), poznávací program v dĺžke 5 dní/ 4 noci, stra-
vovanie podľa programu a vybraného hotela, služby 
miestneho česky alebo slovensky hovoriaceho sprie-
vodcu, transfery z/ na letisko v cieli zájazdu, transfery 
v rámci uvedeného programu, povinné poistenie ces-
tovnej kancelárie v zmysle zákona č.159/99 Zb.
V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Komplexné cestovné poistenie, fakultatívne služby, 
vstupné vízum (cestovná kancelária vám zaistí vstup-
né vízum na požiadanie a za poplatok 36€/ osoba) a 
prepitné.

Okruh je ponúkaný v kombinácii s hotelmi Memories 
Holguín **** (AI) a Brisas Guardalavaca **** (AI).

Upozornenie 
Zmena programu vyhradená. Minimálny počet účastní-
kov nutných na realizáciu okruhu je 14 osôb.



a h l o n u v w é á
Vzdušný hotelový komplex sa nachádza pri rovnomennej pláži s jemným bielym pieskom. Stred areálu 
tvorí členitý bazén, ktorý je najväčším bazénovým komplexom v tejto oblasti. Ubytovanie je zabezpečené 
v poschodových vilkách rozmiestnených v rozľahlom areáli, obklopených zeleňou a poskytujúcich svojim 
hosťom dostatok pokoja aj súkromia. Izby sú klimatizované, zariadené v tradičnom karibskom štýle s 
balkónom alebo terasou. Aktívnejšie zameraní klienti ocenia animačné programy a športové aktivity 
prebiehajúce pri hlavnom bazéne alebo na pláži, pre relaxáciu je možné navštíviť hotelové SPA centrum so 
širokou ponukou masáží (za poplatok). Súčasťou hotela je aj obchodná arkáda, ďalšie nákupné možnosti 
klienti nájdu približne 1 km od hotela na Plaza Pesquero. Rezort je vhodný pre klientov všetkých vekových 
kategórií, ktorí hľadajú krásne kúpanie a kvalitný servis služieb.

Playa Pesquero *****

Kuba > Holguín > Playa Pesquero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Superior: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 62 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so SAT príjmom, minibar (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov, 
set na prípravu čaju/kávy, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba Superior (priestrannejšia izba)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, 4 á la 
carte reštaurácie (talianska, karibská, medzinárodná, 
rybia), reštaurácia na pláži, 5 barov, 2 bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), obchodná arkáda (Boulevard), 
kaderníctvo, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi 
pripojenie v lobby (za poplatok), konferenčná sála (až 
pre 500 osôb), nočný klub, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvetle-
nie za poplatok), fitnes, stolný tenis, nemotorizované 
vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, salón krásy, motorizované vodné športy, potápač-
ské centrum (1,5 km od hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
po predchádzajúcej rezervácii možná večera v niekto-
rej z reštaurácií á la carte, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.

 



a h l o n u v w é á
Hotelový komplex sa nachádza priamo pri krásnej pláži s jemným bielym pieskom v oblasti preslávenej 
zachovanou prírodou. Hotel so službami all inclusive ponúka ubytovanie v dvojposchodových vilkách 
rozmiestnených v rezorte plnom zelene, v priestranných klimatizovaných izbách s balkónom alebo terasou. 
Klientom sú okrem iného k dispozícii 4 reštaurácie, pekný, členitý bazén v centrálnej časti a široká ponuka 
športových aktivít. Hotel je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií a tiež pre rodiny s deťmi.

Playa Costa Verde ****

Kuba > Holguín > Guardalavaca

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Superior: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 70 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so 
SAT príjmom, trezor, minibar (zadarmo), vlastné sociál-
ne zariadenie, sušič vlasov, set na prípravu čaju/kávy, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba Superior - bližšie k moru
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á la 
carte reštaurácie (talianska, kubánska, steakhouse), 
lobby bar, snack bar, bar pri bazéne, bar na pláži, ob-
chod so suvenírmi, kaderníctvo, pripojenie na internet 
(za poplatok), bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, 4 
tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), fitnes, stolný 
tenis, nemotorizované vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, salón krásy, masáže, motorizované vod-
né športy
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
po predchádzajúcej rezervácii možná večera v niekto-
rej z reštaurácií á la carte, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.



a h l n u v x é
Obľúbený hotelový rezort hotelového reťazca Memories je obklopený neporušenou prírodou v krásnej 
lokalite priamo pri pláži Yaraguanal. Areálu plnému zelene dominuje sústava šiestich kaskádovito 
usporiadaných bazénov nachádzajúcich sa v strede hotelového komplexu, ubytovanie je zabezpečené v 
poschodových vilkách v klimatizovaných izbách zariadených v karibskom štýle s balkónom alebo terasou. 
Hotel je skvelou voľbou pre rodiny s deťmi aj pre klientov hľadajúcich relaxačnú dovolenku s kvalitným 
servisom služieb a krásnym kúpaním na pláži s bielym pieskom a krištáľovou vodou. Pláž je privátna a 
patrí len hotelu. 

Memories Holguín ****

Kuba > Holguín > Yaraguanal

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Suite: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 65 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so 
SAT príjmom, minibar, set na prípravu čaju/kávy, vlast-
né sociálne zariadenie, sušič vlasov, trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Suite - izba s oddelenými miestnosťami
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 á la carte reštaurácie 
(talianska, kubánska, s morskými plodmi), lobby bar, 
snack bar, bar pri bazéne, bar na pláži, pripojenie na 
internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby (za po-
platok), obchod so suvenírmi, miniklub, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, fitnes, ne-
motorizované vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, motorizované vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie v niektorom z barov, 
neobmedzené množstvo nealkoholických nápojov a 
miestnych alkoholických nápojov počas 24 hodín na 
miestach určených hotelom. Na večeru je vyžadované 
formálne oblečenie.

 



a h l n r v w x y é á
Hotel Blau Costa Verde je situovaný priamo pri mori, na začiatku širokej piesočnatej pláže Playa Pesquero. 
Komplex je obklopený zachovanou tropickou prírodou a taktiež samotný rezort je plný zelene a urastených 
paliem. Hosťom je k dispozícii široká ponuka športových a rekreačných aktivít a animačných programov, 
služby all inclusive a tiež zázemie pre rodiny s deťmi. Za poplatok hotel ponúka dopravu do mestečka 
Guardalavaca hotelovým minibusom.

Blau Costa Verde ****

Kuba > Holguín > Playa Pesquero

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 70 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so SAT príjmom, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov, trezor (zadar-
mo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 á la 
carte reštaurácie (talianska a kubánska), lobby bar, 
snack bar, bar pri bazéne, bar na pláži, plážová reštau-
rácia (Ranchon), bazén s oddelenou časťou pre deti 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), pripo-
jenie na internet (za poplatok), obchod so suvenírmi, 
kaderníctvo, diskotéka, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné  a večerné programy, 3 tenisové kurty (ve-
černé osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, stolný 
tenis, fitnes, sauna, nemotorizované vodné športy na 
pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, potápanie, masáže, motorizované vodné 
športy
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
po predchádzajúcej rezervácii možná večera v reštau-
rácii á la carte, počas dňa ľahké občerstvenie, neob-
medzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby počas 24 hodín 
na miestach určených hotelom. Na večeru je vyžado-
vané formálne oblečenie.



a h n r u v w x y á
Hotelový komplex Brisas sa nachádza priamo pri krásnom úseku širokej piesočnatej pláže. Rezort plný 
zelene je vhodný nielen pre rodiny s deťmi, ale je aj obľúbeným miestom dovolenky pre klientov všetkých 
vekových kategórií. Ubytovanie je zabezpečené v príjemne zariadených klimatizovaných izbách s výhľadom 
na more alebo do záhrady. Hosťom je k dispozícii široká ponuka rekreačných aktivít, ďalej dva bazény, 
niekoľko reštaurácií a barov. Neďaleko od hotela sa nachádza malá nákupná zóna. Pekným tipom na výlet 
je návšteva obľúbeného morského delfinária Bahía de Naranjo, ktoré sa nachádza len 5 km od hotela. 
Oblasť Guardalavaca je známa svojou krásnou zachovanou prírodou a krištáľovo čistou vodou.

Brisas Guardalavaca ****

Kuba > Holguín > Guardalavaca

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 72km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so SAT príjmom, minichladnič-
ka, vlastné sociálne zariadenie, sušič vlasov), trezor 
(za poplatok), set na prípravu kávy/ čaju
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 á la 
carte reštaurácie, 8 barov, pripojenie na internet (za 
poplatok), 2 bazény s oddelenou časťou pre deti (le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), miniklub 
(pre deti 4-12 rokov), konferenčná miestnosť (pre 50 
osôb), obchod so suvenírmi, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis, volejbal, stolný tenis, fit-
nes, nemotorizované vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, jazda na koňoch, motorizované 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby počas 24 hodín na miestach 
určených hotelom.



a h n r u v w é á
Rozľahlý hotelový rezort Club Amigo Atlantico sa nachádza v oblasti Playa Pesquero-Guardalavaca priamo 
pri širokej pláži s jemným bielym pieskom. Komplex plný zelene sa skladá zo štyroch častí a svojim hosťom 
ponúka príjemné strávenie odpočinkovej aj aktívnej dovolenky. V areáli je k dispozícii okrem iného 5 á 
la carte reštaurácií, 7 barov, 4 bazény, taktiež ponuka masáží a salón krásy, rodiny s deťmi iste ocenia 
hotelový miniklub. Rezort je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií, pre páry aj rodiny s deťmi. 
Naším tipom na výlet je návšteva obľúbeného morského delfinária Bahía de Naranjo, ktoré sa nachádza 
len 5 km od hotela.

Club Amigo Atlántico Guardalavaca ***

Kuba > Holguín > Guardalavaca

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Tropical : 1-11-112-111
Tropical s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 72km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so SAT príjmom, vlastné soci-
álne zariadenie, trezor (za poplatok)
Ubytovanie za príplatok
Izba v časti Tropical
Izba v časti Tropical s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 á la 
carte reštaurácií, 7 barov, pripojenie na internet (za po-
platok), 4 bazény s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), obchod so suvenírmi, miniklub, 
diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty, stolný 
tenis, plážový volejbal, minigolf, fitnes, nemotorizova-
né vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, sauna, potápačské centrum (cca 
300 m od hotela), motorizované vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
po predchádzajúcej rezervácii možná večera v niekto-
rej z á la carte reštaurácií, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.





Mena: HTG (haitský gourde)
Časový posun:   - 6 hodín, v čase platnosti letného času  - 7 hodín
Hlavné mesto: Port-au-Prince (1 277 000 obyvateľov)
Telefónna predvoľba: +509
SR nemá v krajine veľvyslanectvo. Teritoriálne je príslušné:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Havane   
Veľvyslanectvo SR - Embajada de la República Eslovaca
Calle 66, No. 521, Entre 5B y 7, Miramar, Playa, Havana
Telefón: +53 (0) 7 204 1884, +53 (0) 7 204 1885
Mobilný telefón:  +53 (0) 5 263 0584 - konzul (prípadne aj +53 (0) 5 
263 1511), Fax: +53 (0) 7 204 1883
E-mail: emb.havana@mzv.sk, Internet: www.mzv.sk/havana
Honorárny konzulát SR na Haiti
Honorary Consulate of the Slovak Repulic
Konzul: Claude MARTIN
Adresa: Honorary Consulate of the Slovak Republic, 15 Impasse 
Claudinette, Bois Moquette, Petion-Ville Haiti
Tel.: tel.: 00537/2041884 (1885)
Email.:consulathonoraireslovak@yahoo.com

Haiti
Haiti, alebo Haitská republika, je štát v Karibskom mori ležiaci spolu s 
Dominikánskou republikou na ostrove Haiti. Najvyšší bod  v krajine je Pic 
la Selle vo výške 2 680 metrov. Ostrov má vlhké tropické podnebie. Haiti je 
najchudobnejšou krajinou v Južnej Amerike a pre export sú najdôležitejšie dve 
plodiny a to mango a káva. Haiti sa rozprestiera na západnej časti ostrova Haiti, čo 
je zároveň druhý najväčší ostrov v súostroví Veľké Antily. Haiti je tretia najväčšia 
krajina Karibiku, po Kube a Dominikánskej republike. Najbližší pevninský bod je 
vzdialený, len asi 45 námorných míľ (80 km) od Kuby. Haiti má po Kube druhé 
najdlhšie morské pobrežie (1 771 km) vo Veľkých Antilách (najdlhšie má Kuba). 
Územie je prevažne hornaté a nájdeme tu aj pamiatky zapísané do zoznamu 
UNESCO. V národnom turistickom parku, nachádzajúcom sa na severe krajiny 
nájdete citadelu Laferrére a palác Sanssouci. Budovy sú symbolom nezávislosti 
otrokov, ktorí v roku 1791 ovládli francúzsku aj východnú španielsku časť ostrova. 
Sama citadela sa nachádza na vrcholku, vo výške 900 m. n. m. a svojou veľkosťou 
spadá medzi najväčšie citadely na západnej pologuli. Oficiálnymi jazykmi sú 
francúzština a haitská kreolčina. Francúzština je vyučovaná v školách, používajú ju 
úrady a podnikateľský sektor. Väčšina Haiťanov však hovorí haitskou kreolčinou, 
ktorá vznikla zmiešaním francúzštiny s africkými jazykmi a španielčinou. 
Španielčinu ovláda veľká časť populácie. Pre príjemné a bezproblémové prežitie 
Vašej dovolenky Vám odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do ktorej 
cestujete. Venujte pozornosť týmto informáciám.

Cestovné doklady
Pre občanov SR/ČR – platí bezvízový styk za účelom turistiky do 90 dní. Cestovné 
pasy musia byť platné minimálne 6 mesiacov po dátume ukončenia zájazdu. 
Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní zabezpečiť si potrebné 
doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Za iným účelom 

Karibské moře
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Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí  len jednorazový manipulačný poplatok 
49EUR (ak nie je  uvedené inak).

HAITI

ako turistika sú potrebné víza. Pri vstupe do krajiny je  potrebné si zakúpiť  turis-
tickú kartičku  za cenu 10 USD (v hotovosti) /osoba vrátane  detí.  Nie je možné 
cestovať s deťmi, ktoré nemajú vlastný cestovný doklad (deti zapísané v pase 
rodičov dominikánske pohraničné orgány neuznávajú). Kartu je potrebné podľa 
vzoru Vašich cestovných dokladov  vyplniť a vrátenú časť si uschovať pre odchod  z 
krajiny. Pri spiatočnej ceste je medzipristátie v Kanade, kde platí pre občanov SR/
ČR bezvízový styk s nutnosťou registrácie eTA(= elektronická autorizácia vstupu; 
:http//www.canada.ca/eTA) Držitelia cestovných dokladov iných krajín sa ohľadne 
povinnosti tranzitného víza môžu informovať na kanadskom veľvyslanectve.
Prísne varujeme pred držaním alebo prevozom narkotík. Pristihnutých očakávajú 
niekoľkoročné tresty odňatia slobody. Trvá aj niekoľko dní až mesiacov dostať sa 
pred riadny súd.
V cene zájazdu je zahrnuté
 Letecká doprava Praha - Haiti - Praha (v prípade 13 –dňového zájazdu na 11 nocí, v 
prípade 12 – dňového zájazdu na 10 nocí), stravovanie podľa programu a vybraného 
hotela, služby česky alebo slovenského hovoriaceho delegáta, transfery z / na 
letisko v cieli zájazdu 

V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 3,20 EUR/deň/ 
dospelá osoba, 2,70 EUR/deň /dieťa do 16 rokov, turistická karta pri  vstupe  do  
krajiny vo výške 10 USD za osobu vrátane detí, splatná v hotovosti na mieste po 
prílete, fakultatívne služby. 

Haiti je krajinou kontrastov, hudby, kreolskej kultúry a rôznych chutí a 
vôní. Haiti, objavil Krištof Kolumbus  pri svojej prvej plavne  5.decembra 
1492 keď jeho loď Santa Mária uviazla na plytčine. Ostrov  nazval „La 
Hispaniola“ (malé španielsko). Haiti sa stalo prvým nezávislým štátom 
v Latinskej Amerike, ktorý sa vymanil spod koloniálneho vplyvu ako 
dôsledok povstania čiernych otrokov. Napriek tomu, že má spoločné 
kultúrne väzby s hispánsko-karibskými susedmi, Haiti je prevažne 
frankofónny nezávislý štát a spolu s Kanadou je jedným z dvoch štátov 
(okrem francúzskych departmentov), v ktorých sa vyučuje francúzština 
ako oficiálny jazyk.



Informácie 

Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej dovolenky vám odporúčame, aby ste sa 
zoznámili s destináciou, do ktorej idete. Venujte pozornosť týmto informáciám.  

Prajeme Vám krásnu dovolenku!

Haiti

Miestne osobitosti ubytovania
Hotelové izby sú spravidla vybavené dvojitými posteľa-
mi (tzv. "Letiskami") rôznych rozmerov, od bežných tzv. 
Double cez širšie queensize-beds až po najširšie kingsi-
ze-beds. V niektorých hoteloch je v tejto súvislosti uplatňo-
vaná kategória tzv. "Dvojlôžkovej izby", s dvoma širokými 
posteľami rozmeru queen-size. Do takýchto izieb nie sú 
umiestňované prístelky a dieťa alebo až dve deti alebo 
dospelá osoba na prístelke spia na posteliach spoločne s 
2 osobami na pevnom lôžku.

Zdravie - očkovanie
Pri cestách na Haiti nie je v súčasnej dobe vyžadované 
žiadne povinné očkovanie. Všetkým cestovateľom sa však 
odporúča očkovanie proti žltej zimnici (u cestujúcich pri-
lietajúcich alebo odlietajúcich z / do rizikových oblastí je 
vyžadované). Pre individuálnych cestovateľov po krajine 
možno odporučiť aj antimalarickú profylaxiu. Na ďalšiu prí-
padnú odporúčanou zdravotnú prevenciu a vhodný postup 
pri eventuálnych zdravotných ťažkostiach sa informujte 
u vášho praktického lekára, alebo na krajskej hygienic-
ko-epidemiologickej stanici.

Podnebie - oblečenie
V karibskej oblasti je najvhodnejšie ľahké, najmä bavlne-
né oblečenie. Pri občasnom večernom ochladení, najmä v 
decembri a januári a taktiež v klimatizovaných priestoroch, 
môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky.

Poznávacie okruhy a fakultatívne výlety
Sú vo všetkých miestach organizované v optimálnej podo-
be miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponu-
kou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste 
pobytu. Pri rozhodovaní o účasti na týchto programoch je 
potrebné najmä zohľadniť odlišnosti miestnych prírodných, 
ekonomických a sociálnych podmienok, rovnako ako inú 
kultúru, myslenie a správanie miestneho obyvateľstva. 
Pochopenie, tolerancia a flexibilita zo strany návštevníkov 
sú potrebné na to, aby bolo možné ponúkaný program čo 
najviac vychutnať.

Mobily - internet
Telekomunikačná infraštruktúra patrí k najmenej rozvinu-
tým v Latinskej Amerike a Karibiku. Medzinárodný roaming 
sa však rýchlo rozvíja. Signál môže občas kolísať. O rozsahu 
a možnostiach roamingu sa, prosím, informujte u svojho 
mobilného operátora.

Elektrina
V navštívených oblastiach je spravidla striedavý prúd s napä-
tím 110 V. Americká norma zásuviek s plochými kolíkmi, tzv. 
prechodky je lepšie zaobstarať si vopred. Vo všetkých krajinách 
regiónu dochádza k výpadkom dodávok elektrickej energie.

Prepitné
Prepitné je dôležitou súčasťou príjmov obyvateľov Haiti 
a žijú z neho často celé rodiny. Okrem služieb v hoteli je 
obvyklé prepitné aj miestnym sprievodcom a vodičom au-
tobusov. Za určitú normu sa prijíma, že ak je za služby vyža-
dovaná symbolická záloha (napr. za poskytnutie či výmenu 
uterákov), klienti túto zálohu nepožadujú späť.

Citadelle

Puetro Principe

Muzeum Ogier

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stranách katalógu.
12, 13 dňové lety z Prahy na Haiti
Letecká spoločnosť: Travel Service
Typ lietadla: B737-800*
Rezervácia vášho prioritného miesta: áno
Business Class: áno
XL seats: áno
VIP salónik: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: áno
Pri ceste do destinácie medzipristátie na Azorských 
ostrovoch. Pri ceste z destinácie medzipristátia Na  Kube a 
v Kanade .(Nutná registrácia eTA na:http//www.canada.ca/
eTA) *Zmena typu lietadla vyhradená



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

Obrad Woodoo

Haiti, po stopách rumu

Puerto Principe

Fakultatívne výlety – umiestnenie  hotelov
Haiti

Vodopády Saut d'Eau

Muzeum Ogier

Karibské moře HAITIzáliv Gonâve

Cote des 
Arcadins

Port-au-Prince

Royal Decameron Indigo Beach Resort & SPA

Vodopády Saut d'Eau 
- mesto Bonheur a jazero Peligro
Podľa legendy sa na tomto mieste v roku 1848 zjavila Pa-
nenka Mária a odvtedy vodopády a jazero láka množstvo 
pútnikov, ktorí tu uctievajú Pannu Máriu Mont Charmel, 
patrónku dediny a Erzulie, bohyňu lásky a woodoo. Pútnici 
prichádzajú z celého sveta a veria, že vykúpať sa v tunajších 
vodách prináša šťastie.
Cena od: 180 Eur dospelá osoba 
Minimálny počet  účastníkov: 6 osôb

Obrad Woodoo
Na haitskom vidieku je woodoo neoddeliteľnou súčasťou 
predstavivosti a každodenného života. Podstata woodoo je 
založená na harmónii medzi ľudskou bytosťou a okolím. Toto 
náboženstvo sa stalo zároveň aj životnou silou - inšpiráciou 
pre tamojších maliarov, hudobníkov aj spisovateľov. Staňte 
sa svedkami jedného z mystických obradov woodoo.
Cena od: 203 Eur dospelá osoba 
Minimálny počet  účastníkov: 6 osôb

Haiti, po stopách rumu
Rum vyrobený v miestnej továrni je považovaný za najjem-
nejší na svete. Výlet je spojený s ochutnávkou.
Cena od: 112 Eur dospelá osoba 
Minimálny počet  účastníkov: 6 osôb

Marmelade - mesto bambusu
Pestovanie bambusu ovplyvnilo život miestnych obyvateľov. 
Dom BAMBI je obydlie vybudované iba z bambusu, bez po-
užitia akéhokoľvek ďalšieho materiálu. Navštívite dedinu 
Bauche a jazero, centrum Marmelade s kostolom a tržnicou. 
Spestrením výletu bude aj návšteva továrne vyrábajúcej ná-
bytok a továreň na výrobu džúsu z bambusu.
Cena od: 165 Eur dospelá osoba 
Minimálny počet  účastníkov: 6 osôb

Muzeum Ogier
Pôvodný  cukrovar bol vybudovaný v roku 1760 a v roku 1976 
prešiel postupnou rekonštrukciou. Dnes slúži ako  múzeum, 
ktoré prezentuje pôvaby haitského národa.
Cena od: 20 Eur dospelá osoba 
Minimálny počet  účastníkov: 6 osôb

Umiestnenie
hotelov



Royal Decameron Indigo Beach Resort & SPA ****

a h l o u
Kompletne zrekonštruovaný hotelový komplex , patriaci do známej hotelovej siete  Decameron, ponúka služby na veľmi dobrej úrovni. Leží v malebnom prostredí, 
obklopený zeleňou, medzi morom a horami. Rezort sa rozprestiera pri nádhernej 1,5 km dlhej piesočnatej pláži, odkiaľ sa ponúka jedinečný výhľad na západ 
slnka. Komplex sa zameriava na udržiavanie okolitej prírody, čo možno vidieť na rozľahlej udržiavanej záhrade a zároveň tak prispieva k zalesňovaniu okolia. 
Hotel ponúka svojim klienton širokú škálu športových aktivít. Resort odporúčame klientom, ktorí hľadajú relaxačnú dovolenku v spojení s kvalitnými službami a 
možnosťou poznávania okolia.

Haiti > Cote des Arcadins



Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť  od pláže: u pláže
vzdialenosť  od letiska: 75 km
vzdialenosť  od centra: 2 km
nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, trezor (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie, sušič vlasov, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack 
bar pri bazéne, 2 reštaurácie s obsluhou, 2 bary, Wi-Fi 
pripojenie na recepcii (zadarmo), obchod so  suvenír-
mi, 3 konferenčné miestnosti, 2 vonkajšie bazény (le-
žadlá, slnečníky, uteráky zadarmo), 2 detské bazény, 
miniklub, zmenáreň, diskotéka, práčovňa (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, 2 tenisové kurty,  basketbalové  
ihrisko, futbalové ihrisko, plážový volejbal, nemotori-
zované vodné športy, golfové odpalisko, úvodné lekcie  
potápania
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA a wellness, motorizované vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive:10:00- 24:00  raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po 
predchádzajúcej rezervácii možná večera v reštaurácii 
s obsluhou, neobmedzené množstvo rozlievaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojov v čase určenom 
hotelom 





DÍTĚ
za cenu
letenky

EXIM
QUALITY

Mena: Dominikánske peso (RD$)
Časový posun:   - 5 hodín, v čase platnosti letného času  - 6 hodín
Hlavné mesto: Santo Domingo
Telefónna predvoľba: +58212
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: Veľvyslanectvo Slovenskej 
republiky na Kube (s pôsobnosťou v Dominikánskej republike),  
www.havana.mfa.sk, embeslovaca@mfa.sk
tel.: 00537/2041884 (1885)

Dominikánska republika je tropickým rajom v srdci Karibiku. Vychutnajte 
si všetky lákadlá a užite si perfektnú dovolenku. Historická La 
Hispianola, milí 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 Kolumba. Tie najkrajšie pláže nájdete práve tu – i podľa 
vyjadrenia organizácie UNESCO. Nespornou výhodou je aj skutočnosť, 
že dovolenka vás v Dominikánskej republike, oproti iným karibským 
ostrovom, vyjde oveľa lacnejšie.

Dominikánska republika
má 650 kilometrov dlhých piesočnatých pláží a tyrkysová farba mora robí z tejto 
krajiny nezabudnuteľné miesto, kam sa budete chcieť vrátiť. Ostrovný štát susedí 
na západe s Republikou Haiti, na severe ho ohraničuje Atlantický oceán, na juhu 
Karibské more a na východe ho kanál de la Mona oddeľuje od Portorika.
Pre Európanov ostrov objavil Krištof Kolumbus, ktorý sem priplával 6. decembra 
1492 počas svojej prvej výpravy do nového sveta. Keď po návrate do Španielska 
podal správu kráľovi a kráľovnej o kráse riek, tieňov v palmových hájoch, vtáctve a 
rastlinách, prehlásil, že nie je krajšia krajina na svete. Už v roku 1496 bolo založené 
Santo Domingo, ktoré je dodnes hlavným mestom krajiny. Žije tu približne polovica 
všetkých obyvateľov ostrova. Staré koloniálne mesto ,,Zona Colonial´´ je dnes súčas-
ťou svetového dedičstva UNESCO.
Typickým rysom tunajšej krajiny sú kokosové palmy pozdĺž pobrežia i vysoké kráľov-
ské palmy, aké nájdete len na karibských pastvinách. Ovocné stromy klesajú pod 
ťarchou plodu, ako sú mango, avokádo, papája alebo guava, zatiaľ čo pri raňajkách 
sa stôl prehýba pod ťarchou ananásu, granadil, melónov a banánov.
Cestovný ruch je v posledných dvadsiatich rokoch hlavným motorom ekonomiky 
krajiny. Dominikánska republika má jedny z najkrajších pláži na svete, vďaka prie-
zračne čistej vode a dostatku slnečných lúčov. Cestovateľov lákajú veľké luxusné 
hotely s konceptom služieb All Inclusive (,,všetko v cene´´), ktorý sa tu narodil a 
bol práve tu vybrúsený k dokonalosti. Väčšina hotelov poskytuje komplexné služby 
vrátane zábavy pre deti všetkých vekových kategórií.
Dominikánska republika patrí do oblasti s vlhkým tropickým podnebím. Teploty sa tu 
po celý rok takmer nemenia, priemerná denná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 
29 stupňov, more má v priemere len o dva stupne menej.

Karibské more

HAITI Samana

Santo
Domingo Punta Cana

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA

KUBA

Upozornenie
   Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí iba jednorazový 

manipulačný poplatok 49 EUR Punta Cana (ak nie je v 
cenníku uvedené inak)

V cene zájazdu nie je zahrnuté
   vstupné vízum / turistická karta v cene 10 USD 

splatná v hotovosti na mieste

DOMINIKÁNSKA
REPUBLIKA

EXIM
TiP

ULTRA

ALL
Inclusive



Informácie 

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!

Dominikánská republika

Cestovné doklady - Víza
Pri turistických cestách do Dominikánskej republiky nie je 
vyžadované pre držiteľov cestovných pasov SR vstupné ví-
zum. Po prílete je treba zakúpiť si na letisku tzv. turistickú 
kartu za 10 USD/ osoba, vrátane detí. Kartu je potrebné vy-
plniť podľa vzoru, ktorý je súčasťou vašich cestovných dokla-
dov a jej vrátenú časť uschovať pre odlet z krajiny. Cestovné 
pasy  musia byť  platné minimálne 6 mesiacov po návrate. 

Dominikánske pohraničné orgány požadujú samostatné ces-
tovné dokumenty - pas s aktuálnou  fotografiou – aj pre deti. 
Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní 
zaistiť si potrebné doklady na cestu na príslušnom veľvysla-
nectve alebo konzuláte.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letis-
kami) rôznych rozmerov od bežných, tzv. double-beds, cez 
širšie queensize-beds, až po najširšie kingsize–beds. V niek-
torých hoteloch je pri tejto súvislosti uplatňovaná kategória 
tzv. ,,americkej dvojlôžkovej izby´´ s dvoma širokými posteľa-
mi  s rozmermi queensize-beds. Do takýchto izieb sa neu-
miestňujú 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. 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 občasnom večernom ochladení, najmä v de-
cembri a januári a taktiež v klimatizovaných priestoroch, 
môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetríky. 

Prenájom auta
Malé auto na deň stojí cca 50 USD. Špeciálne auto (mikrobus, 
auto s odnímateľnou 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 na-
pätím 110 V a americká 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 Do-
minikánskej republike to nebýva obvyklé. Hotely vyšších 
kategórií majú väčšinou záložné zdroje energie, ktoré však 
dlhodobejšie alebo vážnejšie výpadky nemusia vždy plno-
hodnotne nahradiť.

Mobilné telefóny
V  Dominikánskej republike funguje mobilné telefonické 
spojenie v oblastiach, kde sa pohybujú turisti, bez väčších 
problémov. Občas môže kolísať sila signálu. O rozsahu a 
možnostiach roamingu sa informujte u svojho mobilného 
operátora. 

Internet
Prístup na internet je možný za poplatok v hoteloch vyššej 
triedy. Preverte si, prosím, pri jednotlivých popisoch hotelov. 
Na ostrove fungujú aj internetové kaviarne.  V naliehavých 
prípadoch 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 Viano-
ce, 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 obyva-
teľov s pochopením, neodporúča sa. Pláže v letoviskách, 
ktoré sú súčasťou ponuky, sú charakterizované ako bezpeč-
né, čo ale nevylučuje vašu obozretnosť ako prevenciu proti 
vreckovým zlodejom a bežnej drobnej kriminalite.

Platenie
Na mieste je najvhodnejšie  vymieňať USD alebo EUR v hoto-
vosti 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 kredit-
nými 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 republi-
ka 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 zari-
adení je fotografovanie zakázané. Okrem toho sa neodporú-
ča fotografovať predstaviteľa armády v službe.

Gastronómia
Dominikánska republika sa pýši mnohými gastronomický-
mi zariadeniami, ktoré sú vedené skúsenými šéfkuchármi, 
ktorých výtvory uspokoja aj toho najnáročnejšieho gurmána. 
Typická dominikánska kuchyňa je veľmi bohatá a rôznorodá. 
Najznámejším pokrmom je zrejme "La Bandera" (prápor) 
obsahujúci bielu ryžu, fazuľu, mäso, zeleninu a vyprážané 
zrelé banány. Každý kraj má svoje regionálne špeciality a ak 
budete mať možnosť, určite nevynechajte napríklad sviatoč-
né "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 kader-
níka 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. Samozrejme, rozhodnutie o 
poskytnutí prepitného je vo vašich rukách.
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LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR
GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA

IBEROSTAR PUNTA CANA

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVÁRO 
A PUNTA CANA

SAMANÁ

PUNTA
CANA

SANTO
DOMINGO

PUERTO 
PLATA

Národní park
José Del Carmen

Ramirez

Národní park
Los Haitises

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA

LUXURY BAHIA PRINCIPE ESMERALDA

OCCIDENTAL PUNTA CANA / CARIBE

BELLEVUE DOMINICAN BAY

BE LIVE EXPERIENCE
HAMACA BEACH / GARDEN / SUITE

NOW LARIMAR PUNTA CANA

HARD ROCK HOTEL & CASINO

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

Dominikánska republika > Punta Cana

Punta cana 
Lokalita Punta Cana bola ešte nedávno neznámou časťou 
pobrežia na juhovýchode ostrova, zarastená bambusovými 
húšťami a z väčšej časti nedostupnou. Turistický potenciál 
predstavujú prekrásne biele pláže. Celá oblasť zaznamenala 
v posledných rokoch búrlivý rozvoj. 30 kilometrov dlhá pláž 
tvorí dlhý pás snehobieleho piesku s hustým palmovým po-
rastom lemovaným tyrkysovo modrým morom a je ideálnym 
miestom pre všetky druhy vodných športov i pre večerné ro-
mantické prechádzky. Na pláži Bávaro v letovisku Punta Cana 
sa nachádza cez 40 rozsiahlych turistických komplexov, ktoré 
nesú najprísnejšie meradlá. Vďaka nádhernej pláži a úrovni 
turistických služieb sa stala jedným z najvyhľadávanejších 
letovísk v celom Karibiku. Milióny návštevníkov láka na bo-
hatý nočný život, tyrkysové more a luxusné hotely ponúka-
júc ten najväčší komfort, ktoré od dovolenky očakávajú. Za 
návštevu určite stojí miestny zábavný park MANATÍ s mini - 
zoologickou a botanickou záhradou. Milovníci zvierat uvítajú 
možnosť priameho kontaktu s delfínmi či tuleňmi v rámci 
programu v Dolphin Island, Doplhin Explorer či v novom Dol-
phin Discovery. Aktívnym a dobrodružným turistom môžeme 
odporučiť atrakcie parkov Bavaro Adventure Park alebo Sca-
pe Park Cap Cana. Skvelou atrakciou je taktiež vyhliadkový 

let helikoptérou nad celou oblasťou. Pre tých, ktorí ani v noci 
nechcú zaháľať, sú tu nočné kluby a diskotéky, medzi ktoré 
patria: ORO, Mangu, Jewel, Imagine alebo Coco Bongo.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Punta Cana – Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, uby-
tovanie (v prípade 12-dňového zájazdu na 10 nocí, v prípade 
11-dňového  zájazdu na 9 nocí), stravovanie podľa programu 
vybraného hotela, služby česky alebo slovensky hovoriace-
ho delegáta, transfery z / na letisko v cieli zájazdu, povinné 
poistenie cestovej kancelárie v zmysle zákona č.159/99 Sb. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 EUR/ deň/
dospelá osoba a 2,70 EUR/ deň/ dieťa do 16 rokov (podrob-
nosti o poistení nájdete na úvodných stránkach katalógu), 
fakultatívne služby a vstupné vízum/ turistická karta v cene 
10 USD splatná v hotovosti na mieste.

Umiestnenie hotelov

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnení sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stránkach katalógu.

11-, 12-dňové lety z Prahy na Punta Canu
Letecká spoločnosť: Air France
Typ lietadla: B777, A380. Zmena typu lietadla vyhradená.
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL Seats: nie
VIP salónik: nie
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: nie

Po ceste do destinácie prestup v Paríži. Po ceste z desti-
nácie prestup v Paríži.



Socha Kryštofa Kolumba

Počas vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tie naja-
traktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť už pri nákupe zájazdu v Slovenskej republike, 
s podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa potom môžete zoznámiť na mieste pobytu. 
Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. 

Ostrov Saona
(celodenný výlet)
Plavba pozdĺž juhovýchodného pobrežia Dominikánskej re-
publiky vás zavedie až k ostrovu Saona. Tento ostrov je sú-
časťou prírodnej rezervácie Východný národný park. Nachád-
zajú sa tu archeologické nálezy z doby, keď ostrov osídľovali 
indiáni kmeňa Táinov. Výlet je vhodný pre milovníkov kúpa-
nia a šnorchlovania, príležitosť vyskúšať si to budete mať v 
krištáľových vodách na pláži ostrova. Nezabudnite si plavky, 
pokrývku hlavy a fotoaparát.
Orientačná cena: od 104 USD/ dospelá osoba, od 52 USD/
dieťa
Minimálny počet účastníkov: 6 osôb

Santo Domingo
(celodenný výlet)
Navštíviť môžete ́ ´prvé európske mesto na americkej pôde´´. 
V centre mesta Santo Domingo sa nachádza mnoho vzác-

nych pamiatok a stavieb, vďaka ktorým bolo toto centrum 
vyhlásené za chránenú pamiatku UNESCA. Dominantou je tu 
Casa Colon, dom Kryštofa Kolumba, v ktorom sídlia prvý špa-
nielsky guvernéri. Budete mať voľný čas na nákupy typických 
suvenírov, ako sú cigary, rum, bavlnené oblečenie a iné.
Orientačná cena: od 84 USD/d ospelá osoba, 42 USD/ dieťa
Minimálny počet účastníkov: 6 osôb

Objavovanie morského života
Využite túto jedinečnú exkurziu, pri ktorej budete zažívať 
dobrodružstvá na plávajúcom ostrove. Môžete sa na pol 
dňa  stať morským biológom a obdivovať správanie žralokov. 
Športovci si môžu požičať kajak alebo surf a loviť vlny pozdĺž 
útesu a špeciálne pre ženy je tu lákavá ponuka opaľovania sa 
na plávajúcich rohožkách či relaxačná masáž rúk.
Orientačná cena: od 104 USD/ dospelá osoba, od 52 USD/ 
dieťa
Minimálny počet účastníkov: 6 osôb

Dom Kryštofa Kolumba, Santo Domingo

Obelisk na Malecon v Santo Domingo

Fakultatívne výlety
Dominikánska republika > Punta Cana

Ostrov Saona



a j l o í r w y z é / á
Luxusný rozsiahly hotelový komplex Hard Rock Hotel & Casino je určený tým najnáročnejším klientom. Teší 
sa chvále všetkých návštevníkov, ktorí dovolenku často označujú za najkrajšiu v živote. Hotel disponuje 
kvalitným zázemím, množstvom reštaurácií, barov, bazénov a ponúka širokú škálu športových i zábavných 
aktivít, vrátane nočných klubov a kasín. Svojím klientom ponúka služby na tej najvyššej úrovni, ktoré sú 
predpokladom k príjemne strávenej dovolenke.

Hard Rock Hotel & Casino *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Štandardná izba typu Caribbean Suite:  
1-11-112-1122-111
Junior Suite typu Islander: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:   pri pláži
vzdialenosť od letiska:   30 km
vzdialenosť od centra:   65 km
nákupné možnosti:   v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, trezor, minibar, Wi-Fi (zadarmo), set na 
prípravu čaju a kávy, TV so satelitným príjmom, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, masážna sprcha, sušič 
vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Siute typu Islander – rovnaké vybavenie + izbový 
servis
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 9 tema-
tických reštaurácií (talianska, brazílska, karibská, me-
xická, stredomorská, ázijská, snack), 17 barov, nočný 
klub, Wi-Fi v lobby (zadarmo), kasíno, obchodná arká-
da, salón krásy, 13 bazénov, detský bazén, šmykľavky 
/tobogán 
Pláž
dlhá, široká piesočnatá pláž, ležadlá a slnečníky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné bohaté animačné programy, fitnes, 
minigolf, lezecká stena
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, golf v blízkosti hotela, skate a 
BMX park, trampolíny, wellness
Stravovanie v cene
ULTRA All Inclusive: zahŕňa raňajky, neskoré raňaj-
ky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké 
občerstvenie, popoludňajšia káva/čaj so zákuskami, 
detský bufet, polnočné občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov a 
miestnych a vybraných importovaných alkoholických 
nápojov. Je možné čerpať na miestach a v časoch ur-
čených hotelom.



j l o í t w x y z é á
Luxusný hotel, postavený vo viktoriánskom štýle, leží priamo pri bielej piesočnatej pláži, s priezračnou 
čistou vodou a je určený iba pre dospelých. Svojim návštevníkom ponúka ubytovanie v niekoľkých 
trojposchodových vilkách. Svojím vybavením a kvalitou poskytovaných služieb uspokojí i náročnejšiu 
klientelu. K dispozícií je bazén, SPA, 4 bary, reštaurácie s obsluhou, neďaleko sa nachádza aj golfové 
ihrisko. V rámci stravovania majú klienti možnosť využiť aj reštauráciu vo vedľajšom rezorte Grand Bahia 
Principe Bavaro a Punta Cana. Hotel je ideálnym miestom pre romantickú dovolenku pre dvoch.

Luxury Bahia Principe Ambar Blue *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Junior Suite De luxe: 1-11-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovania
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), trezor (zadarmo), mini-
bar, kávovar, obývacia časť, osuška k bazénu na izbe, 
župan a papuče, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samo-
obslužný bufet), 3 reštaurácie s obsluhou (francúzska, 
talianska, stredomorská – nutná rezervácia), 4 bary (na 
pláži, snack bar, v lobby, pri bazéne), Wi-Fi v lobby (za-
darmo), zmenáreň, diskotéka, kasíno, požičovňa aut, 
kaderníctvo, čistiareň a práčovňa, svadobný servis, 
vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar 
na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
tenis (1 hod. denne), aerobik, volejbal, šípky, futbal, 
stolný tenis, vodné športy 1 hod. denne – šnorchlo-
vanie, kajak, katamarán, potápanie, boogie boardy, 
animačné a večerné programy, tanečné lekcie, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, sauna, golf, motorizované vodné športy, jazda na 
koni, rybárčenie
Stravovanie v cene
ULTRA All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po pred-
chádzajúcej rezervácií večera v reštaurácií s obsluhou, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom. Po-
čas večere sa vyžaduje formálne oblečenie.



a j l o í t w y z é á
Luxusný hotel so širokým zázemím, ku ktorému patria susedné hotely Grand Bahia Principe Baváro a Punta 
Cana, ich služby môžu návštevníci čerpať neobmedzene. Leží na obľúbenej bielej pláži Bavaro. Môžete si 
zájsť do sauny, ísť na prechádzku po nádhernej pláži s priezračne čistou vodou, odpočinúť si pri bazéne, 
alebo si vyraziť na výlet po okolí. Neďaleko od hotela sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko Punta Blanca 
Golf Club. Hotel je určený len pre dospelé osoby a je vhodný pre náročnejšiu klientelu.

Luxury Bahia Principe Esmeralda *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Junior Suite De luxe: 1-11-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  na mieste
Ubytovanie
klimatizácia, stropné ventilátory, telefón, TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), trezor (zadarmo), mi-
nibar, kávovar, obývacia časť, osuška k bazénu, župan 
a papuče, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), balkón a terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoob-
služný bufet), 4 reštaurácie s obsluhou (nutná rezervá-
cia), 4 bary (na pláži, snack bar, v lobby, pri bazéne), 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), zmenáreň, diskotéka, ka-
síno, požičovňa aut, kaderníctvo, čistiareň a práčovňa, 
svadobný servis, 2 vonkajšie bazény (ležadlá a slneč-
níky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
tenis (1 hod. denne, hotel Grand Bahia Principe Pun-
ta Cana), futbal (hotel GPS Punta Cana), stolný tenis 
(hotel GPS Punta Cana), aerobik, volejbal, šípky, vodné 
športy 1 hod. denne – šnorchlovanie, kajak, katamarán, 
animačné a večerné programy, tanečné lekcie, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, golf, motorizované vodné športy, jazda na koni, 
rybárčenie
Stravovanie v cene
ULTRA All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po pred-
chádzajúcej rezervácii večera v reštaurácii s obsluhou, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom. Po-
čas večere sa vyžaduje formálne oblečenie.



h l o í v w x y z é / á
Tieto dva hotely, ktoré sa nachádzajú uprostred nádhernej tropickej záhrady, sú súčasťou komplex Bahia Principe 
(hoteli Bavaro, Punta Cana, Esmeralda, Ambar). Ponúkajú široké zázemie nie len pre náročných klientov, ale 
predovšetkým pre deti, pre ktoré je tu 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 
niektoré 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 je 
klientom k dispozícií vláčik, ktorý má niekoľko zastávok po celom rozsiahlom areáli. 

Grand Bahia Principe Bavaro / Punta Cana *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Junior Suite: 1-11-112-111-1122-1112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  na mieste
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za poplatok), 
minibar, kávovar, budík, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samo-
obslužný bufet), 8 reštaurácií s obsluhou (steakhouse, 
mexická, stredomorská, španielska, karibská, 2 japon-
ské, talianska – nutná rezervácia), 7 barov, Wi-Fi na 
recepcii, diskotéka, svadobný servis, amfiteáter, zme-
náreň, kaderníctvo, kasíno, čistiareň a práčovňa, 2 von-
kajšie bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), terasy a 
záhrada na opaľovanie (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
vnútorný bazén (za poplatok), miniklub (pre deti 4-12 
rokov), stráženie detí (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
tenis, stolný tenis, volejbal, vodné športy – šnorchlo-
vanie, kajak, katamarán, boogie boardy (1 hod. denne 
po predchádzajúcej rezervácii), fitnes, minigolf, šípky, 
aerobik, lekcie tanca
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, sauna, motorizované vodné športy, potápačské 
centrum, golf, výlety na lodi, jazda na koni, rybárčenie
Stravovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po predchád-
zajúcej rezervácii večera v reštaurácii s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje 
v diskotékovom bare sa platia). Je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom. Počas večere 
sa vyžaduje formálne oblečenie.



h o í u v w x y é / á
Päťhviezdičkový hotel Grand Bahía Principe Turquesa je súčasťou komplexu Bahia Principe Bavaro Resort, 
ktorý sa nachádza na krásnej pláži v západnej časti ostrova. Tento hotel si zamilujú predovšetkým rodiny 
s deťmi, pre ktoré sú tu pripravené celodenné aktivity so špeciálnym animačným tímom a vybudovaným 
detským bazénom 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 vaša dovolenka skončila.

Grand Bahia Principe Turquesa *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Štandardná izba typu Junior Suite:  
1-11-112-111-1122
Junior Suite Superior: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  1km 
  (nachádza sa v komplexe Bahia)
vzdialenosť od letiska:  35 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  13 km
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za poplatok), 
župan a papuče, kávovar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite Superior
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoob-
služný bufet), 2 reštaurácie s obsluhou, 4 bary, Wi-Fi 
(1 hod. denne v lobby zadarmo), minidiskotéka, dis-
kotéka (nápoje za poplatok), konferenčná miestnosť, 
obchodná arkáda, čistiareň a práčovňa, kaderníctvo, 
svadobný servis, zmenáreň, amfiteáter, vonkajší bazén 
(ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), vnútorný bazén 
(za poplatok), detský bazén s aquaparkom, miniklub, 
teenklub, stráženie detí (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, volejbal, minigolf, stolný tenis, šípky, fut-
bal, tenisový kurt (1 hod. denne zadarmo), aerobik, 
vodné športy – windsurfing, šnorchlovanie, kajak, ka-
tamarán, boogie boardy, 1 hod. denne na vyžiadanie, 
animačné a večerné programy, tanečné lekcie
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, sauna, motorizované vodné športy, potápanie, 
rybárčenie, golf, jazda na koni
Stravovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po predchád-
zajúcej rezervácií večera v reštaurácií s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom. Počas 
večere sa vyžaduje formálne oblečenie.



h l í u v w x y z é á
Luxusný hotel leží priamo pri obľúbenej pláži Bavaro. Svojim klientom ponúka nie len výrobnú gastronómiu, 
ktorú môžete vyskúšať v jednej zo siedmich reštaurácií, ale i zábavné programy 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 zariadené izby s klimatizáciou, satelitným 
televízorom a pripojením na internet. Neďaleko sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko Iberostar Bavaro 
Golf and Club. Je vhodnou voľbou nie len pre partiu priateľov, ale aj pre rodiny s deťmi.

Iberostar Punta Cana *****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Junior Suite: 11-112-111
Izba s výhľadom na more:  11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  na mieste
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), trezor (zadarmo), mi-
nibar, kávovar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Junior Suite – priestrannejší, 
rovnaké vybavenie ako v štandardnej izbe
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samo-
obslužný bufet), 6 reštaurácií s obsluhou, bar, Wi-Fi vo 
verejných priestranstvách (zadarmo), svadobný servis, 
obchod so suvenírmi, kasíno, supermarket, konferenč-
ná miestnosť, kaderníctvo, certifikované centrum po-
tápania PADI, nočný klub, 2 bazény (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), bazén pre deti, miniklub (pre deti od 4-12 
rokov), teenklub (pre deti od 13 do 18 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné a animačné programy, volejbal, tanečné ho-
diny, aerobik, lukostreľba, vodné pólo, fitnes, tenis 
(osvetlenie za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, vodné športy na pláži, potápačské centrum,  golf
Stravovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, po predchád-
zajúcej rezervácií večera v reštaurácií s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje 
v diskotékovom bare sa platia). Je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom. Počas večere 
sa vyžaduje formálne oblečenie.
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Be Live Collection Punta Cana *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111-112-1122
Junior Suite: 11-111-112-1122
Izba De luxe: 11-111-112-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  Punta Cana 20 min
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV  so satelitným príjmom, mini-
bar, trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite – terasa, plazmový televízor, jacuzzi
De luxe – vlastná terasa, hydromasážna vaňa, rádio, 
set na prípravu kávy a čaju, káblový televízor, minibar
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia (samoob-
služný bufet), 4 reštaurácie s obsluhou (2 za príplatok), 
7 barov, pripojenie na internet (za poplatok) a Wi-Fi v 
lobby (1 hod. zadarmo), diskotéka, 3 bazény (ležadlá a 
slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub, teenklub, 
SPA, obchod so suvenírmi, zmenáreň, kasíno, svadob-
ný servis
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
nemotorizované vodné športy na pláži, 2 tenisové kur-
ty (osvetlenie za poplatok), fitnes, večerné a animač-
né programy, basketbal, stolný tenis, aerobik, volejbal, 
tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, vodné športy na pláži, golf, potápanie, rybárčenie
Stavovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po predchád-
zajúcej rezervácií večera v reštaurácií s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby (nápoje 
v diskotékovom bare sa platia). Je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom. Počas večere 
sa vyžaduje formálne oblečenie.

h l n u v w x y z é á o í
Hotel leží pri krásnej piesočnatej pláži Cabeza de Toro s koralovým útesom, ktorý je vhodným miestom pre 
šnorchlovanie. Je stvorený pre dovolenku v Karibiku plnú zábavy, odpočinku a nových skúseností. Neďaleko 
hotela sa nachádza golfové ihrisko a jachtársky klub. Hotel je vhodný ako pre dovolenku pre dvoch, tak 
pre rodiny s deťmi.

Dominikánská republika > Punta Cana



a h l o r v x w y z é á
Hotelový komplex nachádzajúci sa pri nádhernej pláži obklopený palmami ponúka ideálne podmienky 
a prostredie k stráveniu dovolenky pre rodiny s deťmi i pre páry. Široká škála športových aktivít, bohaté 
animačné programy, služby All Inclusive na vysokej úrovni tvoria záruku kvalitnej dovolenky. Rezort sa 
rozprestiera v rozľahlej udržiavanej záhrade pri pláži s jemným pieskom.

Now Larimar Punta Cana *****

Dominikánska republika > Punta Cana > Bavaro

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, Wi-Fi (zadarmo), trezor, set na 
prípravu čaju a kávy, minibar, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 reštau-
rácie s obsluhou (francúzska, ázijská, mexická, s mor-
skými plodmi), 7 barov, kasíno, obchod, diskotéka, 5 
bazénov, detský bazén, jacuzzi, miniklub (pre deti 4-12 
rokov), teenklub (13-17 rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné animačné programy, nemotorizované 
vodné športy, fitnes, tenisový kurt, basketbal, biliard, 
stolný tenis, trampolína, aerobik, lekcie tanca
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, golf (v blízkosti hotela), SPA, 
jazda na koni (v blízkosti hotela)
Stravovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bohatého bufetu, počas dňa ľahké 
občerstvenie, popoludňajšia káva/ čaj zo zákuska-
mi, polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických nápojov a miestnych a 
vybraných alkoholických nápojov. Je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom.

 



a j l n v w x y z é á
Hotelový komplex, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, sa nachádza na známej pláži v oblasti Bavaro. 
Ponúka služby na vysokej úrovni, služby all inclusive 24 hodín denne, širokú škálu športového vyžitia 
a bohaté animačné programy vrátane nepravidelných show. Pre náročnejšiu klientelu je tu k dispozícií 
oddelená časť Royal Club so službami VIP. Rezort môžeme odporučiť i náročnejšej klientele.

Occidental Punta Cana *****

Dominikánska republika > Punta Cana > Bavaro Beach

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111-112-1122
Royal Club: 11-111-112-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, minibar, trezor (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Royal Club – oddelená časť komplexu ponúkajúca cel-
kom 51 moderne vybavených izieb so službami VIP, 
súkromnú recepciu, súkromnú reštauráciu s obsluhou 
(raňajky, obedy a večere), oddelenú časť na pláži s 
barom (k dispozícií vybrané importované rozlievané 
alkoholické nápoje), vonkajšia jacuzzi, minibar na izbe, 
zadarmo pripojenie na internet
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, 6 
reštaurácií s obsluhou, 5 barov, 3 bazény, detský ba-
zén, miniklub (pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, nemotorizované vodné 
športy na pláži, volejbal, badminton, šípky, aerobik, 
stolný tenis, basketbal, fitnes, maxi šachy, 2 tenisové 
kurty (osvetlenie a zapožičanie športového vybavenia 
za poplatok), úvodné lekcie potápania v bazéne
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy na pláži, golf (v blízkosti 
hotela), SPA
Stravovanie v cene
ULTRA All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina. 
Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojov miestnej vý-
roby. Je možné čerpať na miestach a v časoch určených 
hotelom.

 



a j l n v y z é á
Hotelový komplex, predtým známy ako Barcelo Punta Cana, je ideálny k stráveniu dovolenky nie len pre 
rodiny s deťmi, páry, ale i pre jednotlivcov. V ponuke nájdete množstvo možností zábavy, športového 
vyžitia, rovnako ako ideálne podmienky k odpočinku a relaxu. Nádherná piesočnatá pláž, kúzelné 
prostredie a služby na vysokej úrovni sú zárukou prijemne strávenej, ničím nerušenej dovolenky. Komplex 
sa rozprestiera v rozsiahlej záhrade celkovej plochy 400 000 m². 

Occidental Caribe ****

Dominikánska republika > Punta Cana > Bavaro Beach

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111-112-1122
Izba s výhľadom na more: 11-111-112-1122
Superior izba: 11-111-112-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska :  32 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, trezor, set na prípravu čaju a 
kávy, chladnička, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Superior izba – rovnaké vy-
bavenie + stropný ventilátor
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 reštau-
rácií s obsluhou, 7 barov, diskotéka, pripojenie na in-
ternet (za poplatok), miniklub (pre deti 4-12 rokov), 2 
bazény, detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, boccia, badminton, ae-
robik, stolný tenis, 3 tenisové kurty (osvetlenie a zapo-
žičanie športového vybavenia za poplatok), basketbal, 
úvodné lekcie potápania v bazéne, fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, golf (v blízkosti hotela), SPA
Stravovanie v cene
ULTRA All Inclusive: zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou bohatého bufetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, popoludňajšia káva/ čaj so zá-
kuskami, detský bufet, polnočné občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
miestnych a vybraných importovaných alkoholických 
nápojov. Je možné čerpať na miestach a v časoch ur-
čených hotelom.

 



Be Live Experience Hamaca ****

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112-111-1122
De Luxe s výhľadom na more::11-112-111-1122
Superior De luxe::11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 130 km Punta Cana
vzdialenosť od centra: 30 km
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
Be Live Hamaca Garden – štandardná izba – klimati-
zácia, telefón, minibar, trezor (za poplatok), káblová 
TV, set na prípravu kávy, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Be Live Hamaca Beach – štandardná izba – rovnaké 
vybavenie ako pri Garden
Be Live Hamca Suite – jacuzzi na izbe, inak rovnaké 
vybavenie ako pri Garden 
Ubytovanie za príplatok
De Luxe s výhľadom na more
Superior De Luxe – priestrannejšia, jacuzzi
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 reštau-
rácií s obsluhou, 3 bary, 2 bary pri bazéne, Wi-FI v lobby 
(1 hod. zadarmo), kasíno, 3 bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), 2 detské bazény, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, fitnes, plážový volej-
bal, stolný tenis, biliard, tenis, vybrané nemotorizova-
né vodné športy na pláži
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, golf (v Santo Domingu), SPA, 
jazda na koni, rybárčenie
Stravovanie v cene
All Inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa, po rezervácií 
možnosť večerať v jednej z reštaurácií s obsluhou, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom.
Upozornenie
Služby česky/ slovensky hovoriaceho delegáta k dis-
pozícii cez telefón.

h l r u v y z é á
Hotelový komplex sa nachádza v obľúbenom letovisku Boca Chica, ktoré je vyhľadávané pre svoju 
krásnu pláž, príjemnú atmosféru, možnosť zábavy a v neposlednom rade polohu, kde do historického 
centra mesta Santo Domingo, zapísaného do zoznamu UNESCO, sa môžete dostať za 25 minút jazdy. 
Komplex Be Live Hamaca ponúka ideálne podmienky pre rodiny s deťmi, páry, priateľov ale i ostatnú 
klientelu. Komplex je rozdelený do 3 častí, kde každá ponúka rôzne typy izieb i polohu. V časti Garden 
ponúkame jednoduchšie izby, v časti Beach, ktorá je položená bližšie k pláži, sú izby kvalitnejšie a 
najlepšie polohou i vybavením sú izby v časti Suite.



h n r u v w y z é
Hotelový komplex Bellevue Domincan Bay sa nachádza v obľúbenom letovisku Boca Chica, ktoré je 
vyhľadávané pre svoju krásnu pláž, príjemnú atmosféru, možnosť zábavy a v neposlednom rade polohu, 
kde sa za necelých 25 minút jazdy ľahko dostanete do historického centra mesta Santo Domingo. Samotný 
hotel je vhodný pre klientov, ktorí chcú stráviť svoju dovolenku pri pláži v kombinácií so zábavou v okolí, 
kde sa oproti ostatným oblastiam nachádzajú i menšie bary. Komplex ponúka 437 izieb a rozkladá sa v 
rozsiahlej záhrade na rozlohe 100 000 m².

Bellevue Dominican Bay ***

Dominikánska republika > Punta Cana

Obsadenosť izieb
Economy izba: 1-11-112-111-1122
Štandardná izba::11-112-111-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  130 km Punta Cana
vzdialenosť od centra:  30 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, káblová TV, trezor (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba – rovnaké vybavenie
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 reštaurácie, 3 bary, pripo-
jenie na internet (za poplatok), 2 bazény s oddelenou 
časťou pre deti (ležadlá, slnečníky zadarmo), miniklub 
(pre deti 4-12 rokov), zmenáreň, svadobný servis, ob-
chodná arkáda, diskotéka 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné  programy, vodná gymnastika, aerobik, 2 
tenisové kurty, pétanque, stolný tenis, lukostreľba, 
šnorchlovanie, lekcie tanca
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, masáže, v blízkosti hotela jazda 
na koni, golf (v Santo Domingu)
Stravovanie v cene 
All Inclusive: 10:00-24:00, zahŕňa raňajky, obedy a ve-
čere formou bufetu,  ľahké občerstvenie počas dňa, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je možné 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.
Upozornenie
Služby česky/ slovensky hovoriaceho delegáta k dis-
pozícii cez telefón.





Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí iba jednorazový manipulač-

ný poplatok 79 EUR (ak nie je v cenníku uvedené inak).

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

KOSTARIKA

NIKARAGUA

KOLUMBIE

Karibské moře

Tichý oceán

V Paname si na svoje prídu naozaj všetci – od milovníkov odpočinku 
pri nádherných plážach s bielym pieskom, cez dobrodruhov túžiacich po 
spoznávaní úchvatnej panamskej prírody bohatej na dažďové pralesy, 
národné parky, jazerá, vzácnu faunu a flóru až po milovníkov historických 
pamiatok a zaujímavostí. 

Medzi najvyhľadávanejšie miesta Panamy patrí jej hlavné mesto Ciudad de Pana-
ma s nádherným historickým centrom prezývaným ,,koloniálna Panama´´, zelený-
mi parkami, ktoré lákajú k popoludňajšiemu posedeniu v krásnom prostredí, ka-
tedrálou San José, Panamským kanálom, múzeum prieplavov a múzeum národnej 
histórie, prezidentským palácom, trhoviskom a ďalšími atraktivitami. Vzhľadom 
na relatívne nízke ceny považuje mnoho turistov mesto Panama za raj nákupov. 
Pôvodné staré mesto, známe ako Stará Panama, v 16. storočí vyhorelo – jeho 
pozostatky nájdete cca 3,5 km západne od centra nového mesta. Odporúčame 
návštevu Panamského kanálu a historického mesta Casco Viejo, kde sa natáčali 
scény z filmu s Jamesom Bondom Quantum of Solace.

Letoviská – Panama

Playa Blanca
Jedna z najkrajších a dlhých pláží sa nachádza pri Tichom oceáne v provincií Coclé. 
Nájdete tu jeden z najprestížnejších hotelov siete Decameron – Royal Decameron 
Golf, Beach, Resort & Villas.

Ciudad de Panama
Leží na pobreží Panamského zálivu, východne od Panamského prieplavu po Paci-
fik. Je politickým, kultúrnym, administratívnym  a ekonomickým centrom krajiny. 
Väčšina turistov by bola určite prekvapená siluetou mrakodrapov, ktoré mesto 
ponúka a ktoré je možné vidieť z veľkej diaľky. Návštevníci môžu stráviť veľa 
času pri pohľade na obrovské lode, ktoré prechádzajú Panamským prieplavom. 
Stred mesta je charakteristický nespočetnými obchodíkmi s módnym tovarom z 
celého sveta.

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Panamy nie je vyžadované pre držiteľov cestovného 
pasu SR vstupné vízum. Cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po 
návrate. Držitelia cestovných dokladov iných štátov ako SR sú povinní zaistiť si 
potrebné doklady na cestu  v príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte.

Mena: Panamská Balboa (PAB) alebo Americký dolár (USD)
Časový posun: - 6 hodín, v dobe platnosti letného času – 7 hodín
Hlavné mesto: Ciudad de Panamá 
Telefónna predvoľba: + 52
Kontaktný slovenský úrad – Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v 
Mexiku: Julio Verne 35, Mexico
Telefón: +52 5552806669, +52 15539991020 (pohotovostný mobil)
E-mail: emb.mexico@mzv.sk 

PANAMA



Informácie > Umiestenie hotelov

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

Panama

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

Mobilné telefóny
Spojenie prostredníctvom oficiálnych slovenských operáto-
rov  GMS mobilných telefónov je z Panamy obmedzené. 
O rozsahu a možnostiach vášho roamingu sa informujte 
u vlastného mobilného operátora. Okrem nákladnejšie-
ho telefónneho spojenia priamo z hotelovej izby je však 
ľahko dostupná kúpa telefónnej karty, ktorá vám umožní 
telefonické spojenie do medzinárodnej siete z miestnych 
telefónnych automatov.

Internet
Prístup na internet je väčšinou za poplatok a je uvedený 
v popisoch jednotlivých hotelov. V každom veľkom meste 
fungujú internetové kaviarne. V naliehavých prípadoch je 
možné prostredníctvom delegáta zjednať prístup na inter-
net za poplatok v kancelárii miestnej partnerskej organi-
zácie.

Elektrina
V Paname je striedavý prúd napätia 110 V, americká norma 
zásuviek s plochými kolíkmi. Adaptéry, tzv. prechody, je 
lepšie si zaobstarať pred cestou.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. le-
tisko) rôznych rozmerov od bežných tzv. double-beds, cez 
queensize-beds, až po najširšie king-size-beds. V niek-
torých hoteloch je uplatňovaná kategória tzv. americkej 
dvojposteľovej izby s dvoma širokými posteľami rozmerov 
queen-size. Do takýto izieb nie sú umiestňované prístelky 
a dieťa alebo až 2 deti spia na posteli s rodičmi.

Pláž – Plávanie
Pláže sú piesočnaté biele. Medzi najlepšie pláže v Paname 
patrí Punta Chame Bay, Playa Blanca de Portobelo, najna-
vštevovanejšia pláž je Cayo Slipper. Takmer na všetkých 
plážach sú veľmi dobré podmienky pre potápanie a šnor-
chlovanie, to všetko v priezračnej čistej modrej vode a v 
obklopení bielymi korálovými útesmi.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Panama – Praha v turistickej triede 
vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubyto-
vanie (v prípade 12-denného zájazd na 10 nocí, v prípade 
11-denného zájazdu na 9 nocí), asistencia miestnej part-
nerskej agentúry, stravovanie podľa programu a vybraného 
hotela, transfery z/na letisko v cieli zájazdu, povinné po-
istenie cestovnej kancelárií v zmysle zákona č.159/99 Sb.

V cene nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 EUR/
pobyt/dospelá osoba a 2,70 EUR/pobyt/dieťa do 18 rokov 
(podrobnosti o poistení nájdete na úvodných stránkach 
katalógu), česky alebo slovenský hovoriaci delegát a fa-
kultatívne služby.

 Žena z kmeňa Kuna v typickom oblečení s piercingom 

Typické autobusy v uliciach Ciudad de Panama

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenie sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stránkach katalógu.

12- a 11-dňové lety z Prahy do Ciudad de Panama
Letecká spoločnosť: Air France
Typ lietadla: A380, Boeing 777-300*
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL Seats: nie
VIP sálon: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: nie
Zvýhodnená záloha: nie

Po ceste do / z destinácie prestup v Paríži.

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

* Zmena typu lietadla vyhradená. 

PANAMA ROYAL DECAMERON GOLF, 
BEACH RESORT & VILLAS

OCCIDENTAL PANAMA CITY

CIUDAD
DE PANAMA



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tie 
najatraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť už pri nákupe zájazdu v Slovenskej re-
publike, s podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť na mieste pobytu. 
Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľov služieb. 

Anton Valley
(poldňový výlet)
Vo vzdialenosti 45 minút od rezortu sa rozkladá oblasť An-
ton Valley. Tu sa nachádza malebná dedinka ležiaca priamo 
v kráteri vyhasnutej sopky. Na dedinskom trhu remesiel 
nájdete rozmanitú ponuku tropických kvetín, ovocia, zele-
niny a tak isto prvky ručnej výroby dedinčanov. Navštívime 
vodopád El Chorro Macho, kde sa tiež prejdeme tropickým 
dažďovým pralesom. Ďalej nás čaká návšteva miestneho 
zvieracieho útulku, ktorý slúži ako miesto na zotavenie 
divokých zvierat, ktoré boli v minulosti zranené a teraz 
potrebujú pomoc asistentov. Súčasťou výletu je aj návšteva 
botanickej záhrady El Nispero, kde budete môcť pozorovať 
ohrozenú žabu zlatú (atelopus panamský), veľkú rozmani-
tosť tropickej fauny a flóry, alebo taktiež škôlku orchideí.
V cene zájazdu je zahrnuté: autobusová doprava, vstupné 
poplatky, raňajky a nealkoholické nápoje.
Odporúčame si vziať zo sebou: krátke nohavice, botasky, 
ochranu proti slnku, pokrývku hlavy a repelent.
Orientačná cena: dospelá osoba 57 USD, dieťa 3-11 rokov 
48 USD

City Tour Panama Canal 
(celodenný výlet)
Hlavné mesto Ciudad de Panamá je známe tým, že sa skla-
dá z troch miest a my sa na tomto výlete vydáme zoznámiť 
sa s dvoma z nich.  Ako prvé je mesto Casco Antiguo, kde 
môžeme navštíviť zlatý oltár Golden Altar, námestie Pla-
za of Francia alebo klenby nazývané Bovedas. Nasleduje 
panoramatická prehliadka moderného mesta Panama s 
pobrežím Clinta Costera, kde nájdeme pamätník objaviteľa 
Vasco Nunez de Balboa, ktorý objavil južné more. Ďalej náš 
výlet zahŕňa návštevu Miraflores lockes, kde budeme môcť 
pozorovať preplávanie lode kanálom (podľa itineráru sprá-
vy kanálu). Nakoniec nás čaká návšteva Amador Causeway 
a jeho remeselný trh.
V cene zájazdu je zahrnuté: pozemná doprava, vstupné 
poplatky a nealkoholický nápoj. 

Casco Antiguo, Panama

Amador Causeway, tradičný remeselný trh

Vodopád El Chorro Macho

Botanická zahrada El Nispero, žaba zlatá

Fakultatívne výlety
Panama

Odporúčame si vziať zo sebou: pohodlnú obuv, pokrývku 
hlavy a slnečné okuliare.
Orientačná cena: dospelá osoba 105 USD, dieťa 3-11 rokov 
89 USD

Brooze Cruise
(popoludňajší výlet)
Užite si trojhodinový na palube motorového člnu La Garota. 
Výlet je pozdĺž pobrežia s výhľadom na krajinu až na ostrov 
Isla Farallon, kde bude možnosť kúpania. V priebehu jazdy 
budete môcť relaxovať na pohodlnej lodi, opaľovať sa na 
prednej palube, či vidieť morský život okolo vás. Okrem 
toho je na palube pripravená hudba a personál pre hranie 
hier a zábavu.
V cene zájazdu je zahrnuté: lodná doprava, zábava, mie-
šané nápoje
Odporúčame si vziať zo sebou: plážové oblečenie, osušku, 
plavky, ochranu proti slnku, pokrývku hlavy, slnečné oku-
liare a topánky do vody
Poznámka: tehotné ženy alebo klienti pod vplyvom alko-
holu či iných návykových látok sa nebudú môcť zúčastniť 
tohto výletu.
Orientačná cena: dospelá osoba 75 USD, dieťa 3-11 rokov 
64USD

Upozornenie
Ponuka výletov a cien je orientačná a môže sa počas se-
zóny meniť.
Fakultatívne výlety neorganizuje CK KARTAGOTOURS a.s., 
ale miestni poskytovatelia. Prípadné sťažnosti je nutné rie-
šiť na mieste. Výlety sú usporiadané v doprovode miestne-
ho sprievodcu, ak nie je uvedené inak.



Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas ****

a h l o n u v w x y z /
Rozsiahly hotelový rezort sa nachádza v obľúbenej oblasti Play Blanca, 90 minút od hlavné mesta Panama 
City, uprostred tropickej vegetácie. Jedinečné klimatické podmienky poskytujú najviac slnečných dní z celej 
Panamy. Na tejto úchvatnej pláži je kompletný hotelový servis a je jedným z najnavštevovanejších rezortov 
v Strednej Amerike. 

Panama > Panama City > Playa Blanca

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži 
vzdialenosť od letiska: 120 km
vzdialenosť od centra: 1 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, tre-
zor (za poplatok), terasa
Zariadenie hotela
3 vstupné haly s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, 8 
reštaurácií s obsluhou (nutná rezervácia), 11 barov, 
9 bazénov (ležadlá a slnečníky pri bazéne), Wi-Fi v 
lobby (zadarmo), pripojenie k internetu na recepci-
ách (za poplatok), diskotéka, kongresová miestnosť, 
obchody, detský bazén, tobogan, detský klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné programy, plážový 
volejbal, tenisové kurty, minikurz potápania v bazéne 
(sezónne), úvodné lekcie potápania v bazéne, nemo-
torizované vodné športy (kajaky, šliapadla), fitnes
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy, potápanie, golf
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10.00-24.00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
zmrzlina. Neobmedzené množstvo rozlievaných ne-
alkoholických nápojov a vybraných alkoholických ná-
pojov miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach 
a v časoch určených hotelom.



Occidental Panama City ****

a c d n á
Tento hotel sa nachádza v tesnej blízkosti Multicentra Panama a Multiplaza Pacific Mall. Svojím moderným, 
minimalistickým a funkčným zariadením poskytuje ideálne podmienky pre voľný čas a tak isto pre 
obchodné cesty tých najnáročnejších klientov. Rovnako ako kuchyňa, tak aj aktivity sú doménou tohto 
hotela. Tešiť sa môžete na luxusnú reštauráciu s medzinárodnou kuchyňou i Sushi & Lounge. Blue Sky bar 
ponúka jedinečnú príležitosť poznať nočný život v Panama City a vychutnať si nádherný výhľad na mesto.

Panama > Panama City

Obsadenosť izieb
Superior: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od centra: v centre
vzdialenosť od letiska: 25 km
nákupné možnosti: v místě
Ubytovanie
klimatizácia, LED TV so satelitným príjmom, telefón, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, Wi-Fi (zadarmo), set s kávou a 
čajom
Zariadenie hotela
recepcia, hlavná reštaurácia Teka, Umai Sushi & 
Lounge, nočný klub, fitnes, Wi-Fi (zadarmo), 2 kon-
gresové miestnosti
Stravovanie v cene
Raňajky
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: formou bufetu alebo servírovania





Mena: Kostarický colón (CRC)
Časový posun: -7 hodin, v dobe platnosti letného času -8 hodín
Hlavné mesto: San José
Telefónna predvoľba: +506
Honorárny konzulát San José: Carretera a Pavas, De Euromobilia 50 
m. norte, Rohrmoser, San José
Tel.: 00506/22 96 36 05, 88 21 38 28
E-mail: sanjose@honorary.mzv.cz

Perla Strednej Ameriky je skutočnou oázou pokoja a právom býva 
označovaná "Stredoamerickým Švajčiarskom‘‘ či tiež ‘‘Záhradou Strednej 
Ameriky‘‘. Príďte objaviť Pura Vida – spôsob života Kostaričanov – 
najšťastnejších ľudí na planéte.
Kostarika
Viac ako storočný vývoj v demokracii, neutralita, veľmi dobrá životná úroveň, bez-
pečie a poriadok – robí z Kostariky vzorovú krajinu v regióne. Vodcovskú rolu na 
celom svete hrá Kostarika v ochrane prírody – uvádza sa, že podľa počtu rastlin-
ných a živočíšnych druhov i ekosystémov na jednotku územia nemá táto krajina 
vo svete konkurenciu. Je tu viac živočíchov a rastlín na 1000 km², ako na území 
rovnakej rozlohy v krajinách ako Brazília alebo Kolumbia.
Pláže lemované kokosovými palmami, štvortisícové vrcholy, nedotknuté tropické 
pralesy, činné sopky, vodopády a priezračné jazerá. V tunajších národných par-
koch je uchované bezkonkurenčné množstvo živočíšnych a rastlinných druhov. 
V pralesoch žijú leňochody, nosále, pásovce, exotické hady, leguány, ale i malpy, 
vrešťany a malé kúzelné opičky. V mokradiach zase množstvo sťahovavých vtákov 
a pestrofarebné kvety rastlín sú obsypané stovkami druhov motýľov.
Krajinou sa od severozápadu k juhovýchodu tiahnu tri pohoria, ktoré oddeľujú dve 
nížiny. Najvyššou horou Kostariky je 3820 metrov vysoká hora Chirripó v pohorí 
Cordillera de  Talamanca. Vulkány Kostariky, ktoré sú súčasťou Ohnivého kruhu, 
vám predvedú fascinujúce predstavenie. V zemi sa nachádza celkom 112 vulkánov 
a väčšina z nich s ich priľahlými oblasťami patrí do národných parkov. Jedným z 
nich je vulkán Arenal (1657 metrov nad morom), zaradený medzi desať najaktív-
neších sopiek sveta, ležiaci v národnom parku Parque Nacional Volcán Arenal. 
Zatiaľ posledná erupcia prebehla v roku 1968. Hlavnou atrakciou tejto oblasti sú 
termálne horúce pramene spolu s priľahlými cestičkami a početnými vyhliadka-
mi na hustú džungľu tropického dažďového lesa, kde žijú jaguáre, aguti, pekari, 
tapíry, tukany, kolibríci, či vzácni quetzalovia. Na brehoch rieky Tortuguero, v rov-
nomennom národnom parku, uvidíte kajmany, krokodíly a na kmeňoch stromov 
sa vyhrievajú sladkovodné korytnačky. Park so systémom prírodných lagún a ka-
nálov tečúcich z juhovýchodu na severovýchod, sa nachádza na severnej karibskej 
strane a môžeme ju bez pochýb nazvať malou Amazóniou. Je jedným z najdôleži-
tejších miest na planéte, venujúca sa ochrane karety obrovskej, a taktiež je domo-
vom veľa ďalších neuveriteľných druhov ako je lamantín, krokodíl americký, kost-
lín obrovský, považovaný za žijúcu fosíliu. Podmorské územie Kostariky – 10 krát 
väčšie ako pozemné – predstavuje perfektnú destináciu pre potápačských fana-
tikov. V tunajších vodách je obrovské množstvo pestrých rýb, koralov a morských 
živočíchov, voda je teplá a nie je tu veľa ľudí. Úchvatné sú podmorské jaskyne či 
vulkanické skalné formácie. Väčšina týchto miest patrí k chráneným oblastiam, 
ako napríklad známy národný park Cocos Island, zapísaný do zoznamu UNESCO. 
Pacifické pobrežie Kostariky bolo časopisom Rodale’s spomenuté ako jedna z top 
päť destinácií pre skúsených potápačov. Kostarika je jedným z najlepších miest na 
surfovanie. Nie náhodou je krajina tretia najobľúbenejšia destinácia tohto športu, 
hneď za Havajom a Indonéziou. Dôvodom sú pláže so skvelými vlnami po celý rok, 
teplý oceán, príjemné počasie, priateľský obyvatelia či prijateľné ceny.
V 90. rokoch sa v Kostarike zrodila adrenalínová aktivita, nazvaná ‘‘canopy tour‘‘, 
ktorá umožňuje lietať vzduchom nad džungľou a cítiť sa ako opica v korunách 
stromov. Prehliadky však nevyžadujú žiadne špeciálne atletické schopnosti – stačí 
sa jednoducho zavesiť a užiť si jazdu.

Tichý oceán

Karibské 
moře

KOSTARIKA

NIKARAGUA

PANAMA

Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí len jednorázový mani-

pulačný poplatok 79 Eur (ak nie je v cenníku uvedené 
inak). Bez česky hovoriaceho delegáta, k dispozícii 

asistencia miestnej partnerskej agentúry.

V cene zájazdu nie je zahrnuté
  Odletová taxa 29 USD/ osoba  

splatná na letisku pri odlete z Kostariky

KOSTARIKA



Informácie

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

Kostarika

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Kostariky je od držiteľov pasov 
SR vyžadovaný cestovný pas platný aspoň jeden deň po 
dátume plánovaného opustenia územia Kostariky. Ďalej sa 
predkladá doklad o spôsobe vycestovania (napr. spiatočná 
letenka alebo lístok). Pri odlete z Kostariky sa na letisku 
platí letiskový poplatok vo výške 29 USD.

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do Kostariky nie je v súčasnej dobe vyžadované 
povinné očkovanie. Všetkým cestovateľom sa však odporú-
ča očkovanie proti žltej zimnici (u cestujúcich prilietajúcich 
či odlietajúcich z / do rizikových oblastí je nutné). Na ďalšiu 
prípadnú odporúčanú zdravotnú prevenciu a vhodný postup 
pri eventuálnych problémoch sa informujte u vášho prak-
tického lekára, vo vinohradskej nemocnici v Prahe (klinika 
geografickej medicíny) alebo na krajskej hygienicko-epide-
miologickej stanici.

Podnebie – oblečenie
Kostarika leží v tropickom a subtropickom klimatickom pás-
me, vhodné je teda ľahké, hlavne bavlnené oblečenie. Pri 
večernom ochladení, v klimatizovaných priestoroch, alebo 
vo vnútrozemí, kde je chladnejšie, môžete využiť i obleče-
nie s dlhým rukávom, ľahké svetre a bundy. Behom okruhu 
sa odporúča pevná obuv, pokrývka hlavy, pršiplášť a slneč-
ný krém s vysokým ochranným faktorom (ten je vhodné 
používať počas celého pobytu).

Transfery – doprava
V Kostarike neexistuje železničná doprava, preto sa väčšina 
nákladnej dopravy sústreďuje na dopravu po cestách. Cest-
ná sieť je pomerne v zlom stave vplyvom zlých klimatických 
podmienok. Cesty sú úzke, s mnohými zákrutami, často 
chýba dopravné značenie, čo komplikuje dopravu hlavne v 
noci alebo pri daždi a hmle. Hustá je tiež doprava náklad-
ných automobilov. Odporúča sa nepreceňovať vlastné sily, 
necestovať v noci a za hustého dažďa. Pri prenájmoch vozi-
diel sa odporúča dôkladne skontrolovať podmienky zmluvy, 

parkovať vždy na stráženom parkovisku a v aute nenechá-
vať žiadne cennosti. Prenájom auta strednej triedy stojí 
cca 65 – 100 USD/deň, drahšie sú terénne automobily 4x4, 
vzhľadom na stav kostarických ciest sú však odporúčané.

Poznávacie programy a fakultatívne výlety
Vo všetkých miestach sú organizované v optimálnej podobe 
miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste poby-
tu. Pri rozhodovaní o účasti na týchto programoch je po-
trebné vziať do úvahy hlavne odlišnosti miestnych prírod-
ných, ekonomických a sociálnych podmienok, rovnako ako 
inú kultúru, myslenie a správanie miestneho obyvateľstva. 
Pochopenie, tolerancia a flexibilita zo strany návštevníkov 
je nutným predpokladom k tomu, aby bolo možné si ponú-
kaný program čo najviac vychutnať.

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom oficiálnych slovenských operáto-
rov GSM mobilných telefónov je v Kostarike obvykle bez 
problémov. Vo väčšine hotelov je k dispozícii pripojenie 
k internetu formou Wi-Fi alebo cez kábel. Mimo osídlené 
oblasti (napr. v národných parkoch) nemusí byť signál a in-
ternet k dispozícii.

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú väčšinou vybavené dvojitými posteľami 
(tzv. letiská) rôznych rozmerov od bežných tzv. double beds 
cez širšie queen-size-beds až po najširšie king-size-beds. 
V niektorých hoteloch je v tejto súvislosti uplatňovaná 
kategória tzv. americkej dvojlôžkovej izby s dvomi široký-
mi posteľami rozmeru queen-size. Do takých izieb nie sú 
umiestňované prístelky a dieťa alebo až dve deti spia na 
posteliach spoločne s rodičmi.

Elektrina
V Kostarike je elektrické napätie 110 V a zásuvky sú prispô-
sobené pre zástrčky s plochými konektormi.

Pláže – plávanie
Pobrežie lemujú dlhé pláže väčšinou s bielym pieskom. 
Pláže na oboch stranách pobrežia sa vyznačujú silnými 
prúdmi, odporúčame preto venovať kúpaniu v mori zvýšenú 
pozornosť. Väčšina pláží je vhodná pre surfovanie, najna-
vštevovanejšou surferskou oblasťou je Tamarindo. Pobrežie 
Tichého oceánu je lemované radom drobných ostrovov a 
skál, ponúka teda ideálne podmienky pre potápanie. Pri 
tomto pobreží sa dajú dvakrát ročne pozorovať veľryby a 
celoročne niekoľko druhov delfínov.

Platenie
Väčšina obchodov, reštaurácií, požičovní automobilov a ho-
telov akceptuje bežné kreditné karty (najrozšírenejšia VISA 
alebo Mastercard). V San José i v ďalších mestách sú na 
najdôležitejších miestach (veľké nákupné centrá, banky a 
pod.) umiestnené bankomaty. Kreditná karta je vyžadovaná 
vo väčšine hotelov. Vedľa kostarických colónov sú pri naj-
rôznejších platbách bežné americké doláre, ktoré sú bez 
problémov prijímané vo väčšine obchodov a všetkých hote-
loch. Niektoré obchodné miesta odmietajú prijať bankovky 
v hodnote 100 USD. V banke nevymieňajú americké doláre, 
ktoré sú poškodené. Veľmi zle zameniteľné sú iné meny ako 
USD. Euro sa síce dá v niektorých bankách vymeniť, ale s 
veľmi nevýhodným kurzom.

Prepitné
Prepitné sa obvykle neplatí, je väčšinou pod názvom ‘‘ser-
vicio‘‘ automaticky pripočítané k účtu a jeho výška je 10%.

Monteverde Cloud Forest

Adrenalinová aktivita, nazvaná „canopy tour“ 
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OCCIDENTAL GRAND PAPAGAYO

OCCIDENTAL
TAMARINDO

DOUBLETREE RESORT
BY HILTON SAN JOSÉ

Umiestenie hotelov

Korálový útes

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlach vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stránkach katalógu.

13- a 12-dňové lety z Prahy do San José
Letecká spoločnosť: Air France 
Typ lietadla: A380, Boeing 777-300*
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL Seats: nie
VIP salónik: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: nie
Zvýhodnená záloha: nie

Po ceste do / z destinácie prestup v Paríží. Let je realizo-
vaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri dostupnosti 
letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu sa meniť.

* Zmena typu lietadla vyhradená

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava Praha – San José – Praha v turistickej triede 
vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubyto-
vanie (v prípade 13-dňového zájazdu na 11 nocí, v prípade 
12-dňového zájazdu na 10 nocí), asistencia miestnej part-
nerskej agentúry, stravovanie podľa programu a vybraného 
hotelu, transfery z / na letisko v cieli zájazdu, povinné po-
istenie cestovnej kancelárie v zmysle zákona č.159/99 Zb. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 Eur/ oso-
ba/ deň a 2,70 Eur/ dieťa do 16 rokov/ deň (podrobnosti o 
poistení nájdete na úvodných stránkach katalógu), česky 
alebo slovensky hovoriaci delegát, odletová taxa 29 USD a 
fakultatívne služby.

Zrna kostarickej kávy sú zbierané ručne

Národný park Rincon de la Vieja

Leňochod



Tajuplná Kostarika 
Kostarika

1. deň – San José 
Zástupca našej partnerskej agentúry vás privíta 
na letisku JUAN SANTAMARIA v San José. Transport 
do hotela Crown Plaza Corobici alebo podobného 
(približne 45 minút).
2. deň – San José – La Fortuna
Zástupca našej partnerskej agentúry vás vyzdvihne o 
8:00 ráno v hotela. Čaká vás transfer autobusom do 
hotela Arenal Paraiso alebo podobného (približne 4 
hodiny) v meste La Fortuna. Popoludní voľno.
3. deň – národný park Tenorio Volcano
Zástupca našej partnerskej agentúry vás vyzdvihne o 
7:45 ráno v hotely, odkiaľ sa vydáte na výlet RIO CELES-
TE (nebeská rieka). Z La Fortuny do národného parku 
Tenorio Volcano potrvá transfer asi 2 hodiny. V parku 
absolvujete sedem kilometrovú prechádzku (približne 
4 hodiny) cez tropický dažďový prales. Najprv prídete k 
miestu nazývanému ‘‘Los Teňideros‘‘, kde sa stretávajú 
dve krištálovo čisté rieky a spoločne vytvárajú nebesky 
modrú farbu, podľa ktorej získala rieka Celeste svoje 
meno. Príroda ukazuje svoju záhadnú a impozantnú moc 
v mieste, kde sa rieky Buena Vista a Roble zjednocujú a 

San José – La Fortuna – Tenorio Volcano – Caňo Negro Wildlife Refuge – La Fortuna – rezervace Monteverde 
– Sky Tram, Sky Trek, Sky Walk –  Manuel Antonio – San José

Sky Walk

SAN JOSÉ

NÁRODNÍ PARK MANUEL ANTONIO

ARENAL

MONTEVERDE

Mapka okruhu



menia sa v nebesky modrý tok. Pozdĺž nej sa nachádza-
jú horúce pramene, zákruty a vodopád jedinečnej krásy, 
to všetko obklopené jedinečnou flórou a faunou. Pokra-
čujete džungľou a dorazíte k sopečným otvorom, ktoré 
vylučujú extrémne horúce plyny. Pri zostupe sa vám 
naskytne pohľad na pozoruhodný vodopád Rio Celeste, 
ktorého farby ho robia jedinečným svojho druhu. Vašou 
poslednou odmenou bude vynikajúci, typický kostarický 
obed. Potom návrat späť do hotela v La Fortune. V cene: 
doprava, sprievodca, obed.
4. deň – Caňo Negro Wildlife Refuge
Zástupca našej partnerskej agentúry váz vyzdvihne o 
7:30 v hotela. Pôjdete na výlet do CAŇO NEGRO WIL-
DLIFE REFUGE (rieka Rio Frio). Cesta k prístavu v mes-
tečku Los Chiles potrvá približne 2 hodiny. V tomto 
mestečku sa nalodíte na loď a vyrazíte na 3 hodinovú 
plavbu po rieke Frio, na ktorej máte veľkú šancu vi-
dieť kajmany, vrešťany, malty kapucínske, leňochody, 
baziliška hrebenatého, vodné korytnačky, leguány a 
ďalšie. Je to fascinujúci výlet pre milovníkov prírody. 
Oblasť jazier a bahnitej pôdy z naplavených sedimen-
tov vytvárajú útočisko pre rastlinstvo a živočíšstvo, 
ktoré bolo zaradené na zoznam Ramsarskej dohody o 
mokradiach majúcich medzinárodný význam. Sezón-
na lagúna Caňo Negro sa rozprestiera na ploche 800 
hektárov a je tri metre hlboká. Keď to hladina rieky 
dovolí, pozriete si taktiež okraj lagúny. Po rieke sa 
vrátite späť do prístavu na obed. Po obede pôjdete 
späť autobusom do hotela. V cene: doprava, sprie-
vodca, nápoje, obed a výlet loďou po rieke. 
5. deň – La Fortuna – Monteverde
Zástupca našej partnerskej agentúry váz vyzdvih-
ne o 8:00 v hoteli. Transfer do oblasti Monteverde 

(autobus – loď – autobus), ubytovanie v Monteverde 
Country Lodge alebo v obdobnej alternatíve. Popo-
ludní voľno.
6. deň – rezervácia Monteverde Cloud Forest 
Odchod o 7:30 na túru do rezervácie MONTEVERDE 
CLOUD FOREST. Dnes sa prejdete so sprievodcom, 
ktorý sa s vami podelí o svoje prírodovedecké zna-
losti v rezervácií Monteverde Cloud Forest. Táto rezer-
vácia chráni na ploche 14200 ha hmlový prales, ktorý 
je jedným z najunikátnejších ekologických systémov 
na svete. Prales po väčšine roka zostáva zahalený 
hmlou a mrakmi, čo vytvára vhodné prostredie pre 
bujný rast epifytických rastlín, machov, lišajníkov a 
papradí. So sebou budete potrebovať dlhé nohavice, 
oblečenie do daždivého počasia, vetrovku, repelent. 
Pokiaľ je možné, tak ďalekohľad a pohodlné topánky 
na túru. Návrat späť do hotela v Monteverde. V cene: 
vstupné do rezervácie, sprievodca a doprava. 
7. deň – Sky Tram, Sky Trek, Sky Walk 
Odchod o 8:00 v ústrety adrenalínovému dobrodruž-
stvu. Najprv vás čaká otvorená lanovka (Sky Tram), 
ktorá vás vyvezie do výšky observatória, odkiaľ si z 
vtáčej perspektívy pozriete oblasť hmlového prale-
sa. Odtiaľ začnete schádzať na lane (Sky Trek) dole 
cez kaňony medzi korunami stromov. Adrenalínové 
dobrodružstvo zakončíte pri hlavnej budove, odkiaľ 
ste vyrážali. Táto lanová dráha je najvzrušujúcejšia v 
krajine. Čaká vás nezabudnuteľný zjazd po 2,7 kilo-
metroch lán zavesených v korunách stromov. Po tom-
to dobrodružstve začnete prechádzku po zavesených 
mostoch (Sky Walk), ktoré vám umožnia objavovať 
bohatstvo života v najvyšších miestach pralesa. Prej-
dete sa po piatich mostoch, z ktorých najdlhší meria 

Vodopád Rio Celeste

Manuel AntonioMonteverde

Sky Trek 

300 metrov. Celá trasa meria asi 2,5 kilometra, je udr-
žiavaná a skôr plochá, takže ju zvládne úplne každý. 
Odporúčame mať na sebe dlhé nohavice a uzavretú 
obuv. V cene: doprava, vstupné, obed a sprievodca.
8. deň – Monteverde – Manuel Antonio
O 8:00 odchod do mestečka Manuel Antonio, vstup-
nej brány do rovnomenného národného parku. Trans-
fer potrvá asi 4 hodiny. Ubytovanie v hoteli Playa 
Espadilla alebo podobnom, popoludní voľno.
9. deň – národní park Manuel Antonio
O 8:00 ráno odchod z hotela do Národného parku MA-
NUEL ANTONIO. Návšteva tohto národného parku bude 
zlatým klincom tejto oblasti. Ide o jeden z najnavšte-
vovanejších národných parkov v krajine. Okrem bujnej 
tropickej vegetácie tiež chráni dve z najkrajších pláži s 
bielym pieskom na strednom pacifickom pobreží. Park 
je vybavený toaletami, nie je však možné si tu zakúpiť 
jedlo alebo pitie. Je teda nutné, aby ste si vzali všetko 
čo potrebujete, aby ste mohli stráviť bezstarostný deň 
na pláži. I behom oblačných dní má slnko veľkú silu. 
Kostarika leží blízko rovníka a slnečné lúče tu majú 
omnoho väčšiu silu ako v pásmach s miernym podne-
bím. V cene: doprava, sprievodca, vstupné. 
10. deň – plavba katamaránem Ocean King
O 13:00 odchod na plavbu úplne novým 30,5 metra 
dlhým katamaránom Ocean King, ktorý disponuje 
všetkým vybavením pre vašu spokjnosť.  Loď má 2 
jacuzzi pre viac ako 15 ľudí, 2 obrovské trampolíny, 
2 šmykľavky, veľký bar, druhé poschodie na opaľo-
vanie s kapacitou 100 ľudí, 4 toalety, 4 sprchy, 4 izby 
a obývaciu izbu. Budete sa plaviť pozdĺž pobrežia 
oblasti Manuel Antonio smerom na juh. Na palube 
je k dispozícií koncept all inclusive (alkoholické a 
nealkoholické nápoje, ovocie, raňajky a vynikajúca 
večera). Po celú dobu výletu vám bude skvelý lodný 
personál  pomáhať so všetkým, čo budete potrebovať 
a pozve vás aby ste sa zapojili do všetkých skvelých 
aktivít. Plavba zahrňuje zastávku na krásnej pláži Be-
izans, jednej z najlepších oblastí v Manuel Antonio na 
šnorchlovanie. Ak vám bude priať šťastena, uvidíte 
delfíny a veľryby. Potom, ako si užijete výlet a západ 
slnka nad mestom Quepos, vrátite sa na miesto, od-
kiaľ ste vyplávali a kde vás vyzdvihne autobus, ktorý 
vás odvezie späť do hotela. V cene: doprava, ovocie, 
sušienky, večera, nápoje a šnorchlovanie.
11. deň – Manuel Antonio – San José
O 13:15 vás vyzdnihne zástupca našej partnerskej 
agentúry. Transfer do San José (asi 4,5 hodiny), ubyto-
vanie v hotely Crowne Plaza Corobici alebo podobnom. 
12.deň – San José – Praha
Transfer na letisko (asi 45 minút) a odlet späť do 
Prahy.

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava vrátane letiskových poplatkov a palivo-
vých príplatkov, 2 noci v hoteli s raňajkami v San José, 
3 noci v hoteli s raňajkami v La Fortune, 2 noci v lodgi 
s raňajkami v Monteverde, 3 noci v hoteli s raňajkami 
v Manuel Antonio, vyššie popísaný program vrátane 
vstupov, anglicky a španielsky hovoriacich sprievodcov.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Fakultatívne služby, obedy, večera a nápoje, ak nie sú 
súčasťou programu, cestovné poistenie.
Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Pri termíne na 10 nocí nie 
je zahrnutý program popísaný vyššie u siedmeho dňa. 
Pri odlete z Kostariky sa hradí odletová taxa vo výške 
29 USD.



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. S 
podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste pobytu. Fakulta-
tívne výlety sú robené v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb.

Safari na rieke Corobici
Ponorte sa do unikátneho ekosystému okolo rieky Coro-
bici a obdivujte nespočetné množstvo zvieracích druhov. 
Preplávate pozdĺž lesa The Dry Gallery, kde môžete obdivo-
vať gigantické tropické stromy, na ktorých žijú opice, neto-
piere, jašterice, vtáky, plazy a ďalšie. Váš skúsený sprievod-
ca vám povie, ktorým smerom sa dívať, aby ste uvideli čo 
najviac zástupcov zo zvieracej ríše. Riek je tiež domovom 
početnej skupiny krokodílov. Výlet kombinuje božský pokoj 
so štipkou dobrodružstva, a to keď prechádzate cez pereje. 
Plavba na raftoch trvá asi 2 hodiny. V cene: doprava, sprie-
vodca, voda a obed.
Cena: 120 USD dospelá osoba/ 108 USD dieťa 6 – 12 rokov

Národný park Rincon de la Vieja & Liberia
Táto pešia túra je jednou z najkrajších v krajine, a to vďaka 
kvalitným chodníčkom, skvelému podnebiu, množstvu zá-
stupcov flóry a fauny a panoramatickým výhľadom. Pre-
vádzať vás bude okrem skúseného miestneho sprievodcu 
tiež zbytková sopečná aktivita vo forme vriacich bahen-
ných jazierok a fumarol. Počas dňa sa zastavíte v Libérii 
na obed a nákupy. V cene: doprava, sprievodca, vstup do 
parku a obed.
Cena: 103 USD dospelá osoba/ 82 USD dieťa 7 – 12 rokov

Vulkán Arenal & horúce pramene Baldi
Aktívny vulkán a dažďový prales, ktorý ho obklopuje, si 
najlepšie obzriete pri pešej túre po chodníčku, po ktorom 
tiekla láva pri sopečnom výbuchu v roku 1968. Cestu vám 
spríjemnia krásne výhľady na vulkán a rovnomenné jazero 
a chutný obed v reštaurácii Baldi Hot Springs. Po túre príde 
vhod kúpeľ v terapeutických horúcich vulkanických prame-
ňoch s výhľadom na vulkán, obklopený matkou prírodou 
a dažďovým pralesom. Skvelé zázemie doplňujú bazény, 
vodopády a bary, ktoré vám tunajší pobyt veľmi spríjem-
nia. Po ceste späť sa zastavíte na večeri v Tilarane. V cene: 
doprava, sprievodca, vstupy, obed a večera.
Cena: 172 USD dospelá osoba/ 138 USD dieťa 6 – 12 rokov

Sky Tram, Sky Trek a návšteva kávovej farmy
Transfer plochou pacifickou nížinou do Monteverde – ob-
lasť hmlových pralesov. Dobrodružstvo začne po tom, čo sa 
usadíte do otvorenej lanovky (Sky Tram), ktorá vás vyvezie 
nad magický hmlový les a umožní vám tak vidieť ho z vtá-
čej perspektívy. Pokračujete adrenalínovou jazdou po sied-
mich lanových dráhach (Sky Trek) zavesených v korunách 
stromov. Po aktívnom ráne nasleduje typický kostarický 
obed. Žiadna návšteva Kostariky by nebola úplná bez preh-
liadky kávovej farmy, a tak jednu po obede navštívite a 
dozviete sa ako sa pestuje a vyrába káva. V cene: doprava, 
sprievodca, vybavenie, voda, obed a večera.
Cena: 240 USD dospelá osoba/ 192 USD deti 8 – 12 rokov

Upozornenie
Ceny sú orientačné a môžu sa meniť. Výlety sú sprevádza-
né anglicky a španielsky hovoriacim sprievodcom.

Otvorená lanovka (Sky Tram) 

Rincon de la Vieja & Liberia

Horúce pramene BaldiVulkán Arenal

Fakultatívne výlety
Kostarika



Occidental Grand Papagayo *****

a h l n t w x z é á
Luxusný plážový rezrot, určený k rekreácií iba dospelým osobám, obklopuje bujný tropický les so scénickým 
výhľadom na záliv Papagayo. K odpočinku klientov slúži celkom 163 izieb a suit disponujúcich balkónom 
alebo terasou umiestnených medzi vulkanickými útesmi. Nenechajte si ujsť unikátnu príležitosť stráviť 
dovolenku v pohodlí komfortného rezortu a zároveň v tesnej blízkosti divokej prírody.

Kostarika > Guanacaste > Golfo del Papagayo

Obsadenosť izieb
Izba De luxe: 1-11
Izba De luxe s výhľadom na more: 11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 231 km (San José)
vzdialenosť od centra: 3,6 km (playa Hermosa)
nákupné možnosti: 39 km (plaza Santa Rosa)
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, TV, telefón, Wi-
-Fi zadarmo, minibar (doplňovaný každý druhý deň), 
žehlička a žehliaca doska, vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo 
terasa 
Ubytovanie za príplatok
izba De luxe s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á la 
carte reštaurácie, snack bar, 2 bary, diskotéka, Wi-Fi 
v spoločných priestoroch (zadarmo), bazén (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), SPA centrum (za po-
platok), obchody so suvenírmi, butik, konferenčná 
miestnosť
Pláž
piesočnatá, miestami okruhliaky, osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné programy, fitness, tenis, lukostreľ-
ba, šachy, volejbal, lekcie potápania v bazéne, nemo-
torizované vodné športy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, golf (mimo areál hotela)
Stravovanie v cene
All inclusive: 09:00-24:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstve-
nie. Neobmedzené množstvo miestnych rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov a vybraných 
importovaných nápojov. Je možné čerpať na miestach 
a v časoch určených hotelom.



Occidental Tamarindo *****

a h l o n u x y z é á
Nedávno zrekonštruovaný hotel sa nachádza v zálive Tamarindo na pacifickom pobreží, ktorý sa môže 
pochváliť nekonečne krásnymi prírodnými plážami s pestrou faunou a flórou. Hotel svojim klientom 
ponúka širokú škálu služieb, vynikajúcu kuchyňu a bohatú ponuku možností zábavy. Ideálna voľba pre 
surferov, milovníkov prírody, rodinnú dovolenku alebo napríklad pre novomanželov.

Kostarika > Guanacaste > Tamarindo

Obsadenosť izieb
Superior: 1-11-112-111-1122-1112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 260 km (San José)
vzdialenosť od centra: 2 km (Tamarindo)
nákupné možnosti: 2 km (Tamarindo)
Ubytovanie
klimatizácia, set pre prípravu čaju a kávy, káblo-
vá TV, telefón, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón 
alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tická reštaurácia (za poplatok), snack bar, lobby bar, 
Wi-Fi (za poplatok), diskotéka, amfiteáter, kaderníc-
tvo, obchod so suvenírmi, požičovňa áut, práčovňa, 
konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a 
osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, miestami s kamienkami, ležadlá, slneč-
níky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, obrie šachy, fitness, živá hudba, 
lekcie tanca, aerobik, nočné aktivity a predstavenia, 
karaoke 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, 18 jamkové golfové ihrisko (15 minút od 
hotela), požičovňa áut, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: 10:00-24:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie. 
Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých nápojov a vybraných alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach a v 
časoch určených hotelom.



DoubleTree Resort by Hilton ****

a h l o K n u v w y é á
Príjemný prázdninový rezort vybudovaný priamo na pláži v centrálnom pacifiku sa nachádza približne 
hodinu jazdy od San José. Zabudnite na všedné starosti v slnečnom prostredí obklopenom bujnou zeleňou, 
schlaďte sa v jednom z niekoľkých bazénov alebo relaxujte v jacuzzi. Zamierte na pláž a naučte sa surfovať 
alebo sa nechajte unášať na vlnách príjemne teplého oceánu. A večer si nenechajte ujsť západ slnka nad 
Tichým oceánom, ktorý môžete nerušene sledovať z hotelového súkromného móla.

Kostarika > Puntarenas

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 70 km (San José)
vzdialenosť od centra: 12 km (Puntarenas)
nákupné možnosti: 1,5 km
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, káblová TV, Wi-
-Fi (za poplatok), set na prípravu čaju a kávy, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 tema-
tické reštaurácie, snack bar, 4 bary, ovocný bar, bar 
na móle (otvorený cez víkend), bankomat, kaderníc-
tvo, salón krásy, požičovňa áut, zmenáreň, obchod so 
suvenírmi, práčovňa, amfiteáter, konferenčná miest-
nosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 
vírivka, miniklub
Pláž
z vulkanického piesku, osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, tenisový kurt, fitness, denné a ve-
černé programy, stolný tenis, biliard, aerobik, bingo, 
karaoke, nemotorizované vodné športy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: 11:00-01:30, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, behom dňa ľahké občerstve-
nie. Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických nápojov a vybraných alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Je možné čerpať na miestach a v 
časoch určených hotelom.

 





Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí jednorazový manipulačný 

poplatok 49 EUR (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak)

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Kapverdská vláda zaviedla novú turistickú taxu vo výške 220 

CVE (cca 2 EUR) na noc a osobu nad 16 rokov. Pri pobyte v 
jednom hoteli na 14 dní sa vyberá taxa iba za 10 nocí. Tento 

poplatok sa platí priamo na recepcii ubytovacieho zariadenia.

Atlantický oceán

Boa Vista

Sao Nicolau

Brava Fogo

Snatiago

Praia

Maio

Santa Luzia

Santo Antao

Sao
Vincente Sal

letovisko
Santa Maria

AFRIKA / Senegal

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 
rozmanitosť je možné ich porovnať s podobne vzniknutými, ale oveľa 
severnejšie ležiacimi Kanárskymi ostrovmi.

Kapverdy – ostrov Boa Vista 
Najvýchodnejší a zároveň 3. najväčší ostrov Kapverdského súostrovia, 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 koryt-
načky, ktorých je tu vďaka ideálnemu prostrediu veľké množstvo. V roku 2007 
tu bolo postavené medzinárodné letisko a od toho času sa ostrov Boa Vista stal 
vyhľadávaným letoviskom, ideálnym pre strávenie pokojnej dovolenky spojenej 
s množstvom aktivít, medzi ktoré patrí rybárčenie, windsurfing, surfovanie, potá-
panie, 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 pre-
žiť ideálnu dovolenku v hoteli na pláži v civilizáciou len málo dotknutom prostredí.

Kapverdy – ostrov Sal
Kapverdské ostrovy sú atraktívnou, len v posledných rokoch objavenou prázd-
ninovou destináciou, ponúkajúcou odpočinok na krásnych plážach ostrovov Sal, 
Boa Vista alebo Maio. Ostrov Sal je turistickým centrom Kapverdského súostrovia. 
Nachádza sa na ňom medzinárodné 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 oblasti 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 rybár-
čenia. Veľkou atrakciou sú jazdy terénnymi vozidlami, parasailing 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 suvenírov 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.

Mena: kapverdské escudo (CVE)
Časový posun: - 2 hodiny, v dobe platnosti letného času -3 hodiny
Hlavné mesto: Praia
Telefónna predvoľba: + 238
Dĺžka letu: 6 hod. 30 min.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: SR nemá v Kapverdy diploma-
tické 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

KAPVERDY



Informácie 

Kapverdy

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Kapverdy je od držiteľov cestov-
ných pasov SR vyžadované vstupné vízum. Vízová povinnosť 
platí pre všetkých cestovateľov bez ohľadu na vek. Udelenie 
vstupného víza zabezpečuje cestovná kancelária za popla-
tok 48 €/osoba. Pri objednávaní zájazdu je potrebné tento 
poplatok uhradiť. Pri objednaní zájazdu v dobe kratšej ako 2 
pracovné dni pred odletom, si musí klient zabezpečiť víza in-
dividuálne priamo na letisku po prílete. Cestovná kancelária 
môže vstupné turistické víza zabezpečiť všetkým občanom 
EU. Aktuálne vstupné podmienky nájdete na www.mzv.sk

Zdravie – očkovanie
Pri cestách na Kapverdy nie je vyžadované žiadne očkova-
nie. Na prípadnú odporúčanú prevenciu a vhodný postup 
pri eventuálnych problémoch odporúčame sa informovať u 
praktického lekára. Rozsah zdravotného poistenia nájdete 
v úvodnej časti katalógu. V závislosti od počasia a ročného 
obdobia, odporúčame pribaliť si so sebou i repelent.

Prenájom auta – Výlety
Malé auto na deň stojí cca 60-70 €. Špeciálne auto (mikro-
bus, auto s odnímateľnou strechou a pod.) stojí  na deň od 
80-100 €. Uvedené ceny sú iba orientačné a je v nich zahr-
nutých max 80 km/deň. Pri požičaní auta na letisku platia 
zvláštne zvýšené taxy.  K prenájmu auta je potrebné mať 
platný vodičský preukaz SR (medzinárodný vodičský preu-
kaz výhodou), kreditnú kartu a dosiahnutý vek 21 rokov. S 
podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zo-
známiť priamo na mieste pobytu. Pri rozhodovaní o účas-
ti na týchto zájazdoch je potrebné uvedomiť si odlišnosť 
miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych podmie-
nok, 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.

Podnebie - Oblečenie
Kapverdské ostrovy patria do pasátového pásma suchých 
trópov. V miestnom tropickom podnebí je najvhodnejšie 

najmä ľahké bavlnené oblečenie. Pri občasnom večernom 
ochladení (rozdiel medzi dennými a večernými teplotami 
môže byť až 10 oC) a  taktiež v klimatizovaných priestoroch, 
môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetre.

Mobilné telefony a Internet
Na Kapverdských ostrovoch funguje mobilné telefonické 
spojenie v oblastiach, kde sa turisti pohybujú, väčšinou 
bez väčších porúch. Prekážkou však môže byť niekedy ko-
lísajúca sila signálu. Prístup na internet zadarmo alebo za 
poplatok je umožnený v hoteloch vyššej kategórie. Overte 
si, prosím, v popise jednotlivých hotelov. V letoviskách sú 
aj internetové kaviarne. Na mieste sa dajú celkom výhodne 
zakúpiť SIM karty miestnych operátorov pre pripojenie na 
internet. 

Elektrina
Na Kapverdských ostrovoch  je väčšinou striedavý prúd s 
napätím 220 V a európska norma zásuviek s dvoma ko-
líkmi (možno do nich zapojiť slovenské elektrospotrebiče). 
Vzhľadom na obmedzené zdroje výroby elektrickej energie, 
dochádza občas k výpadkom dodávok elektriny, ktoré sú 
nahrádzané výrobou energie miestnymi generátormi v ob-
medzenom rozsahu.

Pláže – Plávanie
Pláže sú veľmi krásne a relatívne ešte málo turisticky využi-
té. Budete tak mať pre seba dostatok priestoru. Kúpanie na 
najobľúbenejšej a najpopulárnejšej pláži pri mestečku Santa 
Maria pred hotelovou zónou je bezpečné (z hľadiska mor-
ských prúdov). Vzhľadom na podmorské prúdy pozdĺž nie-
ktorých ďalších  pláží sa neodporúča plávať ďaleko do mora 
a buďte opatrní pri vodných športoch ako napr. plachtenie 
alebo windsurfing. Na pláž si so sebou neberte žiadne šper-
ky alebo cennosti: príležitosť robí zlodeja!

Platenie – Prepitné
Na mieste je najvhodnejšie  platiť v EUR. Bežný účet v hote-
li je možné hradiť kreditnými kartami ako sú VISA a Master-

Card, karty Maestro nie sú zvyčajne akceptované. Oficiálny 
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 oča-
káva prepitné vo výške 10% účtu. Prepitné je očakávané 
za všetky, aj keď bežné služby ako je odnesenie batožiny 
alebo upratanie hotelovej izby. Na poskytnutom prepitnom 
sa odrazí kvalita služieb. Samozrejme, rozhodnutie o po-
skytnutí prepitného je vo Vašich rukách. Kvalitnejšie ho-
tely majú bankomat, ktorý nájdete na ďalších turistických 
miestach i na letisku.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava  v turistickej triede , vrátane letiskových a 
bezpečnostných poplatkov, ubytovanie (v prípade 8-dňové-
ho zájazdu 7 nocí, v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, v 
prípade 12-dňového zájazdu 11 nocí, v prípade 15-dňového 
zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa vybraného hotela, služ-
by česky alebo slovensky hovoriaceho delegáta, transfery 
z/na letisko v cieli zájazdu, povinné poistenie cestovnej 
kancelárie. Lety na ostrov Boa Vista sú realizované na trase 
Praha - Boa Vista - (kapverdský ostrov Sal) - Praha. Lety 
na ostrov Sal sú realizované na trase Praha – (Boa Vista) – 
Sal – Praha. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Poplatok za obstaranie vstupného víza 48 € /os., komplex-
né cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 
3,20 EUR/ deň/ dospelá osoba , 2,70 EUR / deň / dieťa do 
16 rokov, príplatky za fakultatívne služby a  turistickú taxu 
vo výške 220 CVE (cca 2 EUR) na noc a osobu nad 16 rokov. 
Tento poplatok sa platí priamo na recepcii ubytovacieho 
zariadenia. 

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!



Umiestnenie hotelov na ostrove SalUmiestnenie hotelov na ostrove Boa Vista

Informácie > Umiestnenie hotelov 

Kapverdy > Ostrov Boa Vista > Ostrov Sal

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
ROYAL DECAMERON BOA VISTA

RIU KARAMBOA

SAL REI

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG

 

MELIA LLANA
MELIA TORTUGA BEACH

RIU PALACE CABO VERDE

VILA DO FAROL

MORABEZA
OA SALINAS SEA

CENTRAL
PORTA DO VENTO

PONTAO DA LUZ

ODJO D´AGUA

DUNAS DE SAL

OA BELORIZONTE

SANTA MARIA

MELIA DUNAS BEACH RESORT
SOL DUNAS

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane makiet a rozmiestnenia 
sedadiel na palube nájdete v úvodných stránkach katalógu.

Odlet z Počet dní Letový den Letecká spol. Typ lietadla* Priorty seat Travel Plus 
Comfort XL seat VIP Salónik

Prednostné 
odbavenie 
pre rodiny

Medzipristanie 
do destináce

Medzipristanie 
z destináce

Praha 8/15 utorok ** Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano x Sal
Praha 8/15 piatok Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano x Sal
Praha 11/12 ut / pia *** Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano x Sal

Odlet z Počet dní Letový den Letecká spol. Typ lietadla * Priorty seat Travel Plus 
Comfort XL seat VIP Salónik

Prednostné 
odbavenie 
pre rodiny

Medzipristanie 
do destináce

Medzipristanie 
z destináce

Praha 8/15 utorok ** Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano Boa Vista x
Praha 8/15 piatok Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano Boa Vista x
Praha 11/12 ut / pia *** Travel Service B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano Boa Vista x

Lety na ostrov Boa Vista  

Lety na ostrov Sal  

Servis na palube: Full Meal
(bližšie informácie o možnostiach servisu na palube nájde-
te v úvodných stranách katalógu)

*) Zmena typu lietadla vyhradená. **) lety v období 20.12.2016 až 02.05..2017 ***) lety v období 9.12.2016 až 02.05.2017



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. 
S  podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste pobytu. 
Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom 
služieb. Uvádzané ceny sú orientačné. 

Fakultatívne výlety Boa Vista
Kapverdy > Ostrov Boa Vista

Ostrov Boa Vista – púšť Viana

Okruh ostrovom 
(09.05 – 16.00 cca)
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 ostrova-
nom zaisťovali živobytie, útesy bičované oceánom, porasty 
tamarišku, pláž Ervatăo, kde v sezóne karety pravé kladú 
svoje vajcia, až po malebné mestečko Fundo das Figueiras 
so zástavkou na obed v príjemnej reštaurácii. 
Cena - dospelí: 47 EUR, deti: -50%, obed bez nápojov je 
zahrnutý v cene

Sal Rei s degustáciou
(09:05-12:30 cca)
Poldenný výlet, pri ktorom spoznáte celé hlavné mesto 
ostrova. Behom návštevy Sal Rei budete môcť obdivovať 
koloniálnu architektúru, navštívite prístav a zoznámite 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: 22 EUR, deti: -50%, 1 EUR z ceny výletu je 
venované základnej a strednej škole v Sal Rei

Vrak lodi Santa Maria
(09:05-12:30 cca)
Behom tohto výletu budete mať možnosť vidieť to naj-
lepšie zo severnej časti ostrova Boa Vista. Výlet začína 
návštevou hrnčiarskej dielne v Rabile, pokračuje púšťou 
Viana, ktorej polocha zaberá viac než 60 km2 a je tvorená 
naviatym saharským pieskom. Pred kostolom Sv. Rocha sa 
dozviete o živote miestnych obyvateľov. Odtiaľ pokračuje 
cesta do národného parku s najväčšími porastmi endemic-

kej palmy Phoenix atlantica, ľudovo označená ako tama-
reira, smerom k pobrežiu Dobrej nádeje. K vraku nákladnej 
lode Santa Maria, ktorej trup obývajú vody oceánu viac než 
40 rokov, je to už len kúsok.
Cena - dospelí: 31 EUR, deti: -50%

Pláž Santa Mónica
(poldenný výlet 09:05-13:00 cca)
Výlet za najkrajšími plážami ostrova začína cestou lemova-
nou horami – pozostatkami sopečnej činnosti, ktoré sformo-
vali celé súostrovie. Prvá zástavka je v najstaršom mestom 
ostrova - v Povoaҫăo Velha. Odtiaľ sa vydáme cez piesočné 
duny na pláž Varandinha s jej jaskyňami a skalnými prielo-
mami. Rozoklané útesy a bohatý pobrežný život sú vďačným 
objektom každého fotoaparátu. Nasleduje prejazd na pláž 
Santa Mónica – najkrajšia pláž Afriky, 18 km dlhá s bielym 
pieskom a úchvatnými vlnami očarí aj neplavcov. 
Cena: dospelí: 33 EUR, deti: -50%

Ostrov Fogo
(celodenný  letecký výlet 09.05 – 17.30 cca)
Výlet za koloniálnou architektúrou São felipe, hlavného 
mesta ostrova, a za krásami prírodného parku Fogo. Vy-
stúpte až do výšky 1 800 m. n. m. na úpätí uprostred ak-
tívnej sopky, ktorej posledná erupcia prebehla na prelome 
rokov 2014 a 2015. Raňajky formou egustácie miestnych 
špecialít a obed bez nápojov sú zahrnuté v cene. 
Cena s anglickým sprievodcom: dospelí 246 EUR, deti: 
184,50 EUR (v prípade prítomnosti českého sprievodcu + 
10 EUR/ osoba).

Katamarán – 3,5 hod.
Spoznajte pobrežie ostrova Boa Vista z hladiny atlantického oce-
ánu. Viac informácií ohľadom možností a termínov u delegáta/
ky. Občerstvenie vrátane nápojov je zahrnuté v cene výletu. 
Cena – dospelí: 55 EUR, deti: -50 %

Rallyquad – štvorkolky – 4 hod.
(DENNE dopoludnia/popoludní)
Boa Vista inak! Štvorhodinový výlet na štvorkolkách k 
plážam Santa Mónica a Varandinha alebo k vraku lodi Santa 
Maria. Od 18 rokov, vodičský preukaz si zoberte so sebou. 
Cena: 80 EUR /2 osoby / 1 quad; 70 EUR / 1 osoba / 1 quad

Šnorchlovanie
(poldenný  výlet)
Poldenný výlet za rozmanitým podmorským svetom do 
žraločej zátoky Bahiadas Gatas na východnom pobreží ost-
rova Boa Vista. S doprovodom biológa. 
Cena – dospelí: 50 EUR, deti: -50%. Viac informácií u de-
legáta/ky

Sandboarding
Užite si nádherné piesočné duny púšte Viana na surfe.
Cena: 9 EUR / osoba + transfer 5 EUR / osoba. 

Rallyquad – štvorkolky

Katamarán

Vrak obchodnej lodi na pláži Santa Maria (ostov Boa Vista)



Poznávací okruh ostrovom Sal
(Celodenný výlet s českým sprievodcom)
Výlet ostrovom vás zavedie do najzaujímavejších miest 
ostrova. Do dedinky Murdeira v romantickej zátoke pod 
Levou horou, rybárskej dedinky Palmeira i k morskému lá-
vovému jazierku Buracona, kde sa nachádza prírodná rarita 
„magické oko“. Na púšti v severnej časti ostrova môžete 
pozorovať fatamorgánu. Súčasťou výletu je i návšteva hlav-
ného mesta Espargos. Vrcholom okružnej cesty je návšteva 
stredovekého soľného dolu v rozsiahlom vyhasnutom so-
pečnom kráteri. Voda v tunajších soľných jazerách rovnaké 
účinky ako Mŕtve more. V cene celodenného výletu je obed 
v typickej miestnej reštaurácií vrátane nápojov i vstupné 
do soľného dolu.
Cena: 43 EUR, deti od 2-12 rokov 25 EUR

Dobrodružný poznávací okruh
(celodenný výlet jeepom s českým sprievodcom)
Dobrodružná výprava panenskou prírodou otvorenými pick-
-upmi 4x4 – navštívite odľahlé zátoky na východe ostrova; 
prístav Palmeira; magické oko v Buracone; fatamorgánu; 
vykúpite sa v soľných doloch. Odtiaľ pôjdete cez západné 
pobrežie, kde sa zastavíte v žraločej zátoke – pozorovanie 
žralokov z blízkosti až 3 metrov. Nasledovať bude zastáv-
ka na Kite Beach – najkrajšom pohorí Serra Negra. V cene 
celodenného výletu je obed v typickej miestnej reštaurácií 
vrátane nápojov i vstupné do soľného dolu
Cena: 49 EUR, deti od 2-12 rokov 25 EUR

Ostrov Fogo
(celodenný letecký výlet)
Vydajte sa na cestu od pobrežia až do sopečného kráteru 
so stále aktívnym vulkánom v 2 800 m. n. morom nádher-
nou krajinou plnou kontrastov a nechajte sa očariť fasci-
nujúcou prírodou a miestnymi obyvateľmi! Návšteva kolo-
niálneho mestečka Sao Felipe, výjazd na sopku, návšteva 

národného parku, priamy kontakt s vychladnutou lávou, 
ochutnávka miestneho vína. Raňajky a obed v miestnej 
reštaurácií v cene.
Cena: 261 EUR/osoba, deti do 12 rokov 195 EUR

Katamarán
(poldenný výlet s českým sprievodcom)
Odpočinková plavba pozdĺž južného pobrežia s plávaním a 
šnorchlovaním. Pivo, nealko, snack -  bez obmedzenia v cene.
Cena: 55 EUR, deti 27,50 EUR

Šnorchlovanie
Korálové útesy, podmorský svet
Cena: 20 EUR

Ponorka Neptunus
(cca 1,5 hodiny)
Poznajte podmorský svet v okolí ostrova, kde sa okrem 
pestrej fauny pod morom skrývajú i vraky lodí.
Cena: 30 EUR, deti  2-12 rokov 15 EUR

Výlet na štvorkolkách (quad)
3 hodiny / 80 EUR (1-2 osoby) – akčná jazda južnou časťou ostrova

Potápanie
Jeden ponor: 40 EUR, dva ponory: 75 EUR + 15 EUR za pre-
nájom potápačského výstroja / deň, kurzy potápania pre 
začiatočníkov i deti 60 – 85 EUR

Rybárčenie
Lov veľkých rýb (tuniakov, barakúd atď.) – cena za loď: 300 
– 400 EUR (max. 4 osoby), lov menších rýb – cena za loď: 
250 EUR (max. 4 osoby)

Ostrov Sao Vincente + Santo Antao
Spoznajte 2 najkrajšie Kapverdské ostrovy. Prejdete najzná-

mejšie mesto Mindel i najzelenší ostrov Santo Antao, kde 
sa vydáte do hôr vysokých 1 500 m. n. m. Navštívite typic-
ké kapverdské domčeky, 500 rokov vyhasnutý kráter Cova, 
najkrajšie údolie s vodopádmi Ribeira Grande, Riberia Torra 
a uvidíte mnoho endemických druhov rastlín. Ochutnáte 
kapverdský rum v typickej výrobni Grogue (rum z cukrovej 
trstiny). V cene je zahrnutá letenka, trajekt, tradičné kap-
verdské raňajky, obed, český + miestny sprievodca. 
Cena: 275 EUR, deti do 12 rokov 206 EUR, (s českým sprie-
vodcom + 15 EUR)

Ostrov Boa Vista
Vydajte sa naprieč panenskou krajinou s piesočnými du-
nami a nádhernými plážami. Výlet na jeepoch, spojený s 
kúpaním. Zástavka na pláži Santa Monica a pri vraku lode 
na severe ostrova vám jednoznačne vyrazí dych.
Cena: 173 EUR, deti do 12 rokov 128 EUR

Celodenné letecké výlety na ostatné ostrovy
(prelet malým vrtuľníkovým lietadlom, vrátane obeda a 
sprievodcu, odlet iba 1 x za týždeň)

Upozornenie:
Ponuka výletov i cien je iba orientačná a počas sezóny sa 
môže zmeniť. Kapacita leteckých výletov je obmedzená a 
ich konanie závisí okrem iného i na konkrétnych poveter-
nostných podmienkach. Fakultatívne výlety neorganizuje 
CK EXIM TOURS a.s., ale miestni poskytovatelia. Prípadné 
sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne na mieste. Výlety sú 
organizované v sprievode miestneho sprievodcu, pokiaľ nie 
je uvedené inak

 Soľné jazerá – ťažba soli

Počas vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. 
Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom 
služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete oboznámiť na mieste 
pobytu. Uvedené ceny sú orientačné

Fakultatívne výlety Sal
Kapverdy > Ostrov Sal

Kareta obrovská

Kapverdský karneval

Sal, pláž Costa da Fragata



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, Santo Antão, 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 turbovrtuľové 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.

Kombinácia ostrovov
Kapverdy

Santo Antao

Sal

Boa Vista

Santo Vincente

Brava Praia

Upozornenie 
Minimálny počet osôb pre zrealizovanie zájazdu 
s kombináciou pobytu na viacerých ostrovov sú 2 
osoby. Upozorňujeme na možnosť zmeny programu 
zájazdu, prevažne počtu dní strávených na jednotli-
vých ostrovoch, z dôvodu nepravidelnosti v miestne 
leteckej doprave, zapríčinených nepriaznivým poča-
sím alebo technickou poruchou.



Vďaka utorňajším a piatkovým charterovým letom našej cestovnej kancelárie na trase Praha – Boa Vista – 
Sal  - Praha máte jedinečnú možnosť kombinácie pobytov na ostrove Boa Vista a Sal, spojených iba jedným 
krátkym preletom medzi ostrovom Boa Vista a ostrovom Sal. 

Boa Vista + Sal
8, 11, 12 alebo 15 denný zájazd

Prvú noc je nutné stráviť na ostrove Boa Vista a po-
slednú noc je nutné stráviť na ostrove Sal. Sami si 
potom zvolíte dĺžku nášho pobytu na každom ost-
rove v priebehu vášho 8, 12 alebo 15 denného zá-
jazdu. Vybrať si môžete z troch rôznych kombinácií 
obľúbených hotelov kategórie **** a *****, vždy so 
stravovaním all inclusive.

Informácie o termínoch a cenách kombinovaných zájazdov získate u svojho predajcu alebo www.kartago.sk

Royal Decameron ****+  OA Belorizonte **** 

Iberostar Club *****  OA Salinas Sea  ***** 

Riu Karamboa *****  Riu Palace Cabo Verde ***** 

Boa Vista                              v kombinácii s hotelom Sal                                                     

Boa Vista                              v kombinácii s hotelom Sal                                                     

Boa Vista                              v kombinácii s hotelom Sal                                                     

ALL
Inclusive



RIU Touareg *****

h l n u v w x y é á
Rozľahlý a luxusný hotelový komplex obľúbeného reťazca RIU pri krásnej piesočnatej pláži Lacacao. Areál 
je rozdelený na 3 hlavné ubytovacie časti – časť iba pre dospelých (nad 18 rokov), štandardná a časť pre 
rodiny s deťmi. Časť „iba pre dospelých“ ponúka nadštandardné služby a zariadenie, ktoré môžu využívať 
iba tu ubytovaní hostia. Izby v časti pre rodiny s deťmi sú najbližšie k detskému ihrisku, areálu pre deti a 
detskému bazénu. 

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Lacacao Beach

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (časť Classic a Adults)::1-11
Štandardná izba Large (časť Classic):: 
112-111-1122
Štandardná izba (časť Family): :112-111-1122
Suita (časť Classic a Adults)::11
Rodinná izba (časť Family): :1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 25 km
vzdialenosť od centra: Sal Rei 32 km
nákupné možnosti: v mieste / Sal Rei 32 km
Ubytovanie
centrálne ovládaná klimatizácia, telefón, TV so sate-
litným príjmom, malá chladnička, sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo 
terasa.
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba  Large -  rovnaká ako štandardná 
izba s možnosťou ubytovania osôb na prístelkách
Štandardná izba v časti Adults – navyše mini bar (za-
darmo, pravidelné doplňovanie), Gourmet reštaurá-
cia s obsluhou (1 x týždenne, 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
Suita v časti pre dospelých – navyše výhľad na more, 
obytná časť s pohovkou, šatňa, kúpeľňa s hydroma-
sážnou vaňou, sprchový kút a bidet
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (kapverdská, africká, ázijská, nutná 
rezervácia), 4 bary, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), ob-
chody so suvenírmi, diskotéka, karaoke, veľký bazén 
so sladkou vodou, 3 bazény so slanou vodou (ležad-
lá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, parný kúpeľ, vírivka (všetko od 18 rokov), 
animačné a zábavné programy, tenis (rakety a loptič-
ky za zálohu), ihrisko na rôzne druhy športov, stolný 
tenis, shuffleboard, plážový volejbal, výbava na kaja-
king a šnorchlovanie, 1 lekcia potápania s prístrojom 
v bazéne
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, salón krásy, vodné športy mimo priestorov 
hotela – scuba diving, parasailing atď.
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín denne, zahrňuje raňajky, obe-
dy a večere formou bufetu, v priebehu dňa ľahké 
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch urče-
ných hotelom. 
Upozornenie: 
z dôvodu umiestnenia hotela v odľahlej časti ostrova 
sú štandardné delegátske služby obmedzené 

 



RIU Karamboa *****

h l o n u v w x y é á
Clubhotel svetovo známeho reťazca RIU patrí k najluxusnejším a najlepšie vybaveným hotelom na celom 
kapverdskom súostroví. Nedávno otvorený komplex leží priamo pri krásnej piesočnatej pláži a svojimi 
službami na vysokej úrovni určite uspokojí každého hosťa. Upozornenie: využitie fitnes, jacuzzi, sauny a 
vstup do nočného klubu je pre osoby staršie ako 18 rokov; pre vstup do fitnes je povinná športová obuv. 

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Praia de Salines

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112
Štandardná izba - Large: 11-112-111-1122
Rodinná izba:: 1122-111
Suite: 11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 2 km
vzdialenosť od centra: Sal Rei 9 km
nákupné možnosti: Sal Rei 9 km
Ubytovanie
centrálne riadená klimatizácia, telefón, TV so sate-
litným príjmom, mini chladnička, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), stropný venti-
látor, trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba Large – priestrannejšia, Rodinná izba 
– spálňa a obývacia miestnosť s pohovkou,  Suite – 
spálňa a obývacia miestnosť 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (kapverdská, ázijská, africká – nutná 
rezervácia), bary, bar pri bazéne, bazén s vírivkou 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky 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, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, vstup do nočného 
klubu „Pacha“, fitnes, shuffleboard, streľba zo vzdu-
chovej pištole, aqua gymnastika, plážový volejbal, 
tenis (2 kurty s tvrdým povrchom, záloha za rakety 
a loptičky). V rámci potápačského centra majú klienti 
zadarmo jednu hodinu za pobyt (windsurfing, kaja-
king, šnorchlovanie alebo bodyboard)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, jacuzzi, sauna
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín denne, zahrňuje raňajky, obe-
dy a večere formou bufetu, v priebehu dňa ľahké 
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch urče-
ných hotelom. 

 



Iberostar Club Boa Vista *****

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Boa Vista

h l o n p q u v w x é á
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 i lahodných kokteilov.



Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-12-11
Izba s výhľadom do záhrady:: 11-112-111
Izba s priamym alebo bočným výhľadom na more:: 
11-112-111
Rodinná izba, rodinná izba s výhľadom na more: 
112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 3 km
vzdialenosť od centra: Sal Rei 10 km
nákupné možnosti: Sal Rei 10 km
Ubytovanie
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
sušič vlasov, WC), klimatizácia, televízor so satelit-
ným príjmom, telefón, mini bar, trezor (za popla-
tok), veľkosť izby cca 35 m2 + balkón alebo terasa, 
štandardná izba má nešpecifikovaný výhľad.
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom do záhrady, izba s bočným  alebo 
priamym výhľadom na more, rodinná izba – cca 48 
m2, obytná časť s rozkladacou pohovkou  
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, klimatizácia, hlavná reštau-
rácia, reštaurácia s obsluhou, minibar, bar, bar pri ba-
zéne, bazén a detský bazén so slanou vodou (ležadlá 
a osušky zadarmo), internetový kútik (za poplatok), 
Wi-Fi (zadarmo), práčovňa (za poplatok), zmenáreň, 
konferenčná miestnosť, mini klub (4-7 rokov), ma-
xiclub (8-12 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo), bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, fitnes, aerobik, lu-
kostreľba, 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, obe-
dy a večere formou bufetu, v priebehu dňa ľahké 
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch urče-
ných hotelom. 
Upozornenie
v hlavnej reštaurácii je u mužov vyžadované nosenie 
dlhých nohavíc. 



Royal Decameron Boa Vista ****+

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Praia de Chaves

h l n r u v w é á
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 udržiavaná 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.



Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112-1122-1112-1111
Suite s výhľadom na more: : 11-112-1122-111-
1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 3 km
vzdialenosť od centra: Sal Rei 10 km
nákupné možnosti: Sal Rei 10 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC, sušič vlasov), trezor (za poplatok), bal-
kón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Suita – navyše obývacia izba s chladničkou, kuchyn-
kou a balkónom/terasou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, snack bar, disko bar, bar pri bazéne, 
bar na pláži, Wi-Fi na recepcii za poplatok, 2 bazé-
ny (1 s vírivkou, ležadlá a plážové osušky zadarmo), 
ošetrovňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava 
animačné programy, nočné programy, 2 tenisové kur-
ty, športové ihrisko, fitnes, disko, detský klub
Športové aktivity a zábava za poplatok 
SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: 10.00-24.00, zahrňuje raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, behom dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealko-
holických a alkoholických nápojov miestnej výroby. 
Možno čerpať na miestach a v časoch určených ho-
telom. 

 



RIU Palace Cabo Verde *****

h l n u v w x y é á
Jeden z najžiadanejších a najkvalitnejších hotelov na Kapverdských ostrovoch patrí prestížnej hotelovej sieti 
RIU, vlastnenej cestovnou kanceláriou TUI. Leží neďaleko mestečka Santa Maria pri  krásnej piesočnatej 
pláži. Vysoká úroveň služieb je zárukou spokojnej dovolenky. V lete 2016 prešiel celý hotel rekonštrukciou 
a modernizáciou. Pôvodný názov hotelu bol Riu Garopa – Funana.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11
Štandardná izba - väčšia:: 11-112-111-1122
Rodinná izba: 11-112-111-1122
Suita:: 11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 22 km
vzdialenosť od centra: 4 km
nákupné možnosti: v mieste
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, telefón, TV so satelitným príjmom, mini chlad-
nička, trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok
Suita – navyše obytná časť, Rodinná izba – navyše 
rozkladací gauč v obytnej časti

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 
reštaurácie s obsluhou, bar (snack bar, minimarket), 
nočný klub, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), obchod so 
suvenírmi, kaderníctvo, 1 bazén v zimnom období vy-
hrievaný (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadar-
mo), detský bazén, mini klub, detské ihrisko

Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo), 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 
(osvetlenie za poplatok)

Športové aktivity za poplatok
potápanie, vybrané vodné športy

Stravovanie v cene
All inclusive: 10:00 – 24:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, večera možná po predchádza-
júcej rezervácii v reštaurácii s obsluhou, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo roz-
lievaných nealkoholických a alkoholických nápojov 
miestnej výroby (v nočnom klube do 02:00 hod.). 
Možno čerpať na miestach a v časoch určených ho-
telom



Melia Tortuga Beach *****

h l o n r u v y é á
Melia Tortuga Beach je oázov 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, niekoľko barov s príjemnou atmosférou a tiež plážový bar 
a Grill bar, odkiaľ je možné pozorovať západ slnka. Doprava do Santa Marie zadarmo.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11
Štandardná izba - Large::  
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinná izba:: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdialenosť od centra: 4 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
Izby formou suity, individuálne nastaviteľná klima-
tizácia, spálňa a obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom, základné kuchynské vybavenie pre nenároč-
né varenie, telefón, TV so satelitným príjmom, pri-
pojenie na internet (za poplatok), minibar (za popla-
tok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo 
terasa

Ubytovanie za príplatok
Large alebo Rodinná izba: rovnaké vybavenie ako v 
štandardnej izbe, ale má dve oddelené spálne, rodin-
ná izba má dve kúpeľne

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, Grill bar a reštaurácia s obsluhou, 
reštaurácia na pláži, 2 bary, nočný klub, Wi-Fi pripo-
jenie (za poplatok), minimarket, obchodná arkáda, 2 
konferenčné miestnosti, 2 bazény (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), detský bazén, mini klub, detské ihrisko

Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, le-
žadlá, slnečníky a plážové 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 formou bufetu,  počas dňa občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Možno čer-
pať na miestach a časoch určených hotelom.



Melia Dunas Beach Resort *****

h l o n r u v y é á
Melia Dunas Beach Resort je novo postavený komplex, ktorý ponúka najväčší komfort ubytovania a služieb. 
Hotel sa nachádza v pokojnej 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“.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112
Štandardná izba - Level:: 1-11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdialenosť od centra: 5 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
Rozloha izby 40 m2,nachádzajú sa v hlavnej budove 
alebo v priľahlých blokoch, individuálne nastaviteľ-
ná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
pripojenie na internet (za poplatok), mini bar (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok
Izba v časti Level: Rozloha izby 45 m2,výhradne pre 
dospelých v oddelenej časti hotela. Level Service - 
Táto exkluzívna služba za príplatok je určená iba pre 
dospelých klientov cestujúcich bez detí a zahrňuje: 
prioritnú rezerváciu v hotelových reštauráciách, sa-
mostatnú recepciu, expresné ubytovanie, darček 
na privítanie, ponuku vankúšov, župan a papuče, 
kávovar Dolce Gusto na izbe (4 kapsule na pobyt v 
cene), možnosť využiť privátne raňajky v reštaurácii 
Atlantis, privátny bazén, oddelenú časť pláže – Gabi 
Beach, 20% zľavu v reštaurácii Atlantis a Rancho a na 
SPA procedúry, vstup do uzavretého priestoru s Wi-
-Fi (zadarmo), stolnými hrami a barom s prémiovými 
miešanými nápojmi a občerstvením.

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (medzinárodná, gril, morské plody), 
8 barov, Wi-Fi (za poplatok), 2 konferenčné miest-
nosti, 3 bazény a detské bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detské vodné centrum, butik a obchod so 
suvenírmi, divadlo pre zábavu a nočné programy, 
mini klub, detské ihrisko

Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, le-
žadlá, slnečníky a plážové (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fitnes, plážový volejbal, peta-
nque

Športové aktivity za poplatok
SPA centrum (vnútorný bazén, vírivka, masáže, sau-
na, zdravotné a kozmetické procedúry), vodné športy

Stravovanie v cene
All Inclusive: 06:30 – 03:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu,  počas dňa občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Možno čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom.



Melia Llana *****

a h l o n r v x y é á
Melia Llana je novo postavený komplex (otvorený od novembra 2016), určený výhradne pre dospelé 
osoby (nad 16 rokov), umiestnený medzi hotelmi Melia Tortuga a Melia Dunas. Ponúka najvyšší komfort 
ubytovania a služieb. Hotel sa nachádza v pokojnej a krásnej lokalite 10 minút od turistického centra 
ostrova - Santa Maria (doprava do Santa Marie je zadarmo). 

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11
De luxe izba so záhradou: 11
Izba s priamym vstupom do bazénu: 11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdialenosť od centra: 5 km
nákupné možnosti: v hoteli
Ubytovanie
rozloha izby cca 40 m2, individuálne nastaviteľná 
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, pri-
pojenie na internet (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón 
alebo terasa

Ubytovanie za príplatok
De luxe izba s vlastnou záhradkou – rovnaká ako 
štandardná izba, navyše terasa s privátnou záhrad-
kou (cca 20 m2). Izba s priamym vstupom do bazénu 
– izba na prízemí, cca 48 m2, priamy vstup do bazénu

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 4 reštaurácie, 4 bary, butik, 
obchod so suvenírmi, 2 bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo)

Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, petanque, fit-
nes

Športové aktivity za poplatok
SPA centrum (krytý bazén, vírivka, masáže, sauna, 
zdravotné a kozmetické procedúry), vodné športy, 
rybárčenie

Stravovanie v cene 
All inclusive: 6:30 – 03:00,  zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby. Mož-
no čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.

 



Sol Dunas *****

a h o n r u v y é
Sol Dunas je novo postavený komplex ponúka najvyšší komfort ubytovania a služieb. Hotel sa nachádza 
v tichej a krásnej lokalite 10 minút od turistického centra ostrova – Santa Maria (doprava do Santa Maria 
je zadarmo)- a ako all inclusive Resort ponúka komfort a je zameraný hlavne pre rodiny s deťmi. Hotel je 
oddelený od pláže, sesterským hotelom Melia Dunas.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

Obsadenosť izieb
Štandardná izba, premium izba:: 1-11
Rodinná izba:: 11-112
Rodinná izba väčšia:: 11-112-111-1122-1112-
1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 800 m
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdialenosť od centra: 5 km
nákupné možnosti: v hotelu
Ubytovanie
veľkosť izby 40 m², nachádza sa v hotelových blo-
koch, individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), 
trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), pripojenie na internet (za poplatok)

Ubytovanie za príplatok 
Štandardná izba s balkónom. Rodinná izba – rovnaká 
ako štandardná izba, ale priestrannejšia. Väčšia ro-
dinná izba – dve oddelené spálne

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia „Spi-
ces“, reštaurácia „O Grille“ – zameraná na barbeque 
a taliansku kuchyňu i kútik pre deti, hlavný bar a 3 
bazénové bary, obchody v časti melia Dunas, 3 bazé-
ny (ležadlá a slnečníky zadarmo) pre dospelých a 1 
detský bazén vrátane s atrakciami, tematické detské 
ihrisko, detský klub s rôznymi aktivitami rozdelenými 
podľa veku detí

Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné pláty, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo
Detské animačné programy, plážový volejbal, péta-
nque, stolný tenis

Športové aktivity za poplatok
SPA centrum (krytý bazén, vírivka, masáže, sauna, 
zdravotnícke a kozmetické procedúry, vodné športy, 
rybárčenie

Stravovanie v cene
All Inclusive: 06:30 – 02:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu,  počas dňa občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Možno čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom.



Morabeza ****

c d f l m n w x y z á
Štýlový hotel postavený v typickej miestnej architektúre so službami na vysokej úrovni, sa nachádza pri 
krásnej pláži s belostným pieskom a len pár krokov od centra mestečka Santa Maria. Jedná sa o rozľahlý 
areál, skladajúci sa z niekoľkých hotelových budov umiestnených v krásne udržiavanej záhrade.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Santa Maria

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Junior Suite: 11-112-111
Family Suite: 11-112-111-1122-1112-11222-
1111
Superior Family Suite: 11-112-111-1122-1112-
11222-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 150 m
nákupné možnosti: 150 m
Ubytovanie
Cca 20 m², klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, mini chladnička, trezor, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok)

Ubytovanie za príplatok 
Junior Suite s výhľadom do záhrady alebo na more 
33-36 m², rovnaké vybavenie ako v štandardnej izbe, 
ale priestrannejšie s možnosťou prísteliek, Family 
Suite – 44 m², dve oddelené spálne, obytná časť, 
Superior Family Suite s výhľadom do záhrady alebo 
bočným výhľadom na more – 65 m², dve oddelené 
spálne, obytná časť, modernejšie zariadenie

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 reštaurácie, 3 bary, ob-
chod so suvenírmi, minimarket, auto požičovňa, 
kadernícky salón, 3 bazény (ležadlá a slnečníky za-
darmo)

Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zadarmo pre hostí s polpenziou a plnou penziou), 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za poplatok pre 
hostí s raňajkami), plážový klub 

Športové aktivity a zábava zadarmo
2 tenisové kurty, plážový volejbal, minigolf, fitnes, 
stolné hry, pétanque

Športové aktivity za poplatok
vodné športy na pláži, potápanie, masáže

Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu

Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večere servírované 
(výber z menu)
Plná penzia: raňajky formou bufetu, obedy a večere 
servírované (výber z menu)



OA Salinas Sea *****

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Santa Maria

h l o n q u v x y é á
Hotel určený pre najnáročnejších klientov, leží priamo pri krásnej piesočnatej 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 OA Belorizonte.



Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11
Izba s výhľadom do záhrady:: 11-12-112-1122-
111-1112
Izba s čiastočným výhľadom na more:: 11-12-
112-1122-111-1112P
Suita s výhľadom na more:: 11-12-112-1122-
111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 500 m
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
klimatizácia,  telefón, TV so satelitným príjmom,  Wi-
-Fi pripojenie (zadarmo), mini bar (balená voda za-
darmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok
Izby s výhľadom do záhrady alebo s čiastočným vý-
hľadom na more sú priestornejšie s možnosťou až 
dvoch prísteliek (formou rozkladacej pohovky), Suita 
– priamy pohľad na more, samostatná spálňa, odde-
lená obytná časť s rozkladacou pohovkou a malou 
kuchynkou
 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, talianska reštaurácia a snack bar, 3 
bary vrátane plážového, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén, vírivka, herňa, zmenáreň, 
práčovňa

Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo

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, neob-
medzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby. Možno čerpať 
na miestach a v časoch určených hotelom.



OA Belorizonte ****

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Santa Maria Beach

h l n q r v w x y é
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 Superior bungalove alebo v izbe v hlavnej 
budove.



Obsadenosť izieb
Bungalov::1-12-11-112-1122-111
Superior Bungalov: 11-112-111
Izba v hlavnej budove:: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 1 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so sate-
litným príjmom, mini chladnička (doplňovaná, fľaša 
vody zadarmo), trezor (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), prístelka pre 
deti formou poschodovej postele

Ubytovanie za príplatok
Superior bungalov - modernejšie zariadený, Izba v 
hlavnej budove - priestrannejšia a modernejšie za-
riadená izba

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, grill 
reštaurácia s obsluhou, herňa, bar, snack bar, nočný 
bar (platené nápoje), obchod so suvenírmi, pripoje-
nie na internet (za poplatok), kaderníctvo, 3 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, mini 
klub, detské ihrisko 

Pláž
krásna piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osuš-
ky (zadarmo), plážový bar 

Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, vírivka, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), 
stolný tenis, plážový volejbal a futbal, lekcie tradič-
ných 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 nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby. Mož-
no čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.

 





Mena: Tanzánsky šiling (TZh)
Časový posun: +2 hodiny (v čase platnosti letného času +1 hodina)
Hlavné mesto: Stone Town
Telefónna predvoľba: 00255
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi 
(Slovenská republika nemá v Tanzánii veľvyslanectvo)
Tel.č.: 00254202721896, 00254202721898
Mobilný kontakt: +254731282826 (pohotovostný mobil)
e-mail: emb.nairobi@mzv.sk
internet: www.mzv.sk/nairobi

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.
Ostrov Zanzibar (svahilski Unguja)
Spolu s menším ostrovom Pemba a dvoma desiatkami okolitých koralových 
ostrovčekov tvoria spoločne autonómny administratívny štát Zanzibar, ktorý je 
súčasťou východoafrickej zväzovej republiky Tanzánia (vedľa Zanzibaru je jeho 
súčasťou kontinentálna Tanganjika). 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 postupne strácajú 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 predovšetkým z obchodu s otrokmi, slonovinou a korením, 
v ktorom si Zanzibar v rade komodít (predovšetkým klinčeka), vytvoril prakticky 
monopol na európskych trhoch. V čase príchodu prvého európskeho moreplavca, 
Portugalca Vasco de Gama v roku 1499, bol zanzibarský 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 koloniálne záujmy 
Nemecka. Britský protektorát nad ostrovmi skončil v roku 1963. V nasledujúcom roku 
bola na Zanzibare vyhlásená republika a spojenie s pevninovou časťou Tanzánie 
do jedného celku. Situácia na ostrovoch je dlhodobo politicky a bezpečnostne 
stabilná, 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 dávnej slávy 
zanzibarského sultanátu. Centrum starého mesta Stone Town vrátane zachovalého 
sultánskeho paláca a ďalších impozantných budov bolo v roku 2000 vyhlásené 
za súčasť svetového kultúrneho dedičstva pod ochranou UNESCO. Vedľa krásnych 
piesočnatých pláži je staré mesto Zanzibaru najväčším lákadlom ostrova Unguja. 
Jedinečné je predovšetkým spojenie niekoľkých kultúr, pretože tu v minulosti žili 
a do určitej miery žijú vedľa čiernych Afričanov aj Arabi, Indovia a Európania. Pláže 
na Zanzibare sa striedajú s malebnými rybárskymi mestečkami, kde ľudia žijú 
jednoduchým spôsobom života, ktorý sa nezmenil v priebehu rokov – zastavil sa 
tam čas. Sú obmývané teplými tyrkysovými vodami Indického oceánu a poskytujú 
ideálne miesto na opaľovanie a odpočinok. Pre svoje koralové útesy je Zanzibar 
stvorený ako pre šnorchlovanie, tak aj pre potápanie. 

Stone Town

ZANZIBAR

Nungwi

Indický
oceán

TANZANIE
AFRIKA

Uroa

Kiwengwa

Kendwa

Upozornenie 
Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný
poplatok 49 EUR ( ak nie je v cenníku uvedené inak).

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

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

ZANZIBAR



Informácie 

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! 

Zanzibar

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Tanzánie (na Zanzibar) je od dr-
žiteľov cestovných pasov 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. Od-
porúča sa mať pripravenú presnú čiastku, pretože imigračný 
úradník často odmieta rozmieňať bankovky vyššej nomi-
nálnej hodnoty. Vízový poplatok je povinný pre všetkých 
cestujúcich. Upozorňujeme, že vývoz, prevoz, ale i dovoz 
akýchkoľvek predmetov pochádzajúcich alebo vyrobených z 
divých zvierat (trofeje, výrobky zo slonoviny alebo kože chrá-
nených 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 vyžadované žiadne povinné očkovanie. Všetkým 
cestovateľom však odporúčame očkovanie proti žltej zimnici 
(pri cestujúcich prilietajúcich resp. odlietajúcich z/do riziko-
vých oblastí je povinné). Pri cestách na pevninu tiež odpo-
rúčame antimalarickú 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 najvhodnejšie najmä ľahké bavlnené oblečenie. 
Pri večernom ochladení a taktiež v klimatizovaných pries-
toroch 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 - prenájom auta - výlety: 
Upozorňujeme, že pomerne veľká časť ciest na Zanziba-
re nezodpovedá európskym 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 na špecifické miestne 
podmienky sa individuálne cestovanie autom neodporúča.

Poznávacie zájazdy a fakultatívne výlety sú na všetkých 
miestach organizované v optimálnej podobe miestnym po-
skytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych 
výletov sa môžete zoznámiť priamo v mieste pobytu. Prosím, 
zoznámte sa vždy podrobne s podmienkami organizátora po-
znávacích zájazdov a fakultatívnych výletov. Pri rozhodovaní 
o účasti na týchto zájazdoch je potrebné uvedomiť si odliš-
nosť miestnych prírodných, ekonomických a sociálnych pod-
mienok, 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 roamingového programu, sa prosím, preto infor-
mujte u vlastného mobilného operátora. 

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letis-
kami) rôznych rozmerov od bežných, tzv. double-beds, cez 
širšie queensize-beds, až po najširšie kingsize–beds. V niek-

torých 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 posteliach spoločne s 
rodičmi. V týchto izbách (bez ďalších prísteliek) hotel obyčaj-
ne umiestňuje 1-4 dospelé osoby, ak sú zapísané na jednej 
spoločnej objednávke. 

Elektrina
Elektrická sieť na Zanzibare je 230V/ 50Hz. Používané zásuv-
ky sú typu D, takže s dvoma plochými kontaktmi a uzemňo-
vacím kolíkom, prípadne tri guľaté kolíky v trojuholníkovom 
usporiadaní. Pre všetky elektrické prístroje so slovenskými 
zástrčkami potrebujete adaptér, tzv. prechodku, ktorú je lep-
šie kúpiť v predstihu v SR. Veľmi časté sú výpadky v dodávke 
elektrického prúdu, ktorý je na ostrov privádzaný podmor-
ským káblom z pevniny Tanzánie. Výpadky pritom môžu byť 
aj dlhodobé (v nedávnej minulosti ostrov zažil 4-mesačný 
výpadok dodávky elektriny). Pre takéto prípady sú hotely 
vybavené vlastnými generátormi, ktoré však nemôžu sto-
percentne nahradiť správnu dodávku elektriny, predovšet-
kým pri dlhodobejších výpadkoch. 

Pláže - Plávanie
Široké, dlhé pláže s jemným bielym pieskom na východe a 
juhovýchode ostrova majú pozvoľný vstup do mora. Na seve-
re (letovisko Nungwi) je vstup prudší a môže tu byť aj väčšie 
vlnobitie ako na východe, kde je pobrežie chránené koralo-
vým útesom. Kúpanie v Indickom oceáne je však ovplyvne-
né 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 ak-
ceptované ako rovnocenné platidlo. Používanie iných mien, 
vrátane EUR nie je bežné. Administratívne poplatky (vízum, 
odletová taxa) sú splatné výhradne v hotovosti v USD. Bez-
hotovostné platby platobnými kartami sú akceptované len v 
ojedinelých prípadoch a podliehajú prirážke 10-15 %. Ban-
komaty sú v krajine len výnimočne. Cestovné šeky sú ak-
ceptované len ojedinele a podliehajú vysokému administra-
tívnemu poplatku. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
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 rodiny. V Tanzánii (na Zanzibare) je zaužíva-
ným 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 fa-
kultatívneho výletu z hotela, prepitné sa očakáva. Pre miest-
neho sprievodcu a vodiča sa jedná obvykle o 2 USD za osobu 
a deň. Pokiaľ ide o viacdňové safari na poznávacom zájazde, 
ide obvykle o čiastku 5 USD a deň. Nie je nezvyčajné, že 
ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite služieb. Sa-
mozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného je vo vašich 
rukách.
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Informácie > Umiestnenie hotelov
Zanzibar

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stranách katalógu.

8-, 11-, 12- a 15-dňové lety z Prahy do Stone Town
Letecká spoločnosť: Travel Service
Typ lietadla: B737-800*
Rezervácia vášho prioritného miesta: áno
Business Class: nie
XL seats: áno
VIP salónik: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: áno

Pri ceste do/ z destinácie prestup v Muskate. Let je 
realizovaný na pravidelnej linke. 

*Zmena typu lietadla vyhradená 

Umiestnenie hotelov

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha-Stone Town-Praha, v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, 
ubytovanie (v prípade 15 dňového zájazdu na 14 nocí, 12 
dňového zájazdu na 11 nocí, 11 dňového zájazdu na 10 nocí, 
8 dňového zájazdu na 7 nocí), stravovanie podľa vybraného 
hotela, služby česky alebo slovensky hovoriaceho delegá-
ta, transfery z/ na letisko v cieli zájazdu. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa 
a.s. 3,20 €/ deň/ dospelá osoba, 2,70 €/ deň/ dieťa do 16 
rokov. Vstupné vízum za poplatok 50 USD/ osoba splatné po 
prílete na letisku v Stone Town v hotovosti alebo platobnou 
kartou (odporúčame sa pripraviť na obidve varianty) fakulta-
tívne služby, prepitné. Od 1. 7. 2015 zanzibarská vláda zavied-
la pobytovú taxu vo výške 1 USD/ osoba/ deň - hradí každý 
klient na mieste v hoteli.
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Kiwengwa

Bwejuu

Paje

Kendwa

Letoviská 

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.

Zanzibar

Uroa/Kiwengwa/Pwani Mchangani
(hotely Diamonds Dream of Zanzibar, VOI Kiwengwa Resort, 
Kiwengwa Beach Resort, Palumbo Reef, Samaki Lodge, Dia-
monds Mapenzi beach, Waridi Beach Resort & SPA).
Pláže na východnom pobreží ostrova tvorí jemný belostný 
koralový piesok a vstup do vody je pozvoľný. Charakter po-
brežia a morského dna však znamená, že pri maximálnom 
odlive (každých 12 hodín) more ustupuje až ku koralovému 
útesu. Útes lemujúci pobrežie vo vzdialenosti 2-3 km od plá-
že pritom rozbíja vlny oceánu. Voda v tejto východnej časti je 
príjemne teplá. Na pobreží sa okrem sebestačne vybavených 
turistických komplexov nachádza len niekoľko roztrúsených 
rybárskych dediniek, ktorým chýba turistická infraštruktúra. 
Výhodou oblasti je však ľahká dostupnosť historického cent-
ra hlavného mesta Stone Town s jeho pamiatkami a možnos-
ťami poznávania (cca 1 hodina cesty).
Transfer z letiska: cca 60-70 minút

Paje/Bwejuu/Pingwe 
(hotely Karafuu Resort a Hakuna Majiwe)
Pokračovanie čarovných zanzibarských pláží na juhovýchode 
ostrova stratených v tropickej zeleni. Charakter pobrežia je 
podobný ako na východnej strane ostrova. Tunajšia časť po-
brežia je napriek svojmu dobrému spojeniu so Stone Town 
menej obývaná a menej rozvinutá ako východ či sever ostro-
va. Na druhej strane to znamená stráviť dovolenku v pokoji 
a užiť si nerušene slnko, more a pláže, ktoré sú hlavným 
bohatstvom ostrova. Tunajšie hotely sú vedené v duchu eko-
turistiky, prípadne ide o exkluzívne malé hotely určené no-
vomanželom či turistom, hľadajúcim počas dovolenky najmä 
pokoj a splynutie s prírodou. 
Transfer z letiska: cca 60 minút

Nungwi/Kendwa
(hotely DoubleTree by Hilton, Zanzibar Star, Diamonds Staro 
f the East, Palumbo Kendwa, Diamonds la Gemma Dell´Est, 
My Blue a Hideway of Nungwi)
Pláže na severe ostrova sú krásne. Indický oceán sa predvád-

za v kúzelných azúrových odtieňoch a na pobreží sa prelína 
s jemným belostným koralovým pieskom. Sever ostrova je z 
hlavného mesta dobre dostupný. Ide o najstaršiu turistickú 
oblasť Zanzibaru. Pobrežie nie je tak ploché ako na výcho-
de alebo juhu Zanzibaru. V Nungwi sa od brehu niekoľko 
metrov nad hladinu zdvíhajú vápencové útvary (pôvodne 
koralové útesy), tvoriace plošinu, na ktorej stoja hotely aj 
celé letovisko. Medzi týmito bizarnými „skalami“ vysokými 
iba 2-3 metre, sú čarovné malé pláže s prudším vstupom do 
mora. Hotely majú spravidla vybudované „plážové priestory“ 
v záhrade nad plážou, na ktorú sa vstupuje po niekoľkých 
schodoch. Pri odlive je rad týchto malých pláží/ zátok spoje-
ných do jedného celku a väčšia časť letoviska sa dá prejsť po 
pláži. Kvôli prudko sa zvažujúcemu dnu sa však rozdiel medzi 
maximálnym prílivom a maximálnym odlivom pohybuje len 
v rozsahu niekoľkých metrov. Preto sú pri prílive k dispozícii 
len malé piesočnaté zátoky. 
Transfer z letiska: cca 80 minút



Počas vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tie na-
jatraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť priamo pri nákupe vášho zájazdu. Fa-
kultatívne výlety sú na všetkých miestach organizované v optimálnej podobe miestnym 
poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť 
priamo v mieste pobytu.
Stone Town/Kamenné mesto
Poldňová návšteva hlavného mesta ostrova, ktoré bývalo až 
do začiatku 20. storočia svojou výstavnosťou a rozmarným 
spôsobom života na sultánovom dvore vychýreným až v Eu-
rópe. Pri prechádzke kľukatými uličkami uvidíte bývalé sídlo 
zanzibarského sultána – Palác zázrakov (dnes múzeum), sta-
rú portugalskú pevnosť s bývalým trhom s otrokmi, z ktoré-
ho predovšetkým pramenilo bohatstvo ostrovného štátu. Za 
pozornosť stojí miestny trh, kde si urobíte predstavu nielen o 
rozmanitosti tunajšej úrody, ale i o živote miestnych obyva-
teľov. Navštíviť môžete tiež rodný dom speváka preslávenej 
rockovej skupiny Queen, Freddieho Mercuryho a ďalšie zaují-
mavosti dnes ospalého a pomaly sa rozpadajúceho historic-
kého mesta, ktoré sa v roku 2000 dostalo na zoznam kultúr-
neho dedičstva ľudstva pod ochranou UNESCO. Od toho času 
prebehla rekonštrukcia niektorých budov (hotelov, inštitúcií), 
ktoré teraz ostro kontrastujú s pomaly miznúcou krásou a 
pompéznosťou mesta, v ktorom sa indické, arabské, perzské 
a európske vplyvy splietali s africkou tradíciou do svojráznej 
kultúrnej mozaiky. Obed je zahrnutý v cene.
Orientačná cena: 48 €/ dosp. osoba, 35 €/ dieťa 2-12 rokov

Spice Tour/Výlet za korením
Počas tohto poldňového výletu navštívite malé miestne far-
my, ktoré pestujú tunajšie 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 chlebovník. 
Presvedčíte sa, že tento tropický raj sa právom nazýva „os-
trov korenia“.
Orientačná cena: 40 €/ dosp. osoba, 32 €/ dieťa 2-12 rokov

Jozani Forest
Poldňový výlet do prírodnej rezervácie tropického prale-
sa Jozani, kde sa môžete zoznámiť s najrôznejšími druhmi 
rastlín, stromov a kvetov, ktoré na tomto chránenom 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 €/ dosp. osoba, 35 €/ dieťa 2-12 rokov

Plavba za delfínmi a Jozani Forest
Kombinácia dvoch výletov, keď po obede (formou balíčka) 
pri ceste späť do hotela navštívite prírodnú rezerváciu Jozani.
Orientačná cena: 90 €/ dosp. osoba, 63 €/ dieťa 2-12 rokov 

Okruh ostrovom
Celodenná kombinácia výletov Stone Town a Spice Tour 
vrátane chutného obeda v reštaurácii pri Indickom oceáne 
v Stone Town.
Orientačná cena: 70 €/ dosp. osoba, 32 €/ dieťa 2-12 rokov 

Blue Safari
Krásny celodenný výlet motorovou plachetnicou s mož-
nosťou šnorchlovania. Ráno odchod z hotela do mestečka 
Fumba. Plavba Indickým oceánom do oblastí častého výsky-
tu 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 (grilova-
né 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 zo-
berte: opaľovací krém, plavky, osuška, obuv do vody.
Orientačná cena: 90 €/ dosp. osoba, 72 €/ dieťa 2-12 rokov 

Upozornenie
Ceny sú orientačné a môžu sa počas sezóny meniť. Výlety sú 
sprevádzané česky alebo slovensky hovoriacim sprievodcom.

Jozani Forest

Stone Town – pamätník otroctva

Spice Tour – pestovanie banánov

Blue Safari

Fakultatívne výlety
Zanzibar



Safari Selous 
Zanzibar

1. deň: Praha - Zanzibar
Odlet na Zanzibar pravidelným letom s prestupom v 
Muskate. Ubytovanie v hoteli Palumbo Reef Resort. 
2. deň: Zanzibar 
Voľný deň v hoteli pre individuálne aktivity.
3. deň: Zanzibar – Selous
Odlet zo Zanzibaru o 08:00 do rezervácie Selous. Po 
prílete transfer do kempu, prechádzka po rezervácii 
a obed. Po obede nasleduje popoludňajšie safari ale-
bo plavba loďou po rieke. Večera a nocľah v kempe. 
Selous je chráneným územím rozkladajúcim sa na ju-
hovýchode Tanzánie s rozlohou okolo 50 000 km2, čo 
z neho robí plošne najväčšiu africkú rezerváciu. Celé 
územie je pokryté lesnatou savanou, ktorú domorodci 
nazývajú Miombo. Z divej zvery tu môžete stretnúť slo-
na afrického, hyeny, byvola afrického, pakoňa a byvola 
stepného. Pri troche šťastia objavíte aj levy, gepardy a 
leopardy. Rezerváciou preteká rieka Rufiji, pri brehoch 
ktorej je možné pozorovať hrochy a krokodíly. Príjem-
nou správou je, že v parku je možné vystúpiť z auta 
a prejsť sa.
4. deň: Selous - Zanzibar 
Raňajky a odlet späť na Zanzibar do pobytového ho-
tela.
5.-7./ 10./ 11./ 15. deň: Zanzibar 
Voľný čas v hoteli pre individuálne aktivity.
8./ 11./ 12./ 15. deň: Zanzibar - Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu späť 
do ČR. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Letecká doprava Praha- Zanzibar - Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplat-
kov, letecká doprava Zanzibar- Selous- Zanzibar, uby-
tovanie (v prípade 15-dňového zájazdu na 14 nocí, 
12-dňového zájazdu na 11 nocí, 11-dňového zájazdu 
na 10 nocí, 8-dňového zájazdu na 7 nocí), stravovanie 
podľa vybraného hotela, služby česky alebo slovensky 
hovoriaceho delegáta, (na safari anglicky hovoria-
ci sprievodca) transfery z/ na letisko v cieli zájazdu, 
transfery v rámci uvedeného zájazdu.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Transfery na/ z letisko pri odlete na safari vo výške 
60 USD, letisková taxa 15 USD a pobytová taxa 1 USD/ 
osoba/deň splatná na mieste v hoteli. Komplexné 
cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 
3,20€/ deň/ dospelá osoba, 2,70€/ deň/ dieťa do 16 
rokov. Vstupné vízum za poplatok 50 USD/ osoba splat-
né po prílete na letisku v Stone Town v hotovosti alebo 
platobnou kartou (odporúčame sa pripraviť na obidve 
varianty) fakultatívne služby, prepitné.

Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Let do rezervácie Selous 
môže byť operovaný aj na leteckej linke v popolud-
ňajších hodinách. Safari sprevádza anglicky hovoriaci 
sprievodca. Pri odchode na safari sa klienti odhlasujú 
z hotela. Izbu si môžu nechať po dohode s recepciou 
za poplatok určený hotelom. Safari je možné skombi-
novať aj s iným hotelom z našej ponuky (na základe 
individuálnej kalkulácie). Odporúčame vziať si so se-
bou ďalekohľad.

Ceny a termíny nájdete na www.kartago.sk

8-, 11-, 12- alebo 15-dňový kombinovaný pobytový zájazd so safari.

Divoký pes šakal, rezervácia Selous

Buvol africký, rezervácia Selous

Palumbo Reef Resort



8-, 11-, 12- alebo 15-dňový kombinovaný pobytový zájazd so safari.

Safari Ruaha 
Zanzibar

1. deň: Praha - Zanzibar
Odlet na Zanzibar pravidelným letom s prestupom v 
Muskate. Ubytovanie v hoteli Palumbo Reef Resort. 
2. deň: Zanzibar 
Voľný deň v hoteli pre individuálne aktivity.
3. deň: Zanzibar – národný park Ruaha
Odlet zo Zanzibaru o 08:00 do národného parku Ru-
aha. Po prílete transfer do kempu, prechádzka po 
rezervácii a obed. Po prílete vás vyzdvihne sprievod-
ca v džípe, dostanete obedový balíček a vyrazíte na 
safari po najväčšom a najdivokejšom národnom parku 
Tanzánie. Váš zážitok zo safari ešte umocní rôznorodá 
vegetácia na pozadí nekonečných vlniacich sa kop-
cov, otvorených plání, tajomných hájov starovekých 
baobov na juhu ohraničených riekou Ruahou. V tejto 
mozaike ekosystémov nájdete zhruba 1650 druhov 
rastlín (na porovnanie, v Segengety sa ich nachádza 
iba 410). Tešiť sa môžete na početnú populáciu veľkých 
predátorov akými sú levy, leopardi, gepardi, hyeny a 
divokí psi. Nachádza sa tu najväčšia populácia slonov 
v Tanzánii, skladajúca sa až z 20 000 jedincov. V parku 
ďalej žijú byvoly, zebry, antilopy kudu, impaly, žirafy, 
losy, prasatá bradavičnaté a ďalšie. Vďaka rozmanitosti 
vegetácie sa v parku darí množstvu pozoruhodného 
vtáctva. Súčasné záznamy udávajú 573 druhov, ale 
priebežne sú zaznamenávané ďalšie. Po safari sa uby-
tujete v kempe Mdonya Old River. 
4. deň: národný park Ruaha
Po raňajkách pokračujete v dobrodružnej ceste a po-
zorujete zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Obed 
formou balíčku v parku. Večer návrat do kempu, ve-
čera a nocľah.
5. národný park Ruaha- Zanzibar 
Po raňajkách krátka jazda parkom, potom odlet na Za-
nzibar do pobytového hotela
6-7./ 10./ 11./ 14. deň: Zanzibar - Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu späť 
do ČR. 

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava Praha- Zanzibar - Praha v turistickej 
triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplat-
kov, letecká doprava Zanzibar- Ruaha- Zanzibar, uby-
tovanie (v prípade 15-dňového zájazdu na 14 nocí, 
12-dňového zájazdu na 11 nocí, 11-dňového zájazdu 
na 10 nocí, 8 dňového zájazdu na 7 nocí), stravovanie 
podľa vybraného programu a hotela, služby česky ale-
bo slovensky hovoriaceho delegáta, (na safari anglicky 
hovoriaci sprievodca) transfery z/ na letisko v cieli zá-
jazdu, transfery v rámci uvedeného programu.
V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Transfery na/ z letisko pri odlete na safari vo výške 
60 USD, letisková taxa 15 USD a pobytová taxa 1 USD/ 
osoba/ deň splatná na mieste v hoteli. Komplexné 
cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 
3,20€/deň/ dospelá osoba, 2,70€/deň/ dieťa do 16 
rokov. Vstupné vízum za poplatok 50 USD/ osoba splat-
né po prílete na letisku v Stone Town v hotovosti alebo 
platobnou kartou (odporúčame sa pripraviť na obidve 
varianty) fakultatívne služby, prepitné..

Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Let do rezervácie Ruahy s 
prestupom v Dar es Salaamu. Safari sprevádza anglicky 
hovoriaci sprievodca. Pri odchode na safari sa klienti 
odhlasujú z hotela. Izbu si môžu nechať po dohode s 
recepciou za poplatok určený hotelom. Safari je možné 
skombinovať aj s iným hotelom z našej ponuky (na zá-
klade individuálnej kalkulácie). Odporúčame vziať si so 
sebou ďalekohľad.

Ceny a termíny nájdete na www.kartago.sk

Zebra stepná, národný park Ruaha  

 V parku Ruaha sa vtákom darí Tu môžete obdivovať najväčšiu populáciu slonov

Gepard štíhlý, národný park Ruaha  



k n r x y
Butikový hotel je rovnakého hotelové reťazca ako naše dve stálice Palumbo 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 Daloni 
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 v reštaurácii na 
terase. 

Palumbo Kendwa ****

Zanzibar > Kendwa

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná izba orientovaná smerom k moru: 
11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 700 m (hotelový transfer zdar-
ma)
vzdialenosť od letiska: 60 km
vzdialenosť od centra: 60 km (Stone Town)
nákupné možnosti: 500 m Kendwa
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor 
(zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie príplatok
Štandardná izba orientovaná smerom k moru (umiest-
nená na poschodí) 
Zariadenie hotela
recepcia, hlavná reštaurácia s miestnou a medziná-
rodnou kuchyňou, reštaurácia na pláži, bar, Wi-Fi (za-
darmo), bazén so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo)
Pláž
nádherná piesočnatá s bielym pieskom, ležadlá, slneč-
níky 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: od 10.00-22.00 je možné čerpať 
v čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa 
raňajky, obedy, večere formou bufetu, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov vráta-
ne čaju a filtrovanej kávy.
Stravovanie za príplatok
v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom 
klienti môžu v rámci tohto príplatku neobmedzene 
konzumovať nasledovné miestne alkoholické nápoje : 
miestne pivo, miestne biele a červené víno, miestny 
alkoholický nápoj (Konyaki). 

 



h l n r v w x y é á
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 harmonicky prelína 
s najmodernejším zariadením. Odporúčame klientom, ktorí sa radi nechajú rozmaznávať, požadujú kvalitné 
ubytovanie a služby na najvyššej úrovni.  

Hideaway of Nungwi Resort & Spa *****

Zanzibar > Nungwi

Obsadenosť izieb
Luxury Junior Suite: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 60 km
vzdialenosť od centra: Nungwi 3 km
nákupné možnosti: Kendwa 1 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, moskytiera, telefón, LCD televízor so satelitným 
príjmom, CD/ DVD prehrávač, pripojenie na internet 
(cez kábel zadarmo), minibar (nealkoholické nápoje a 
miestne pivo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
WC, sušič vlasov, župan), trezor (zadarmo), set na prí-
pravu čaju a kávy, terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštau-
rácie s obsluhou (orientálna a špeciality z grilu, rezer-
vácia 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, plá-
žový 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, fitness, joga, 
bazén v SPA centre, šnorchlovanie, windsurfing (pri 
hotelovej pláži) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, lekcie windsurfingu, 
kitesurfingu, kayakingu
Stravovanie v cene
All inclusive: od 07:30 -24:00 je možné čerpať v čase 
a miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, 
večere formou bohatého bufetu, detské menu počas 
obeda a večere, počas dňa ľahké občerstvenie, neob-
medzené množstvo rozlievaných nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby a niektorých 
importovaných alkoholických nápojov.



h l o n w x y é á
Nádherný a výnimočný rezort sa rozprestiera v tropickej záhrade pri dlhej piesočnatej pláži Nungwi a 
svojimi službami poskytovanými na špičkovej úrovni uspokojí aj tých najnáročnejších cestovateľov. Komplex 
sa skladá z 11 exkluzívnych viliek pomenovaných podľa najvzácnejších drahokamov 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. 

Diamonds Star of The East *****

Zanzibar > Nungwi

Obsadenosť izieb
Vila: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 60 km
vzdialenosť od centra: Nungwi 3 km
nákupné možnosti: Nungwi 3 km, Kendwa 1 km
Ubytovanie
v jednoizbových vilkách v africkom štýle, individuálne 
nastaviteľná klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným 
príjmom, notebook a DVD prehrávač (na vyžiadanie), 
Wi-Fi (zadarmo), minibar (denne dopĺňaný podľa 
vlastného výberu), set na prípravu kávy a čaju, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo), terasa s malým bazénom a jacuzzi, 
súkromná záhradka 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia s obsluhou, bar, 
bar pri bazéne, Wi-Fi (zadarmo), konferenčná miest-
nosť, práčovňa, butik, klenotníctvo, bazén so slanou 
vodou (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), služba 
stráženie detí (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plá-
žový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, živá hudba, 
vonkajší fitness, kanoe, vodná gymnastika, plážový 
volejbal, tenisový kurt, stolný tenis, stolové a kartové 
hry, súkromné lekcie pilates (na vyžiadanie)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, šnorchlovanie, vod-
né športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: od 07:30-23:30 je možné čerpať v čase a 
na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, obe-
dy, večere servírované v reštaurácii alebo v súkromí 
vilky, po celý deň ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov (fil-
trovaná káva, džúsy – nie z čerstvého ovocia) a alko-
holických nápojov miestnej výroby a vybraných impor-
tovaných nápojov. Bezplatný prístup do reštaurácií a 
barov hotela Diamonds La Gemma Dell´Est. Komorník 
k dispozícii 24 hodín. Počas večere v reštaurácii sa vy-
žaduje formálne oblečenie. 



h l n q r w x y é á
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. 

Diamonds La Gemma Dell Est *****

Zanzibar > Nungwi 

Obsadenosť izieb
Villa: 1-12-11
Deluxe s výhľadom na more: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 60 km
vzdialenosť od centra: Nungwi 3 km
nákupné možnosti: Kendwa 1 km
Ubytovanie
Villa: dvojlôžková izba vo vilkách so spoločnou obý-
vačkou pre všetkých ubytovaných hostí, individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia, ventilátor, televízor so 
satelitným príjmom, minibar (nealkoholické nápoje 
zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, set na prípravu kávy a čaju, terasa 
Ubytovanie za príplatok 
Deluxe izba s výhľadom na oceán – 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 vo-
dou a vyhradenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), zmenáreň, práčovňa (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plá-
žový 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
SPA centrum, masáže, potápanie, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: od 07:30-22:30 je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, počas dňa ľahké občer-
stvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných neal-
koholických a alkoholických nápojov miestnej výroby.



a h l n r x y é á
Nádherný rezort sa nachádza na severnom cípe ostrova len hodinu jazdy od hlavného mesta a letiska, 
kde sa moderný dizajn snúbi s tradičnou ostrovnou architektúrou. Je umiestnený priamo na krásnej, 
čiastočne vyvýšenej pláži Nungwi s jemný biely pieskom. Komfortne zariadené izby a pomerne široká 
škála voľnočasových aktivít vytvára z rezortu ideálne miesto na dovolenku. 

DoubleTree by Hilton ****+

Zanzibar > Nungwi

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 65 km
vzdialenosť od centra: 500 m Nungwi, 65 km Stone 
Town
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV, 
Wi-Fi (zadarmo), minibar (pri príchode naplnený ne-
alkoholickými nápojmi a pivom, neskôr dopĺňaný za 
poplatok), set na prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), terasa alebo balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou (za poplatok), snack bar, 2 bary, Wi-Fi v celom 
areáli (zadarmo), 3 konferenčné miestnosti, práčovňa, 
obchod so suvenírmi, bazén, ležadlá, slnečníky a osuš-
ky zadarmo), SPA centrum (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, fitness, plážo-
vý volejbal, tenisový kurt, stolný tenis, snooker, šipky, 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, šnorchlovanie, parasailing, rybárčenie 
Stravovanie v cene
All inclusive: od 10:00-23:00 je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, 1x za týždeň tematic-
ká večera na pláži alebo v záhrade, poobedňajší čaj, 
denne 2 fľašky vody na izbu. Neobmedzené množstvo 
vybraných alkoholických a nealkoholických nápojov 
miestnej. 



g h l n x y é á
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 prístupná 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.

My Blue ****+

Zanzibar > Nungwi

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11
Izba Deluxe:: 11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:pri pláži
vzdialenosť od letiska: 62 km
vzdialenosť od centra: Stone Town 62 km / Nungwi 
500 m
nákupné možnosti: Kendwa 5 km
Ubytovanie
klimatizácia, LCD televízor, chladnička, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), terasa, výhľad do záhrady 
Ubytovanie za príplatok
Izba Deluxe – rovnaké vybavenie ako štandardná izba, 
pri príchode ovocný kokteil a ovocný tanier, minibar 
(naplnený nealkoholickými nápojmi)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 tema-
tické reštaurácie (za poplatok), bar, knižnica, butik, 
konferenčná miestnosť, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
pizzeria (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky za-
darmo), jacuzzi, práčovňa, miniklub 
Pláž
menšia piesočnatá, prístup po schodíkoch, ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar za poplatok 
Športové aktivity a zábava zadarmo
biliard, šípky, fitness, stolný tenis, stolný futbal, plá-
žový volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, šnorchlovanie, potápanie, kitesurfing, prená-
jom lodí, rybárčenie 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive (do 15. 12. 2016): od 10:00 -22:00 
hod. je možné čerpať v čase a na miestach určených 
hotelom a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
nápojov vrátane čaju a filtrovanej kávy. Pri nízkej ob-
sadenosti hotela môžu byť obedy a večere podávané 
formou menu.
Plná penzia plus (od 16. 12. 2016): zahŕňa raňajky, 
neskoré raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas 
raňajok, obeda a večere voda a nealko nápoje zadar-
mo je možné čerpať v čase a na miestach určených ho-
telom. Pri nízkej obsadenosti hotela môžu byť obedy a 
večere podávané formou menu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: od 10:00 -23:00 hod. je možné čerpať v 
čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy, večere formou bufetu, po-
čas 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.



a c d n r é
Tento malý hotel s rodinnou atmosférou ponúka 14 priestranných izieb v poschodových vilkách. Nachádza 
sa na severnej časti ostrova v blízkosti jednej z najkrajších pláží v Zanzibar-Nungwi, kde je veľkou výhodou 
menej nápadný príliv a odliv. Odporúčame menej náročným klientom, ktorí si chcú užiť najmä vodné 
radovánky v oceáne a leňošenie na pláži.

Zanzibar Star ***+

Zanzibar > Nungwi

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 300 m
vzdialenosť od letiska: 65 km
vzdialenosť od centra: 65 km
nákupné možnosti: Nungwi 200 m
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, moskytiéra, telefón, 
LCD TV, Wi-Fi (zadarmo) vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, Wi-Fi na 
recepcii, pri bazéne a v reštaurácii zadarmo bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
dlhá široká a piesočnatá, plážový bar (za poplatok)
Stravovanie v cene
raňajky
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večera sa podáva 
(výber z menu) alebo formou bufetu (v závislosti od 
dostupnosti).



k l o n r v y á
Zeleňou obklopený rezort s priateľskou atmosférou sa nachádza pri peknej a širokej piesočnatej pláži 
v letovisku Pwani Mchangani. Skladá sa z dvojposchodových bielych budov obklopených záhradou. 
Disponuje celkovo 62 útulnými izbami vybavenými s dôrazom na pohodlie klientov. Potešiť vás môžu aj 
špeciality domácej a talianskej kuchyne. Rezort totiž spravuje taliansky manažment.  

Waridi Beach ****

Zanzibar > Pwani Mchangani

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 40 km
vzdialenosť od centra: Stone Town 40 km
nákupné možnosti: 40 km
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, LCD televízor, minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor, set na prípravu čaju a kávy, Wi-Fi (za po-
platok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, Shisha 
bar, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi (za po-
platok), 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, 
šnorchlovanie
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: od 10:00-22:00 je možné čerpať v 
čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy, večere formou bufetu, 
poobede káva/ čaj s pečivom, čerstvé ovocie, neob-
medzené množstvo rozlievaných nealkoholických ná-
pojov (filtrovaná káva, džúsy-nie z čerstvého ovocia) 
miestnej výroby. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.



h l n r w x y é á
Elegantný 5* rezort je postavený na severovýchodnom pobreží Zanzibaru na pláži Kiwengwa pri dedine 
Pwani Mchangani, kde jedinou rušnejšou aktivitou je zjednávanie dedinčanov na miestnom trhovisku. 
Rezort je postavený v štýle afro-arabských palácov kombinujúce prvky moderného dizajnu a miestnej 
architektúry. Izby vybavili talianski špecialisti komfortným nábytkom z brestového dreva. 

Dream of Zanzibar *****

Zanzibar > Kiwengwa > Mahonda

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe:: 1-11-112-111
Junior Suite: 11-112-111-1112-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdialenosť od centra: Stone Town 45 km
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, moskytiéra, telefón, TV so satelitným príjmom, 
CD/DVD prehrávač, set na prípravu kávy a čaju, mini-
bar (nealkoholické nápoje a pivo, denne dopĺňaný), 
káblové pripojenie na internet (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), terasa 
Ubytovanie za príplatok 
Junior Suite – väčší a izby sú na poschodí
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte 
a tematická 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, zmenáreň, 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, fitness
Stravovanie v cene
All inclusive: od 10:00- 22:00 je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, počas dňa ľahké občer-
stvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealko-
holických nápojov. Liehoviny k dispozícii po 18 hodine. 
Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie. 



h l n q r w x y é á
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 
bugenvíliami. 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 ho neodporúčame osobám s 
pohybovými ťažkosťami. 

Diamonds Mapenzi Beach ****+

Zanzibar > Kiwengwa > Mahonda

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v záhrade: : 1-12-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdálenost od centra: Stone Town 45 km
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, telefón, minibar (denne doplňovaný nealkoho-
lickými 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), rybia reštaurácia s obsluhou 
(rezervácia za poplatok), bar pri bazéne, shisha bar, 
butik, Wi-Fi v lobby (zadarmo), konferenčná miest-
nosť, práčovňa (za poplatok), bazén (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plá-
žový bar (ľahký snack, nealkoholické nápoje, káva, čaj, 
miestne pivo a víno) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, tenisový 
kurt (osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, plá-
žový futbal, stolné hry, šípky, malý vonkajší fitness, 
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: od 10:00-24:00 je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, 
obedy, večere formou bufetu, počas dňa ľahké ob-
čerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických nápojov (filtrovaná káva, džúsy-nie 
z čerstvého ovocia) a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Liehoviny k dispozícii po 18. hodine.



h l n w x é á
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. 

VOI Kiwengwa Resort ****+

Zanzibar > Kiwengwa

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Promo izba: 11 (obmedzený počet izieb)

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 43 km
vzdialenosť od centra: 40 km
nákupné možnosti: 40 km
Ubytovanie
klimatizácia, Wi-Fi (za poplatok), mini chladnička 
(prázdna), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón 
alebo terasa, 
Ubytovanie za príplatok 
Štandardná izba: rovnaké vybavenie ako Promo izba 
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, práčovňa (za poplatok), konfe-
renčná 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, plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné animačné programy, aerobic, vodný 
aerobic, skupinové lekcie bowlu, plážový volejbal, plá-
žový futbal, stolný tenis, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok), fitness
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, masáže, potápanie 
Stravovanie v cene
All inclusive: od 7.30-24:00 je možné čerpať v čase a na 
miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, obedy, 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov.



k l m o n r x á
Hotel sa nachádza priamo na krásnej piesočnatej pláži a je postavený v typickom africkom štýle. Jeden 
alebo 2-podlažné bungalovy sa nachádzajú v tropickej záhrade. Tento novo zrekonštruovaný rezort s 
priateľskou atmosférou je ideálnym miestom pre strávenie príjemnej dovolenky pre klientov všetkých 
vekových kategórií. 

Kiwengwa Beach Resort ****

Zanzibar > Kiwengwa

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdialenosť od centra: 45 km
nákupné možnosti: 45 km
Ubytovanie
klimatizácia, Wi-Fi (za poplatok), minibar (za popla-
tok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa, 
Ubytovanie za príplatok 
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela  
Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurá-
cia na pláži s obsluhou (po predchádzajúcej rezervácii 
za poplatok), bar, plážový bar, Wi-Fi na recepcii a pri 
bazéne (za poplatok), práčovňa (za poplatok), bazén 
(lehátka, slnečníky a osušky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plá-
žový bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné animačné programy, plážový volej-
bal, minigolf, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), 
fitness, vodné športy v bazéne
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, masáže, potápanie, požičovňa bicyklov 
Stravovanie v cene
Soft all inclusive: od 10:00-22:00 je možné čerpať v 
čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňaj-
ky, obedy, večere formou bufetu, popoludňajšie ľahké 
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických nápojov
Stravovanie za príplatok
All inclusive: od 10:00 -22:00 na miestach určených ho-
telom môžu v rámci tohto príplatku klienti neobmed-
zene konzumovať nasledovné nápoje: čerstvý ovocný 
džús, alkoholické a nealkoholické kokteily, miestne 
pivo, miestne biele a červené víno a ďalšie vybrané 
alkoholické nápoje.

Ceny a termíny nájdete na www.kartago.sk
alebo u vášho predajcu.



k l n u x m
Samaki Lodge je malý butikový hotel s jednoducho zariadenými izbami. Nachádza sa 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. 

Samaki Lodge ****+

Zanzibar > Uroa

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:  
1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more :  
1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 40 km
vzdialenosť od centra: 40 km
nákupné možnosti: 40 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, stropný venti-
látor, Wi-Fi (za poplatok), chladnička, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa s bidetom a WC), trezor (zadar-
mo), terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
bufetová reštaurácia s miestnou i medzinárodnou 
kuchyňou (v hoteli Palumbo Reef), reštaurácia s ob-
sluhou ( 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: 10:00-22:00 je možné čerpať v čase a 
na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, obe-
dy, večere formou bufetu, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických nápojov vrátane čaju a 
filtrovanej kávy
Stravovanie za príplatok 
V čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom 
môžu v rámci tohto príplatku klienti neobmedzene 
konzumovať nasledovné miestne alkoholické nápoje: 
miestne pivo, miestne biele a červené víno, miestny 
alkoholický nápoj (Konyaki).



k l m n u x
Nový elegantný hotel v africkom štýle na prekrásnej pláži východného pobrežia Zanzibaru medzi 
rybárskymi dedinkami Uroa a Kiwengwa. Hotel má veľmi príjemnú, neformálnu a priateľskú atmosféru. 
Dvojposchodové budovy inšpirované 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 animačné programy. 

Palumbo Reef Resort ****

Zanzibar > Uroa

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Izba s výhľadom na more: 1-11
Suite: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 40 km
vzdialenosť od centra: 40 km
nákupné možnosti: 40 km
Ubytovanie
(manželská posteľ s moskytiérou), individuálne nasta-
viteľná klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, WC, sušič vlasov), bezpečnostná schránka (za-
darmo), malý balkón alebo terasa, Wi-Fi (za poplatok)
Ubytovanie za príplatok 
Izba s výhľadom na more 
Suite - 2 oddelené miestnosti, situovaný bližšie k oceá-
nu  televízor so satelitným príjmom
Zariadenie hotela
hala s recepciou formou otvoreného priestoru pod im-
pozantnou drevenou konštrukciou krytou palmovým 
lístím - makuti, hlavná reštaurácia formou bufetu, 
reštaurácia s obsluhou (po predchádzajúcej rezervácii, 
za poplatok), lobby bar, bar pri bazéne, nealko bar na 
pláži, butik, obchod so suvenírmi a základnými potre-
bami, Wi-Fi pripojenie v celom areáli (za poplatok), 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), hotelový lekár, 
miestnosť s premietacím plátnom
Pláž
široká piesočnatá s jemným koralovým pieskom, le-
žadlá a slnečníky zadarmo (okolo bazéna a medzi 
bazénom a plážou), osušky za zálohu, nealko all-in-
clusive bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, nepravidelné večerné 
programy a folklórna show, plážový volejbal, plážový 
tenis, stolný futbal, stolný tenis, biliard, masáže, šnor-
chlovanie 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, rybárčenie, vodné športy na pláži, masáže,
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: od 10:00-22.00 je možné čerpať v 
čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa ra-
ňajky, obedy, večere formou bufetu (po rezervácii za 
príplatok je možné večerať v reštaurácii s obsluhou), 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
nápojov vrátane čaju a filtrovanej kávy.
Stravovanie za príplatok
v čase od 10.00-22.00 na miestach určených hotelom 
môžu klienti v rámci tohto príplatku neobmedzene 
konzumovať nasledovné miestne alkoholické nápoje: 
miestne pivo, miestne biele a červené víno, miestny 
alkoholický nápoj (Konyaki). 

Domáci servis je známy spojením tradičnej talianskej 
kuchyne a miestnych ingrediencií, ktoré spolu vytvára-
jú osviežujúcu kombináciu. Romantická večera pripra-
vená z čerstvého homára pri sviečkach (na objednávku 
za príplatok), rovnako ako možnosť ochutnať čerstvé 
exotické ovocie korunujú kulinárske zážitky. 

 



d h l n r u v w x y á
Ideálne situovaný hotelový komplex (v preklade zo svahilčiny 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 zárukou pre strávenie bezstarostnej dovolenky na tomto krásnom exotickom 
ostrove. 

Karafuu resort *****

Zanzibar > Pingwe

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Junior Suite::11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 65 km
vzdialenosť od centra: 65 km
nákupné možnosti: 65 km
Ubytovanie
individuálne riadená klimatizácia, stropný ventilátor, 
sieť proti moskytom, telefón, televízor, 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
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria, 
reštaurácia s obsluhou (za poplatok), 
zmenáreň, 2 konferenčné miestnosti, kokteilový bar, 
bar pri bazéne, Wi-Fi a na recepcii (za poplatok), bu-
tiky, 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, pe-
tanque, šípky, vodná gymnastika, plážový volejbal, 
biliard, 2 tenisové kurty (vybavenie a osvetlenie za 
poplatok), fitness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, šnorchlovanie, vod-
né športy na pláži, požičovňa áut 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu, alebo mož-
nosť návštevy reštaurácie s obsluhou
Stravovanie za príplatok
All inclusive: od 10:00 -24:00: je možné čerpať v čase a 
na miestach určených hotelom a zahŕňa raňajky, obe-
dy, večere formou bufetu alebo výber z menu v reštau-
rácii s obsluhou, neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických (filtrovaná káva) a alkoholických ná-
pojov miestnej výroby.



k l n x y é
Menší butikový hotel s mimoriadnou atmosférou sa rozprestiera na juhovýchodnom pobreží Zanzibaru, v 
blízkosti svahilskej dedinky Paje, do ktorej je možné vybrať sa na príjemnú prechádzku. Celkovo 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.   

Hakuna Majiwe ****+

Zanzibar > Paje

Obsadenosť izieb
Štandardná izba:: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 52 km
vzdialenosť od centra: Stone Town 52 km
nákupné možnosti: Paje 2 km
Ubytovanie
v bungalovoch pri pláži, klimatizácia, stropný ventilá-
tor, 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 
(zadarmo), 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, masáže, vodné športy na pláži, kitesurfing, 
požičovňa bicyklov 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: od 10:30 -22:00 je možné čerpať v 
čase a na miestach určených hotelom a zahŕňa raňaj-
ky, obedy, večere formou bufetu, doobeda a poobede 
čaj, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých nápojov vrátane čaju a filtrovanej kávy. Pri nízkej 
obsadenosti hotela môžu byť obedy a večere podáva-
né formou menu.





Mena: 1 mauricijská rupia (MUR) = 100 centov
Časový posun: +2 hodiny, v čase platnosti letného času +3 hodiny
Hlavné mesto: Port Luis 
Telefónna predvoľba :+271
Zastúpenie krajiny v SR: Veľvyslanectvo Slovenskej Republiky  v 
Juhoafrickej republike, Embassy of the Slovak  Republic, 930  Arcadia 
Street, Arcadia 0083, Pretoria
Telefón: +27 123422051;+27 833041599 (pohotovostný mobil) 

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.

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 pobrežie 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 náhorná 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, reštaurácie, 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, botanickú záhradu 
v meste Pamplemousses  kde nájdete aj jazero plné obrovských  lekien Viktórie 
amazonskej. List lekna tejto rastliny môže mať v priemere až dva metre. Väčšina 
hotelov pripravuje širokú škálu aktivít - zadarmo vodné lyžovanie, osvetlené 
tenisové kurty, exkurzie do vnútrozemia, výlety okolo ostrova na katamaráne, 
adrenalínový rybolov mečúňov, barakúd a tuniakov 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 najpoužívanejšími jazykmi sú francúzština 
a kreolčina, čo je jazyk veľmi blízky francúzštine. Polovica obyvateľov ostrova 
sú hinduisti, ďalej 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, ktorá je v znamení púte do Grand Bassin.
Jedlo na ostrove Maurícius je skutočný zážitok. Je to zmes niekoľko kultúr a 
kuchyňa je tu pestrá. Mieša sa tu kreolská, francúzska, anglická, indická, čínska 
a africká kuchyňa. Nakoľko je Maurícius veľkým producentom cukrovej trstiny a 
vyrába sa tu aj rum, ktorý patrí medzi najlepšie na svete, môžete tu ochutnať aj 
so širokej ponuky rumových koktejlov.
Západné pobrežie je pomerne pokojné, na väčšine miest chránené korálovým 
útesom. Východné pobrežie je viac veterné a teda vhodné pre vodné športy. 
Pozorovanie západu slnka patrí medzi neopakovateľné zážitky. Najkrajšie pláže a 
prírodné atrakcie nájdete na juhozápadnej časti ostrova, ide o turisticky pokojnú 
časť. Viac zábavy zažijete na severozápade v okolí Grand Bay.

Indický oceán

MAURICIUS

REUNION

MADAGASKAR
Afrika

Port Louis

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

V cene zájazdu nie je zahrnuté
  vízum 50 USD, resp. 40EUR/osobu

(odporúča sa mať pri sebe peniaze v presnej sume)

Maurícius
 



Informácie > Umiestnenie hotelov

SOFITEL MAURITIUS 
L´Imperial Resort & Spa

ANELIA RESORT & SPA

HERITAGE LE TELFAIR 
Golf & Spa

VERANDA POINTE 
aux Biches

LE MERIDIEN 
Ile Maurice

CASUARINA Resort & SPA
TARISA Resort & SPA

LE SURCOUF 
Hotel & Spa 

CRYSTAL BEACH 
Resort & Spa 

MAURICIUS

PORT LOUIS

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 možnostiam navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu dovolenku!

Maurícius

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

Klíma
Ostrov Maurícius má tropickú klímu. Charakteristické sú tu 
dve hlavné obdobia . Horúce a vlhké leto od novembra do 
mája. Chladnejšia zima od mája do novembra. Kúpať sa tu 
dá po celý rok. V jednotlivý ch častiach ostrova môže byť 
rôzne počasie. Priemerné ročné teploty sa na pobreží pohy-
bujú od 22 °C v zime po 34 °C v lete vo vnútrozemí sú tep-
loty nižšie , od 19°C v auguste do približne 26°C vo februáry.

Internet. elektrina, telefóny 
Internetové kaviarne nájdete vo veľkých mestách a tu-
ristických centrách. Prístup na internet ponúka aj väčšina 
hotelov. Elektrina 220V/50Hz. Zásuvky sú anglického typu, 
dvojkolíkové. Adaptéry kúpite v SR, na mieste alebo si ich 
môžete požičať 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 najaktuálnejšie informácie sa so žiadosťou 
o odbornú konzultáciu obráťte na špecializované 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 tra-
dičných pokrmov sa prispôsobilo tunajším možnostiam. 
Kuchyňa je plná rýb a morských živočíchov, korenín a exo-
tických chutí vytvorených z tropických surovín. Snúbia sa tu 

ázijské, africké, európske, čínske a indické prvky. Základnou 
surovinou používanou v tunajšej kuchyni sú miestne para-
dajky nazývané Pommes d'amour.

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava Praha – Maurícius – Praha v turistickej trie-
de vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubyto-
vanie (v prípade 12 dňového zájazdu na 9 nocí, v prípade 13 
dňového zájazdu na 10 nocí, v prípade 14 dňového zájazdu 
na 11 nocí), stravovanie podľa programu a vybraného hote-
la, transfery z/na letisko v cieli zájazdu. Povinné poistenie 
cestovnej kancelárie. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Doporučený príplatok za cestovné poistenie 3,20€/deň/do-
spelá osoba a 2,70€ /deň dieťa do 18 rokov( podrobnosti 
o poistení nájdete na úvodných stránkach) a fakultatívne 
služby.

Umiestnenie hotelov

Port Louis Mauritius

Alexander mauricijský

Informácie o letech
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
v úvodných stránkach katalógu.

12, 13  a 14 denné lety z Prahy na Maurícius
Letecká spoločnosť: Emirates  
Typ lietadla: lety s Emirates sú operované lietadlami A380-
800. Zmena typu lietadla vyhradena
Rezervácia prioritného miesta: nie
Bussiness trieda: ne
XL sedadlo : nie
VIP salónik : nie
Prednostné odbavenie pre  rodiny s deťmi : nie

Po ceste do/z destinácie prestup v Dubaji (podľa letového 
poriadku)
*zmena typu lietadla vyhradená



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. S 
podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste pobytu. Fakul-
tatívne výlety sú organizované miestnym poskytovateľom služieb v optimálnej  podobe. 

SEVERNÝ MAURÍCIUS TOUR
(celodenný výlet)
Navštívite všetky hlavné turistické pamiatky a zaujíma-
vé miesta na severe ostrova Maurícius. Najprv si pozriete 
hlavné mesto Maurícia Port Louis - oblasť nábrežia, vrátane 
nákupného komplexu Caudan - hlavného trhu s remeselný-
mi výrobkami, pevnosť Fort Adelaide Port Louis. Nasleduje 
obed v reštaurácii Tante Antali, kde môžete vidieť miestnu 
zbierku starých modelov áut. Po obede zastavíte v meste 
Pamplemousses , kde navštívite známu botanickú záhradu, 
ktorá je  najnavštevovanejšou atrakciou  severnej časti ost-
rova. Nakoniec navštívite múzeum cukru, ktoré je venované 
pestovaniu cukrovej trstiny. 
Orientačná cena: od 100 EUR/dospelá osoba, od 50 EUR/
dieťa 
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 spraco-
vaní, rovnako tak ako aj o výrobe rumu, vanilky a esenciál-
nych 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 Aubine-
aux 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 zo-
známite s históriou výroby čaju. V súčasnej dobe produkuje 
farma nový rad ochutených, zelených a bylinných čajov. Po-
zriete sa na plantáže vanilky a orchideí, uvidíte výrobu rumu 
v liehovare  spojenú s ochutnávkou priamo na mieste.
Orientačná cena : od 130 EUR/dospelá osoba, od 65 EUR/
dieťa
Minimálny počet osôb: 6 

PLAVBA SEVERNÝM SMEROM
(celodenný výlet)
Plavba na dych berúci panenský ostrov Ilot Gabriel s prie-
zračným  tyrkysovým morom, ktoré sa snúbi s bielou plá-
žou. Naobedujete sa na mieste vyhradenom na "barbecue„ 
(obed s nápojmi v cene). Potom budete odpočívať a šnorch-
lovať v zátoke Tamarin, kde môžete vidieť delfíny.  
Orientačná cena: od 75 EUR /dospelá osoba. od 40 EUR/
dieťa
Minimálny počet osôb: 6 

FAREBNÉ ZÁZRAKY OSTROVA MAURÍCIUS
(celodenný výlet)
Prvé miesto, ktoré pri ceste na západné pobrežie navští-
vite,  je nádherný zelený park Casela World Adventures s 
rozmanitou faunou a flórou. V parku uvidíte výbeh divo-
kých šeliem vrátane bengálskych tigrov , korytnačiek ob-
rovských , žiráf, nosorožcov, tiav a je domovom viac ako 
150 druhov vtáctva. Po obede nasleduje  presun do unikát-
nych oblastí Chamarel. Ako prvé uvidíte 100 metrov vysoký 
vodopád z rieky St. Denis ,ktorý sa nachádza v pralese v 
nedotknutej civilizácii. K sedemfarebným dunám sa potom 
dostanete skrz prales a okolo plantáže s kávovníkmi. Zvl-
nený terén pôsobiaci ako piesočné duny  má na svedomí 
kedysi horúca láva , ktorá vplyvom studeného vzduchu 
pomaly stuhla  a vďaka obsiahnutým prvkom vznikla táto 
nádherná symfónia farieb.
Orientačná cena: od 120 EUR/dospelá osoba, od 65 EUR/
dieťa
Minimálny počet osôb 6

Ceny sú orientačné a môžu sa meniť.

Upozornenie
Ponuka výletov a cien je orientačná a môže sa počas se-
zóny meniť.

Pevnosť Fort Adelaide v Port Louis

Čajové plantáže

Korytnačka obrovská (Dipsochelys dussumieri)

Pamplemousses obrie lekná Viktorie amazonskej

Fakultatívne výlety
Maurícius



Kombinácia Maurícius + Reunion 

MAURICIUS

REUNION

Indický oceán

Roland Garros

Maurícius + Reunion

Po prílete vás čakajú 2 noci na Mauríciu. Ďalší deň nasleduje let z Maurícia na ostrov Reunion, kde nasleduje 
poznávací okruh podľa uvedeného programu. Šiesty deň návrat na ostrov Maurícius, kde strávite zvyšné 
dni pobytu. Pri 12-dennom kombinovanom  zájazde 7 nocí na ostrove Maurícius, 2 noci na Reunione.

Maurícius
Nádherný ostrov lákajúci úchvatnou a rozmanitou prírodou, 
priezračným morom a nádherným pobrežím. Ponúka mno-
ho romantických zákutí, luxusné rezorty a širokú ponuku 
aktivít. Nájdete tu unikátne golfové ihriská aj pre nároč-
ných golfistov. Milovníci prírody môžu navštíviť krátery, 
tropické pralesy či vodopády. More ponúka ideálne pod-
mienky k vodným radovánkam. Vo väčšine komplexov je 
široká ponuka športových aktivít medzi ktoré patria vodné 
lyže, potápanie, šnorchlovanie a ďalšie. Adrenalínovým zá-
žitkom môže byť aj rybolov alebo zip-line, 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.

Reunion
Ostrov sopečného pôvodu sa nachádza 800km od Mauríciu 
a je známy svojou bohatou flórou, unikátnou prírodou a 
nádhernými belostnými plážami. Reunion fascinuje príro-
dovedcov, cestovateľov i fotografov. Ľudia, ktorí tento os-
trov navštívili ho často označujú za najkrajšie miesto na 
svete.

Le Meridien v kombinácii  
s hotelom Ermitage Boutik Hotel 

Le Meridien 
Tento hotelový rezort leží uprostred tropických záhrad pri-
amo pri krásnej piesočnatej pláži. Klimatizované izby majú 
balkóny s výhľadom na more a sú zariadené vo svetlých 
prírodných farbách. Kúpelné centrum hotela sa môže po-
chváliť širokou ponukou procedúr, vrátane terapie horúcimi 
kameňmi. Reštaurácie ponúkajú pokrmy exotickej a medzi-
národnej kuchyne. časť Nirvana , kde ponúkame ubytova-
nie je určená len pre dospelých.

Ermitage Boutik Hotel 
Príjemný hotelový komplex ponúka ideálne podmienky k 
stráveniu príjemnej dovolenky. V tesnej blízkosti hotela 
nájdete piesočnatú pláž. V dostupnej vzdialenosti sa na-
chádzajú nákupné možnosti. Trojhviezdičkový komplex je 
obľúbený predovšetkým pre svoju priateľskú atmosféru.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11

1. deň: Maurícius
Odlet na Maurícius
2.–3. den: Maurícius
Prílet na Maurícius. Ubytovanie v hotely   
Le Meridien**** so službami polpenzie. Voľný pro-
gram. 
4. den: Maurícius
V  ranných hodinách odlet na ostrov Reunion. Let trvá 
necelú hodinu. Po privítaní na letisku vedie cesta 
k miestnym vodopádom. Trasa počas ktorej sa dá 
pozorovať krásy ostrova vedie na sever a následne 
na východ do St Andrew. Nádherná príroda a oko-
litá zeleň v najvlhkejšej časti ostrova Vás uchváti 
ešte viac v kombinácii s miestnou faunou. Jedným 
z nezabudnuteľných zážitkov je návšteva vodopádov. 
Medzi najznámejšie z nich patrí Veil of the Bridge – 
v preklade závoj nevesty. Vyznačuje sa množstvom 
úzkych prameňov. Potom nasleduje cesta do typickej 
kreolskej dedinky Hellbourg. Ubytovanie v hotely.
5. den: Reunion
V ranných hodinách odjazd na stále aktívnu sopku Pi-
ton de la Furnaise . Budete mať možnosť pozorovať 
krásy meniacej sa prírody. Cesta pokračuje na vrchol 
No Bellecombe (2300m), ktorá je považovaná za 
vstupnú bránu k sopke a je súčasťou  unikátnej až roz-
právkovej krajiny. Návšteva moderného múzea, kde sa 
oboznámite o zaujímavostiach o miestnych sopkách.. 
Nasleduje obed. V popoludňajších hodinách návšteva 
kreolského trhoviska v St. Paul. Možnosť nakupovania. 
Vo večerných hodinách návrat do hotela.
6. den: Reunion
V skorých ranných hodinách odjazd na vrchol Maido 
Piton (2200 m) kde dych vyráža výhľad na najmenší 
z 3 kalder na Mafate circus. Je to miesto uprostred 
nádhernej prírody obývané 600 obyvateľmi a dostup-
né iba letecky , alebo pešou chôdzou. Mafate circus 
je považovaný za jedno z najčarovnejších miest n 
atomto ostrove. Odjazd na letisko a odlet späť na 
Maurícius.
7.–12. den: Maurícius
Voľný program.

V cene zájazdu je zahrnuté   
Letecká doprava Praha – Maurícius - Praha a Mauríci-
us – Reunion – Maurícius v turistickej triede vrátane 
letiskových a bezpečnostných poplatkov.  
Ubytovanie ( v prípade 12 denného pobytu 7 no-
cľahov na Mauríciuse v hotely Le Meridien **** s 
polpenziou, 2 nocľahy na ostrove Reunion v hotely  
Ermitage Boutik Hotel s polpenziou) Počas pobytu 
na Mauríciuse služby česky alebo Slovensky hovo-
riaceho delegáta(pre pobyt na ostrove Rodriguez je 
tento delegát k dispozícii na telefóne) transfery z/na 
letisko v cieli zájazdu , povinné poistenie cestovnej 
kancelárie v zmysle zákona  č. 159/99 Sb.

V cene zájazdu nie je zahrnuté  
Doporučený príplatok za cestové poistenie  3,20 
EUR /deň/dospelá osoba a 2,70 EUR/deň/dieťa do 18 
rokov ( podrobnosti o poistení nájdete na úvodných 
stranách katalógu.) a fakultatívne služby.

Upozornenie
**Presný program zájazdu závisí na dostupnosti pre-
letov miestnych leteckých aerolínii . V závislosti na 
tomto môže byť dodatočne mierne upravený.
 Minimálny počet účastníkov programu je 10 osôb.



Kombinace Maurícius + Rodriguez 
Maurícius + 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  12-dennom kombinovanom zájazde, 6 nocí na ostrove Maurícius, 3 noci na ostrove Rodrigez.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba : 11

Le Meridien v kombinácii s hotelom Cotton Bay 
Resort and Spa 

Le Meridien 
Tento hotelový rezort leží uprostred tropických 
záhrad priamo pri krásnej piesočnatej pláži. Klima-
tizované izby majú balkón s výhľadom na more a 
zariadené vo svetlých prírodných farbách. Kúpeľné 
centrum  sa môže pochváliť širokou ponukou proced-
úr, vrátane terapie horúcimi kameňmi. Reštaurácia 
ponúka exotické pokrmy a medzinárodnú kuchyňu. 
Časť Nirvana, kde ponúkame ubytovanie je určená 
iba pre dospelých.

Cotton Bay Resort & SPA 
Na tomto  mieste Vás uvíta raj. Ostrov sám o sebe 
ponúka únik od každodenných starostí, život tu nie je 
uponáhľaný a atmosféra uvoľnená. Hostia komplexu 
budú očarovaný okolitou krásou aj prírodou. Hotel sa 
nachádza na severovýchodnom pobreží ostrova Ro-
driguez, v oblasti Pointe Coton s jednou z najkrajších 
pláži ostrova.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Maurícius – Praha a Mauríci-
us – Rodriguéz – Maurícius v turistickej triede vrátane 
letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie 
( v prípade 12 denného pobytu 6 nocľahov na Maurí-
ciuse v hoteli Le Meridien **** s polpenziou, 3 nocľa-
hy na ostrove Rodriguez v hotely Cotton  Bay Resort 
and Spa s polpenziou) počas pobytu na Mauríciuse 
služby česky, alebo slovensky hovoriaceho delegáta 
(pre pobyt na ostrove Rodriguez je tento delegát k 
dispozícií na telefóne)transfery z/na letisko v cieli 
zájazdu, povinné poistenie cestovnej kancelárie v 
zmysle zákona č. 159/99 Sb.

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Doporučený príplatok za cestovné poistenie 3,20 
EUR /deň/dospelá osoba do 70 rokov, 3,20 EUR/deň /
dospelá osoba nad 70 rokov( podrobnosti o poistení 
nájdete na úvodných stránkach katalógu) a fakulta-
tívne služby.

Upozornenie
** Presný program zájazdu závisí na dostupnosti 
preletov miestnych leteckých spoločností. V závislos-
ti na tomto môže byť dodatočne mierne upravený. 
Minimálny počet účastníkov programu je 12 osôb. Na 
ostrove Rodriguez nie je prítomný delegát. 

Maurícius
Maurícius je skutočný klenot, ktorý čaká na Vašu návštevu. 
Od prvého okamžiku vás zelený ostrov uprostred Indické-
ho oceánu nadchne. Dovolenka na Mauríciuse osvieži vaše 
telo a dušu. Nie je tu žiadna mäsová turistika a čaká vás 
panenská príroda. Nepotrebujete vstupné víza ani špeci-
álne očkovanie. Neuveriteľne priezračná voda Indického 
oceánu  obmýva pobrežné korálové lagúny, lemované 
zlatými plážami s jemným pieskom a kokosovými palma-
mi. Šnorchlovanie je na každej strane ostrova iné a nie-
čím špecifické. Nájdete tu rôzne druhy koráľov – kríkovité 
, ploché aj hríbovité. Maurícius ponúka nielen krásne pláže, 
romantické prostredie a tyrkysovo zafarbenú vodu. Ak ste 
športovo zameraný, tak je tento ostrov tým pravým mies-
tom pre Vás. Ostrov ponúka širokú škálu vodných športov aj 
na pevnine. Hráte golf? Potom Vás uchváti neopakovateľná 
prírodná scenéria, jazierka a odpaly cez morské zátoky. 
Prírodné rezervácie  Riviere Noire National Parc, botanická 
záhrada v meste Pomplemousses, jazerá a vodopády. Je 
križovatkou kultúr, rás a náboženstiev ponúkajúcich rozma-
nité pamiatky.

Rodriguez
Vychutnajte si ten pravý pokoj a šťastie, ktoré sú prirodze-
nou súčasťou každodenného 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 poraste-
né slamovo žltými trávami a rozkvitnutými kríkmi ružovej 
farby. Stretnete sa tu s usmievavými domorodcami hovori-
acich slangom, ktorý je zmiešaný so starými francúzskymi 
slovami, ale aj bielych obyvateľov, ktorých predkovia kedy-
si utiekli z Veľkej Británie. Ostrov je obklopený tyrkysovou 
lagúnou , plytkými vodami a bohatým podmorským kora-
lovým životom. Sú tu ideálne podmienky na šnorchlovanie 

či potápanie a objavovanie prírodných krás podmorského 
života. Nájdete tu aj vraky lodí. Pobrežie je lemované ne-
dotknutými plážami s bielym pieskom a skalnými útvarmi s 
jaskyňami, osídlenými vzácnymi druhmi vodného vtáctva. 
Oceán je ideálny na rybolov alebo aj adrenalínový wind-
surfing a kitesurfing. Miestni obyvatelia si veľmi potrpia na 
svoju tradičnú kultúru, ktorá je vzhľadom k čiastočnej izo-
lácii 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.

MAURICIUS

RODRIGUEZ

Port Louis

Rodriguez

 



Sofitel Mauritius L´Imperial Resort & Spa *****

d l m o í v w x y z é á
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, fontánou a tropickou zeleňou plnou baobabov, mangovníkov 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 > Flic en Flac

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Superior: 1-11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 50 km
vzdialenosť od centra: Flic en Flac 1 km
nákupné možnosti: Flic en Flac 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, káblová TV , minibar, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), tre-
zor (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, konfe-
renčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky 
zadarmo), miniklub pre  deti od  4-6rokov a pre  deti 
od 6-12 rokov, zmenáreň, čistiareň a práčovňa, disko-
téka, salón krásy,
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, , fitnes, tenisové kurty, bedminton, šíp-
ky, lukostreľba, plážový volejbal, lukostreľba, petan-
gue, šnorchlovanie, vodné lyžovanie a vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (v blízkosti hotela), Spa centrum, potápanie, 
motorizované vodné športy za poplatok, požičovňa 
horských bicyklov, jazda na koni, masáže
Stravovanie v cene
Polpenzia: kontinentálne raňajky formou bufetu a 
večere servírované

 



Heritage Le Telfair Golf & Spa *****

a c l o í n w x y z é á
Luxusný päťhviezdičkový hotel Heritage Le Telfair sa nachádza na juhu ostrova a ponúka dokonalé zázemie 
pre strávenie príjemnej dovolenky v srdci exotickej oblasti Domaine de Bel Ombre s rozmanitou krajinou 
kopcov a kaskádovitých vodopádov. Hotel je vyhľadávaný predovšetkým miľovníkom golfu, pre ktoré je 
tu k dispozícií technicky náročné ihrisko s výhľadom na sopečné pohorie. Pre deti sú tu k dispozícii dva 
kluby , kde sú pre ne pripravené rôzne druhy zábavy, vrátane športu, tanca alebo varenia. Hotel je vhodný 
predovšetkým pre náročnejších klientov.

Maurícius > Bel Ombre

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Deluxe: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdialenosť od centra: 50 km Port Louis
nákupné možnosti: 4 km Bel Ombre
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, stropný 
ventilátor,telefón,Tv so satelitným príjmom, Wi-
-fi(zadarmo),vonkajší bazén(ležadlá a slnečníky 
zadarmo)miniklub(pre deti od 2 – 11 rokov), detský 
klub(pre deti od 12 – 17 rokov), konferenčná miest-
nosť, zmenárňa
Pláž
piesočnatá , ležadlá a slnečníky zadarmo 
športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, aerobic, stolný tenis, tenisový kurt, badming-
ton, šípky, plážový volejbal, golf(vybavenie za popla-
tok), windsurfing, šnorchlovanie, vodná gymnastika, 
vodné športy na pláži
športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, potápanie, vodné lyžovanie, 
jazda na katamaráne, jazda na koni
Stravovanie v cene
Raňajky formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia : raňajky a večere formou bufetu

 



Le Meridien Ile Maurice ****

d l o í t w x y é á
Tento hotelovy rezort leží uprostred tropických záhrad priamo u krásnej piesočnatej pláže. Klimatizované 
izby sú zariadené vo svetlých prírodných farbách a leží v oddelenej časti Nirvana, ktorá je určená len 
pre dospelé osoby. Kúpele v hotely sa môžu pochváliť širokou škálou procedúr vrátane terapie horúcimi 
kameňmi. Reštaurácia ponúka pokrmy exotickej a medzinárodnej kuchyne. Časť hotela Nirvana ponúka 
ubytovanie len pre dospelé osoby.

Maurícius > Pointe aux Piments

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v časti Nirvana: 1-11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže : pri pláži
vzdialenosť od letiště: 60 km
vzdialenosť od centra: 15 km
nákupné možnosti: 15 km
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, Wi-Fi (za poplatok), minibar, set 
pre prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie( 
kúpeľňa, sušič vlasov, WC) trezor (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 
reštaurácie s obsluhou ( medzinárodná, indická a 
stredomorská (rezervácia nutná), bary, Wi-Fi na re-
cepcii (zadarmo), konferenčná miestnosť, bazén ( 
ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá , ležadlá a slnečníky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
tenisový kurt ( vybavenie za poplatok), fitnes, sauna, 
výrivka, šnorchlovanie, požičovňa horských bicyklov, 
stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, šípky, vodné športy
Stravovanie v cene
Polpenzia: zahrňuje raňajky a večere formou bufetu. 
Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie

 



Veranda Pointe aux Biches ****

a s d l o í w x y é á
Príjemný štvorhviezdičkový hotel Veranda aux Biches sa nachádza medzi dvomi rybárskymi dedinami 
na severozápadnom pobreží ostrova. V roku 2015 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a získal tak moderný 
a svieži vzhľad. Svojím klientom ponúka vkusne zariadenie. Klimatizované izby sú pokryté bezdátovým 
pripojením na internet. Hotel môžeme doporučiť všetkým vekovým kategóriám.   

Maurícius > Pointe aux Biches

Obsadenosť izieb
Izba Comfort: 1-11
Izba Superior: 1-11
Rodinná izba: 1122-11222
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 54 km
vzdialenosť od centra 15 km Port Louis
nákupné možnosti: 7 km Grand Baie
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou , sušič vlasov, WC), set na prípra-
vu čaju a kávy, balkón alebo terasa, Wi-Fi (zadarmo)
Ubytovanie za príplatok
Izba Superior – priestrannejšia izba, 
Rodinná izba –priestrannejšia , dve oddelené miest-
nosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s vý-
hľadom na more, reštaurácia s obsluhou ( len pre 
dospelých), bar , lounge bar,Wi-Fi (zadarmo), 2 von-
kajšie bazény(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
klub(pre deti od 3 do 12 rokov) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
 fitnes, šípky, vodná zumba, vodné pólo, šnorchlova-
nie, plážový volejbal, stolný tenis, petanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, jazda na katamaráne,  SPA centrum, ma-
sáže, 
Stravovanie v cene
Polpenzia : raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All Inclusive : 10:00 -24:00, zahrňuje raňajky, obedy a 
večere formou bufetu. Behom dňa ľahké občerstve-
nie. Neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a vybraných alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Dá sa čerpať na miestach a časoch určených 
hotelom.  



Crystal Beach Resort & Spa ****

ALL
Inclusive

a h r l n w x y é á
Hotel Crystal Beach sa nachádza na východnej časti ostrova, ktorá je preslávená svojími dlhými plážami. 
Útulné izby sú vybavené minibarom, trezorom a bezdátovým pripojením k internetu. Športové aktivity 
ponúkané v rámci animačných programov potešia najviac priaznivcov aktívneho odpočinku. hotel je 
vhodný pre všetky vekové kategórie.

Maurícius > Belle Mare

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 45 km
vzdialenosť od centra : 45 km Port Louis
nákupné možnosti: 5 km
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV, Wi-Fi (za-
darmo), minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), set na prípravu čaju a kávy, balkón 
alebo terasa, trezor
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reštau-
rácie s obsluhou, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi(zadarmo), 
konferenčná miestnosť, vonkajší bazén (ležadlá, sl-
nečníky  zadarmo), detský bazén, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky zadarmo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, stolný tenis, šípky, lukostreľba, tenisový kurt, 
petanque, vodná gymnastika, šnorchlovanie
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA Centrum, masáže, parasailing, jazda na katama-
ráne, vodné lyžovanie
Stravovanie v cene
All inclusive : 10:00 - 22:00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojov miestnej  
výroby. Dá sa čerpať v miestach a v časoch určených 
hotelom. 



Anelia Resort & Spa ****

ALL
Inclusive

h r l o n v w x y é á
Hotel Anelia Resort & Spa 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.  Doslova pár metrov od hotela nájdete rôzne obchody, bary a 
reštaurácie. Hotel ponúka tiež športové vyžitie, preto je vhodný aj na trávenie aktívnej dovolenky.

Maurícius > Flic en Flac

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Superior: 1-11-112

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 46 km
vzdialenosť od centra: Port Louis 25 km
nákupné možnosti: 100 m Flic en Flac
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, TV, minibar, 
wifi(zadarmo),sada na prípravu kávy a čaju, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou a sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor, terasa alebo balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, plá-
žový bar, detské ihrisko, tenisový kurt, obchod so 
suvenírmi, internetový Wi-Fi  (zadarmo), 2 vonkajšie 
bazény(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský kútik, 
kúpele, požičovňa aut
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, šnorchlovanie, vybrané vodné špor-
ty, fitness, tenis,  stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, vybrané vodné športy 
Stravovanie v cene
All Inclusive: 10:30-22:30, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných a nealkoholic-
kých (filtrovaná káva, čaj, postmixové nápoje)alko-
holické nápojov miestnej výroby. Je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom.

 



Casuarina Resort & SPA ***

h l o í  u v w x y é á
Tento príjemný rezort leží na severozápadnom pobreží ostrova Maurícius. Areál hotela je obklopený 
zeleňou a nádherná útulná pláž je vzdialená doslova pár metrov. Vďaka bielemu piesku a čistému moru 
je priamo ideálnym miestom pre vodné športy všetkého druhu, rybárčenie a okružné plavby po okolí. 
Hotel ponúka ubytovanie v superior izbách, rozsiahle SPA centrum a niekoľko možností stravovania.
Vďaka intímnej atmosfére je Casuarina Resort & SPA ideálnym miestom k prežitiu svadobnej cesty alebo 
len romantickej dovolenke vo dvojici.

Maurícius > Trou aux Biches

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Superior: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 65 km
vzdialenosť od centra: 
Trou aux Biches 1 km / Port Louis 18 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, set na prípravu čaju a kávy, TV 
so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa,  sušič vlasov, WC), trezor ,balkón 
alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, bar, snack bar, bar pri  bazéne, Wi – 
Fi na recepcii (zadarmo), bazén ( ležadlá , slnečníky a 
osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, zmenáreň, 
obchod so suvenírmi, 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, vodná gymnastika, stolný te-
nis, nepravidelné večerné programy, tenisový kurt, 
windsurfing, vodné lyžovanie, vodné pólo, požičovňa 
kajakov
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum,  potápanie, fitnes, sauna, vírivka, ma-
sáže, salón krásy, rybárčenie, okružné plavby, šnorch-
lovanie, 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 nealkoholic-
kých (filtrovaná káva, džúsy – nie z čerstvého ovocia, 
postmixové nápoje) a alkoholických nápojov miest-
nej výroby. Je možné čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere je vyžadované for-
málne oblečenie.

ALL
Inclusive

 



Le Surcouf Hotel & Spa ***

Tarisa Resort & SPA ***

ALL
Inclusive

Maurícius > Belle Mare

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Superior: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 40 km
vzdialenosť od centra: 50 km Port Louis
nákupné možnosti: 15 km Ile aux Cerfs
Ubytovanie
klimatizácia, 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 re-
cepcii (zadarmo),
bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo) 
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 al-
koholické nápoje miestnej výroby, káva, čaj.

h r l m o n x y é
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 > Trou aux Biches

Obsadenosť izieb
Štandardná izba Superior: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 70 km
vzdialenosť od centra: 20 km Port Louis 
nákupné možnosti: 4 km Grand Bay Village
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitný príjmom, minichlad-
nička, set na prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne 
zariadenie,(kúpeľna, sušič vlasov, WC), trezor na izbe 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-Fi na re-
cepcii (zadarmo), vonkajší bazén (ležadlá, slnečníky zadarmo), 
zmenáreň, detský bazén, miniklub ( pre deti od 4 až 12 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, posilňovňa, sauna, stolný tenis, volejbal, 
tenisový kurt, minigolf, šnorchlovanie 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, potápanie, parasailing, rybárčenie, vodné športy na 
pláži

Stravovanie v cene
All inclusive: 10:00-22:00, zahŕňa raňajky a večere formou bu-
fetu. Počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina. Neobmedzené 
množstvo nealkoholických nápojov (postmixové nápoje) a 
alkoholické nápoje miestnej výroby, káva, čaj. Dá sa čerpať v 

a h l w x y é á
Menší hotel sa nachádza v severnej časti ostrova Maurícius pri prekrásnej pláže s bielym pieskom. 
Svojim klientom ponúka ubytovanie v priestorných, vkusne zariadených klimatizovaných izbách 
s balkónom, alebo terasou. Reštaurácia ponúka pokrmy miestnej indickej kuchyne. Hotel je 
ideálny na strávenie odpočinkovej ,ale aj aktívnej dovolenky s možnosťou využitia rôznych druhou 
športových aktivít.

ALL
Inclusive





Mena: SCR (seychelská rupia)
Časový posun: v čase platnosti zimného +3 hodiny , v čase platnosti 
letného času +2 hodiny
Hlavné mesto: Victoria
Telefónna predvoľba: + 251
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
Adresa: Road, P.O.Box 30204, Jakaya, Kikwete, 00 100, Nairobi, Keňa
Telefón: +254 20 272 1896, +254 20 272 1898
Mobilný telefón: +254 731 282 826 (pohotovostný mobil / Emergen-
cy call)

Nádherné dlhé biele piesočnaté pláže a krištáľovo čisté more. Po 
príchode na jeden z ostrovov v oblasti zistíte, že tieto slová nie sú z 
rozprávky, ale je to skutočná realita a počas okamihu sa ocitnete v raji. 
Seychely ponúkajú jedinečnú faunu a flóru a na každom kúsku ostrova 
je niečo zvláštne a jedinečné. Zažijete tu najkrajší západ slnka na jednej 
z pláži, ktorá je pravidelne uvádzaná v rebríčku najkrajších pláží sveta.

Seychely
Seychely sa rozkladajú na viac ako 100 kúzelných ostrovoch. Po mnoho rokov 
neboli osídlené a preto si zachovali jedinečnú faunu a flóru. Prvá kolónia bola 
založená  Francúzmi až v polovici 18 storočia. Seychelská republika leží zhruba 1 
600 kilometrov východne od pobrežia Afriky v modrozelených  vodách  Indického 
oceánu. Rozkladá sa  na Vnútorných a Vonkajších ostrovoch, ktoré sú ďalej rozde-
lené na viac ako sto malých ostrovov. Vnútorné ostrovy, z ktorých sú najznámejšie 
Mahe, Praslin a La Digue, tvoria obrovské masívne žulové skaly, pochádzajúce 
zo starého kontinentu, a naopak, vonkajšie ostrovy tvoria najrozsiahlejší systém 
koralových útesov. Seychely sa môžu pochváliť viac ako 70 plážami a z toho je asi 
50 označovaných za najkrajšie pláže sveta. Najkrajšia pláž sa volá Grondos a leží 
na ostrove La Digue. More pri tejto pláži, ale nie je vhodné na kúpanie, vzhľadom 
na množstvo podmorských vírov. Na svoje si tu  prídu aj milovníci potápania, pre 
ktorých je najlepšie obdobie v mesiacoch apríl až máj a od októbra do novembra, 
kedy je viditeľnosť pod vodou viac ako 30 metrov. Potápačské centrá ponúkajú 
svoje služby pre všetkých záujemcov o potápanie, bez ohľadu na skúsenosti, a 
dokonca  organizujú aj cesty na Atol Aldabra, čo je najväčší koralový útes na 
svete.  Seychely sa môžu pochváliť pamiatkami svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, koralovým atolom Aldabra alebo aj prírodnou rezerváciou Vallée de Mai, 
tzv. "Rajská záhrada". Hlavným jazykom je kreolčina, ale aj všeobecne sa používa 
angličtina a francúzština. Ak chcete uniknúť z ruchu modernej civilizácie do desivo 
krásnej prírody, Seychely sú tou pravou voľbou. 
Oblasti
Ostrov Mahé
Krásny malebný ostrov uprostred Indického oceánu ostrova, s dĺžkou 27 km a šírkou 
8 km, ukrýva nielen 70 nádherných pláží a tropickú zeleň, ale aj jedno z najmenších 
hlavných miest na svete - Victoria. Metropola, pomenovaná po britskej kráľovne 
Victorii, sa môže pochváliť starými domami z koloniálneho obdobia, aj zmenšenou 
replikou veže s hodinami na londýnskom moste Vauxhall Bridge, ale aj typickými 
trhmi so zeleninou a kvetmi, rybami a suvenírmi, ale taktiež aj Natural History Mu-
seom. Pýchou ostrova je Botanical Gardens s množstvom tropických rastlín, ktorých 
krása Vám vezme dych. Doslova na každom kroku na Vás dýcha príjemná atmosféra 
a podmanivé kúzlo ospalého mestečka.
Ostrov Praslin
Druhý najväčší ostrov Seychel, leží 44 km severne od Mahé. Je populárnym a obľú-
beným cieľom turistov a nachádza sa tu jedna z najvyhlásenejších pláží sveta - Anse 
Lazio. Je vhodná na kúpanie a šnorchlovanie a na jeho trblietavo biely piesok a 
tyrkysovo modrú vodu v lagúne nebudete vedieť zabudnúť veľmi dlho. Na ostrove, 
ako na jedinom mieste na svete rastú najväčšie kokosové orechy „Coco de mer“.
Ostrov La  Digue
Jeden z menších ostrovov sa pýši krásnou flórou a faunou. Veľmi často sa tento 
očarujúci ostrov označuje za najromantickejšie miesto na svete
Ostrov Silhouette
Ostrove Silhouette je tretím najväčším ostrovom na Seychelách a ponúka rozma-
nitú prírodu jedinečné hory, bohatú flóru a krásne biele pláže.

La Digue

SEYCHELY

 Silhouette

Praslin

Mahé

North

CurieuseAFRIKA

Indický oceán

Upozornenie 
Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný  
poplatok 79 EUR ( ak nie je v cenníku uvedené inak).

SEYCHELY



Informácie

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.

Seychely

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Seychely sa nevyžaduje pre 
držiteľov pasov ČR/SR vstupné víza. Slovenská republika 
má so Seychelskou republikou bezvízový styk na dobu 
pobytu 90 dní v priebehu jedného polroka, preto sa nevy-
žaduje vstupné vízum. Pri vstupe do krajiny sa vyžaduje 
vstupný formulár a preukázanie spiatočnej letenky, uby-
tovania v krajine a môžu požadovať preukázanie dosta-
točných finančných prostriedkov k pobytu (150 USD na 
deň).. Pasy musia byť platné aspoň počas trvania pobytu. 
Držitelia cestovných dokladov, okrem ČR/SR, sú povinní si 
zabezpečiť potrebné doklady sami a obrátiť  sa na prísluš-
né veľvyslanectvo alebo konzulát.

Seychely prísne kontrolujú dovoz  rastlín a zvierat ale-
bo výrobkov z nich. Všetky rastlinné a živočíšne výrobky 
musia byť deklarované na colnici pri príchode do krajiny. 
Dovoz mnohých z nich je zakázaný. So zvieraťom je mož-
né cestovať len na základe povolenia vydaného minister-
stvom životného prostredia. Vývoz produktov z voľne žijú-
cich živočíchov, rýb a morského života, je bez osobitného 
povolenia prísne zakázané. V prípade vývozu výrobkov z 
kokosovej palmy, budete musieť požiadať o zvláštne po-
volenie ministerstva životného prostredia.

Zdravie a očkovania
Na Seychely momentálne nie je potrebné žiadne povinné 
očkovanie. V prípade príletu pasažierov z africkej destiná-
cie je pri vstupe do krajiny nevyhnutné predložiť potvrde-
nie o vakcinácií proti žltej zimnici (medzinárodný očkovací 
preukaz). Absencia očkovacieho preukazu môže znamenať 
zamietnutie vstupu do krajiny. V prípade potreby sa občania 
SR môžu obrátiť na honorárneho konzula SR vo Viktórii. Pre 
individuálnych cestovateľov po celej krajine odporúčame aj 
antimalarickú profylaxiu. Pred cestou odporúčame informo-
vať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postupe pri zdra-
votných ťažkostiach u Vášho praktického lekára. 

Počasie
Ostrovy majú tropické podnebie. Sú dve hlavné charakteris-
tiky obdobia. Horúce a vlhké leto od novembra do mája a 
suché a chladnejšie zimné obdobie od mája do novembra. 
Kúpať v mori sa dá  počas celého roka. Priemerná ročná tep-
lota na pobreží sa pohybuje od 22°C v zime po 34°C v lete.

Fakultatívne výlety
Vo všetkých miestach sú organizované v optimálnej forme 
miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnými ponukami 
fakultatívnych výletov sa môžete  zoznámiť v mieste poby-
tu . Pri rozhodovaní o účasť  na  výletoch treba zohľadniť 
rôznorodosť miestnych prírodných, hospodárskych a soci-
álnych podmienok, rovnako ako rôzne kultúry, myslenie a 
správanie miestnych obyvateľov. Porozumenie, tolerancia a 
pružnosť zo strany návštevníkov je nevyhnutným predpo-
kladom pre účasť na výlete, aby ste si ho mohli čo najviac 
vychutnať.

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

Elektrická energia
Elektrická sieť je 240 V zásuvke britského typu, t. j. s plo-
chým kontaktom a uzemňovacím kolíkom. Pre všetky 
elektrické prístroje so slovenskými zástrčkami potrebujete 
adaptér, tzv. prechodku, ktorú je lepšie kúpiť v predstihu 
v SR 

Endemic Magpie Robin

 Záliv v oblasti Anse Lazio

Takamaka

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stranách katalógu.

12- a13-dňové lety z Prahy na Seychely
Letecká spoločnosť: Emirates
Typ lietadla: Lety s Emirates sú prevádzkované lietadlami 
A380-800 a Boeing 777-300ER
alebo Boeing 777-200 LR *
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL seats: nie
VIP salónik: nie
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: nie

Pri ceste do/z  destinácie prestup v Dubaji. Let je 
realizovaný na pravidelnej linke. *Zmena typu lietadla 
vyhradená

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava na pravidelnej  linke  Praha- Seychely- Pra-
ha v turistickej triede vrátane letiskových a bezpečnostných 
poplatkov, ubytovanie (v prípade 13 dňového zájazdu na 10 
nocí, 12 dňového zájazdu na 9 nocí ), stravovanie podľa vy-
braného hotela, služby česky alebo slovensky hovoriaceho 
delegáta, transfery z/ na letisko v cieli zájazdu

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťov-
ňa a.s. 3,20€/deň, 2,70€/deň/ pobyt / dieťa do 16 rokov.  



 Silhouette

Mahé

Indický oceán

TAKAMAKA

Double Tree By 
Hilton Seychelles

Avani Seychelles Resort & Spa

Coral Strand Smart Choice Hotel 

Hilton Seychelles Labriz Resort & SPA

Hilton Seychelles Northolme Resort & SPA

VICTORIA

VISTA 
DO MAR

Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Fakul-
tatívne výlety sú na všetkých miestach organizované v optimálnej podobe miestnym po-
skytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť 
priamo na mieste pobytu. 

Objavte krásu  ostrova Mahé 
Jednodňový výlet autobusom sa začína v ranných 
hodinách odchod do hlavného mesta Victoria, jedným z 
najmenších hlavných miest na svete. Uvidíte hlavné atrak-
cie mesta, vrátane hodinovej vežičky, ktorý je miniatúrou 
slávneho londýnskeho Big Benu, navštívite miestne 
remeselné centrum a tradičné trhy ponúkajú čerstvé ryby, 
tropické ovocie, zeleninu, koreniny a byliny. Po prehliadke 
mesta nasleduje  cesta cez horský priesmyk Sans Soucis 
na vyhliadku  Mission Lodge a obed v kreolskej reštaurá-
cii. Po obede pokračuje prehliadka po južnom cípe ostrova 
k obnovenej  koloniálnej plantáži Jardin du Roi, kde sa 
môžete zoznámiť s tradíciou pestovania korenia a bylín 
na ostrove. Na ceste späť do hotela je zastávka v Craft 
Village, kde miestni ponúkajú svoje výrobky a suveníry. 
Návrat do hotela okolo 4. hodiny. 
Cena: od 130 €/ dospelý, 65 €/ dieťa
Minimálna obsadenosť: 6 osôb

Ostrovné perly Praslin a La Digue
Tento celodenný  výlet  je úžasnou príležitosťou k 
spoznaniu najväčších zaujímavostí na ostrove a to Ostrov  
Praslin a La Digue. Praslin je druhý najväčší ostrov Seychel 
a je hodinu loďou z ostrova Mahé. Budete mať možnosť 
navštíviť unikátne prírodné rezervácie Vallee-de-Mai, 
registrované v lokalite svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Vallee-de-Mai je jediným miestom na svete, kde 
prirodzene rastie „ Coco de mer Palm“  a jeho rozmanitá 
príroda inšpiruje iste každého návštevníka. Prehliadka 
zahŕňa aj návštevu slávenej pláže Anse Lazio. Potom na-
sleduje 30 minút plavba loďou na vedľajší ostrov La Digue, 
kde máte veľkú šancu vidieť delfíny. Na ostrove La Digue  
vás čaká návšteva  l'Union Estate s populáciou a obrých 
suchozemských  korytnačiek a návšteva pláže Anse Sour-
ce D'Argent s pôsobivými žulovými útvarmi, ktoré patria 
medzi najpozoruhodnejšie pláže na svete. 
Cena: od 275 €/ dospelý, 170 €/ dieťa
Minimálny počet osôb 6 osôb.

Podmorský svet
Výlet je vhodný k relaxácii a poznávaniu podmorského 
sveta na Seychelách. V skorých ranných hodinách odchod 
do prístavu v hlavnom meste Victoria, kde sa nalodíte na 
katamarán Catalina. Čaká na vás ráno plné kŕmenia rýb a 
a šnorchlovania. Nasleduje obed formou bufetu na palube 
lode v tradičnom kreolskom štýle. V popoludňajších hodi-
nách si môžete vychutnať pozorovanie rýb a podmorského 
života, plávanie a oddych na pláži na ostrove Cerf Islandu, 
ktorý je obklopený koralovým útesom. 
Cena: od 146 €/ dospelý, 88 €/ dieťa
Minimálna obsadenosť: 6 osôb

Mahé, Victoria, hodinová veža „Clock tower“

L'Union Estate s populáciou obrých suchozemských 
korytnačiek

Podmorský svet

Fakultatívne výlety > Umiestnenie hotelov
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Umiestnenie hotelov

Upozornenie
Ponuka  výletov a cien je  iba orientačná a môže sa  počas 
sezóny meniť. Cestovná kancelária nezodpovedá za kvalitu 
video pások, CD a iných záznamov zakúpených počas  fa-
kultatívnych výletov a neodporúča vôbec jej kúpu.

Ostrovy Cousin, Curieuse a St. Pierre
Spoznajte  počas  jedného dňa  
prírodné krásy ostrovov Cousin, 
Curieuse a St. Pierre. Výlet  začína  
návštevou prírodnej rezervácie na 
ostrove Cousin, s bohatou faunou 
a flórou, ktorý je známy  výsky-
tom endemiských druhov vtákov. 
Nasleduje prejazd na ostrov Curieuse, 
kde  sa  podáva obed. Ostrov je 
unikátny vďaka populácii korytna-
čiek obrovských. Celý výlet končí 
hodinou šnorchlovania na pri ostrove 
St.Pierre, kde uvidíte bohatý podmor-
ský svet. Vrelo odporúčame zabaliť 
si svoje veci do vodotesného obalu 
a dodržiavať bezpečnostné pokyny 
počas prepravy medzi ostrovmi.
Cena: od 202 €/ dospelý, 104 €/ dieťa
Minimálna obsadenosť: 6 osôb



V tieni Paliem Coco de mer 
Seychely  > Mahé – Praslin – La Digue

Kombinované  pobyty na ostrovoch s možnosťou poznávania. 

1. deň Praha-Mahé
Odlet z Prahy.
2. deň Mahé
Prílet na Seychely a privítanie na letisku v Mahé. 
Transfer do  Hotela Coral Strand ****, ubytovanie a 
nocľah s raňajkami. Mahé je malebný ostrov, ktorý 
ponúka krásnu prírodu a možnosti poznávania.
3. -4. Mahé 
Voľný program. Individuálna možnosť absolvovania 
výletu po ostrove Mahé s anglicky  hovoriacim sprie-
vodcom v cene 80 Eur /os (minimálna účasť na výlete 
6 ľudí). 
5. deň Mahé-Praslin
Odchod z hotela v ranných hodinách. Transfer trajek-
tom na 2. najväčší ostrov Seychel  Praslin. Tu nájdete 
jednu z najznámejších a najkrajších pláží na svete. 
Ubytovanie v hoteli Le Relax s raňajkami.
6. -7. deň Praslin
Voľný program. Individuálna možnosť absolvovania 
výletu do národného parku Vallee de Mai, ktorý patrí 
do zoznamu svetového dedičstva UNESCO s anglic-
ky hovoriacim sprievodcom. Park je známy hlavne 
vďaka výskytu endemickej rastliny „Coco de mer“, 
ktoré majú najväčšie semeno zo všetkých rastlín na 
svete. Hovorí sa im aj  Šalamúnove orechy a môžu 
vážiť až 30 kg a svojím vzhľadom pripomínajú ženské 
lono. Rozmanitá a okúzľujúca príroda Vallee de Mai, 
na ploche 20ha očarí každého návštevníka. (Minimál-
na účasť na výlet je 10 osôb)
8. deň Praslin a La Digue
Odchod z hotela v ranných hodinách. Transfer trajek-
tom na ostrov La Digue. Ostrov sa môže pochváliť 
rozmanitou flórou a faunou a v posledných rokoch sa 
stáva čoraz viac vyhľadávajúcou destináciou turistov 
z celého sveta. Ubytovanie v hoteli Le Relax Beach 
House bez stravovania. 
9. -10. deň La Digue 
Voľný program. Individuálna prehliadka ostrova na 
bicykli. Možnosť prenájmu bicyklov ( jednodenný pre-
nájom bicykla vychádza na približne 7-9 EUR na deň).
11. deň La Digue- Mahé-Praha
Odchod z hotela v ranných hodinách. Transfer trajek-
tom na ostrov Mahé. Odchod do Prahy.
12. deň Praha
Príchod do Prahy.

V cene je zahrnuté 
Letecká doprava v Praha - Seychely- Praha v turistic-
kej triede vrátane letiskových a bezpečnostných po-
platkov, ubytovanie (v prípade 12 dňového zájazdu na 
9 nocí,), strava podľa programu, služby, podľa progra-
mu, služby anglicky hovoriaceho delegáta, transfery 
z/na letisko v cieli zájazdu a podľa programu.
V cene nie je zahrnuté
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská 
poisťovňa a.s. 3,20€/deň, 2,70€/deň/ pobyt / dieťa 
do 16 rokov, fakultatívne služby, prepitné.

Upozornenie
Zmena  programu je vyhradená. Minimálny počet  
účastníkov na uskutočnenie zájazdu je 12 účastníkov.

Aktuálne ceny nájdete na www.kartago.sk

Lodoicea seychelská – Coco de mer Ostrov La Digue

Mapka okruhu

Sooty Tern Colony

La Digue

Praslin

Mahé

Indický oceán
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Double Tree By Hilton Seychelles ****

 - Allamanda Resort & Spa 

a c d l o í x y é á r
Tento moderný 4-hviezdičkový rezort sa nachádza na východnom pobreží ostrova Mahé, priamo na bielej 
piesočnatej pláži, obklopenej nedotknutou tropickou záhradou. Hotelový komplex ponúka svojim klientom 
kvalitné služby a skúseností, predovšetkým v podobe vodných športov, ale aj možnosť relaxovať na 
miestnej romantickej pláži či hotelovom SPA centre.

Seychely > Mahé

Obsadenosť izieb
Izba s výhľadom na oceán: 1-11-112
Izba De luxe s výhľadom na oceán: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 15 km
vzdálenost od centra: 24 km Victoria
nákupné možnosti: 24 km Victoria
Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, TV, telefón, minibar, 
Wi-Fi (zadarmo), sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, 
sušič na vlasy), balkón
Ubytovanie za príplatok
De luxe  izba s výhľadom na oceán- priestrannejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
pripojenie k internetu, vonkajší bazén (ležadlá a 
slnečníky zdarma), zmenáreň, trezor, konferenčná 
miestnosť, obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá  (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
fitness, plážový volejbal, nemotorizované vodné 
športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, rybolov, potápanie, šnorchlo-
vanie
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.



Hilton Seychelles Labriz Resort & SPA *****

a c d l o í r w x y é á
Hotelový komplex, skladajúci sa z menších víl, sa nachádza v raji uprostred krásnej prírody  a je jediný 
rezort na ostrove Silhouette. Návštevu  komplexu by si zaručene  nemali  nechať  ujs  milovníci prírody. 
Ostrov Silhouette je tretím najväčším ostrovom na Seychelách a ponúka rozmanitý charakter prírody, 
jedinečné hory, bohatú flórou a krásne biele pláže. To všetko v kombinácii so službami na vysokej úrovni, 
zaručuje príjemnú a nezabudnuteľnú dovolenku.

Seychely > Silhouette

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Izba s výhľadom na oceán: 11-112-111-1122
Izba s vlastným bazénom: 11-112-111-1122
Izba De luxe: 11-112-111-1122
Izba De luxe s výhľadom na oceán:  
11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 34 km
Ubytovanie
klimatizácia, DVD prehrávač, TV, telefón, trezor, mi-
nibar, Wi-Fi (zadarmo), set na prípravu  kávy a čaju, 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič na vlasy), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na oceán
Izba s vlastným bazénom
De luxe izba
De luxe  izba s výhľadom na oceán
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 7 medzinárodných reštau-
rácií (výber z talianskej, japonskej ázijskej, kreolskej 
kuchyne, pizzéria)  7 barov, bar, Wi-Fi (zadarmo), ba-
zén (ležadlá a slnečníky zdarma)
Pláž
piesočnatá  (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
fitness, tenisový kurt, nemotorizované vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy, SPA centrum, masáže, 
rybolov, potápanie
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.

Upozornenie 
Prevoz na ostrov Silhouette je sprostredkovaný lod-
ným trajektom (autobusom trvá cesta z letiska 20 
min a následne celých 40 min plavba trajektom). Na 
vyžiadanie  je možné transfér uskutočniť vrtulníkom 
( doba  letu 15 minút)

 



Hilton Seychelles Northolme Resort & SPA *****

a c d l o í t y é á
Moderný hotelový komplex sa nachádza v malebnom prostredí na hlavnom ostrove Mahé. Rezort pozostáva 
z viliek umiestnených v kopci a ponúka nádherný výhľad na záliv Beau Vallon Bay spolu s protiľahlým 
ostrovom Silhouette. Krásne prostredie, služby na vysokej úrovni, krištáľovo čisté more a malá pláž s 
jemným pieskom vytvára ideálne podmienky na strávenie nezabudnuteľnej dovolenky.

Seychely > Mahe > Mahé

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111
Izba s výhľadom na oceán: 11-111
Izba s vlastným bazéno: 11-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 18 km
vzdálenost od centra: 2 km
nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV, DVD prehrávačom, telefónom, mi-
nibar, trezor, Wi-Fi (zdarma), set na prípravu čaju a 
kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič 
na vlasy), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s priamym výhľadom na oceán – izby sú  umiest-
nené nižšie
Izba s vlastným bazénom – výhľad  na oceán 
Zariadenie hotela
vstupná hala, recepcia, reštaurácia, bar, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), obchod so suvenírmi, 
zmenáreň 
Pláž
piesočnatá (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
fitness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, vodné športy, rybolov, welness
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.

Upozornenie:
Hotel je prístupný osobám od  13 rokov.



Coral Strand Smart Choice Hotel ****

 

a c d l í x y
Moderný hotelový komplex, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a zároveň aj zmenou konceptu, 
sa nachádza pri  jednej z najkrajších pláží v Beau Vallon Bay na najväčšom ostrove Seychel -Mahé. Iba 
máloktorý hotel by mohol konkurovať tak úchvatnému výhľadu na oceán. Komplex ponúka celkovo 161 
moderne vybavených izieb.

Seychely > Mahe > Mahé

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Izba s výhľadom na oceán: 11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 15 km
vzdálenost od centra: 5 km Victoria
nákupné možnosti: 5 km Victoria
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia,TV, minibar, Wi-
-Fi (zadarmo), set na prípravu kávu alebo čaju, soci-
álne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič na vlasy), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
izba s výhľadom na oceán
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-
-Fi v lobby zadarmo, vonkajší bazén (ležadlá a slneč-
níky zdarma), detský bazén
Pláž
piesočnatá  (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
nepravidelné programy, večerná živá hudba
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy, potápanie
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.



Avani Seychelles Resort & Spa ****

a c l o í v w é á r
Avani Seychelles Resort & Spa sa nachádza na západnom pobreží ostrova Mahé, najväčšieho z celého 
súostrovia Seychel. Priestory hotela sú zmes modernosti a exotiky. Biele piesočné pláže a krištáľovo 
jasný oceán je predpokladom  na strávenie príjemnej dovolenky. Hotel ponúka svojim klientom širokú 
škálu vodných športov a relaxačných procedúr a jeho poloha vytvára ideálne podmienky pre poznávanie 
prírodných a kultúrnych krás ostrova.  

Seychely > Mahé

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom do záhrady: 11-112-111
Izba s výhľadom na oceán: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 17 km
vzdálenost od centra: 13 km Victoria
nákupné možnosti: 13 km Victoria
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, set na prípravu 
kávu alebo čaju, sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, 
sušič na vlasy), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom do záhrady
Izba s výhľadom na oceán
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, ázij-
ská reštaurácia, lounge bar, bar pri bazéne, Wi-Fi na  
recepcii zadarmo, konferenčná miestnosť vonkajší 
bazén (ležadlá a slnečníky zdarma), detský bazén, 
detský klub, 
Pláž
piesočnatá  (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
fitness , tenisový kurt
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, masáže, turecké kúpele, par-
né kúpele 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.





Mena: 1 srílanská rupia (LKR) = 100 centov
Časový posun: + 4,5 hodiny, v čase platnosti letného času + 3,5 hod.
Hlavné mesto: Colombo
Telefónna predvoľba: + 94
Zastúpenie krajiny:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí (s pôsobnosťou pre Srí 
Lanku): 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110 021

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 oC.  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 tri rôzne dlhé poznávacie okruhy.

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, leopardy, opice či byvoly vo voľnej prírode. Až budete nasýtení tropickým 
podnebím pobrežia, vo vnútrozemí ostrova na vás dýchne podnebie podobné 
starému Anglicku. V samotnom srdci Srí Lanky nájdete 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 
pamiatok 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 n.m., 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 porceláne 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 severných 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

SRÍ LANKA

Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí len jednorazový manipulačný 

poplatok 79 € (ak nie je v cenníku uvedené inak).
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SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGAMBO

GALLE

KANDY

ANURADHAPURA

CLUB BENTOTA

TANGERINE BEACH HOTEL
ROYAL PALMS BEACH

SHINAGAWA BEACH
CALAMANSI COVE BY JETWING

THE PALMS

KOLOMBO

KALUTARA

GALLE

BERUWALA

BENTOTA
BALAPITIYA

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

Srí Lanka

Cestovné doklady
Pri turistických cestách na Srí Lanku je od držiteľov cestov-
ných pasov Slovenskej republiky vyžadované vstupné vízum. 
Jeho udelenie je možné iba pred odchodom z ČR/SR. Cestov-
ná kancelária vám zabezpečí vstupné vízum na vyžiadanie a 
poplatok 47 € /osoba. 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 an-
timalarikami. 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 ma-
rec, na východnom pobreží potom máj až september. 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 zme-
ne 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).

Mobilné telefóny a internet
Pokrytie je na celom ostrove veľmi dobré. Hlavným part-
nerom pre všetkých českých/ slovenských mobilných ope-
rátorov je Sri Dialog. Ak budete chcieť posielať mms, ktoré 
vyjdú lacnejšie ako sms a volanie, musíte si nastaviť Mo-
bitel. 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.

Umiestnenie hotelov 



Národný park Yala 

Srí Lanka je krajinou čaju

Goraka Garcinia

Indonézska kuchyňa patrí k najlepším na sveteInformácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stranách katalógu.

11- a 12-dňové lety z Prahy do Colomba
Letecká spoločnosť: Emirates
Typ lietadla: A380, Boeing 777-300*
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL seats: nie
VIP salónik: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: nie

Pri ceste do / z  destinácie prestup v Dubaji. Let je reali-
zovaný na pravidelnej linke. 

*Zmena typu lietadla vyhradená 

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha - Colombo – Praha (prestup v Dubaji) 
v turistickej triede vrátane letiskových a bezpečnostných po-
platkov (v prípade 12-dňového zájazdu na 10 nocí, 11-dňové-
ho zájazdu na 9 nocí),  pri poznávacom okruhu nocľahy podľa 
programu vybraného okruhu, stravovanie podľa programu 
vybraného hotela / okruhu, transfery z / na letisko v cieli 
zájazdu, asistencia miestnej  partnerskej agentúry. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa 
a.s. 3,20 € / deň / dospelá osoba a 2,70 € / deň /dieťa do 
16 rokov, vstupné vízum (cestovná kancelária vám zabezpečí 
vstupné vízum na požiadanie a za poplatok 49 € / os.), fakul-
tatívne služby a česky alebo slovensky hovoriaci sprievodca.

Informácie
Srí Lanka

Makak bandar (Macaca sinica) patrí k ohrozeným druhom

Botanická zahrada Peradeniya



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

Celodenné výlety

Pozorovanie veľrýb v Mirisse
Táto nádherná pláž s krištáľovo čistou vodou sa nachádza 
na juhu ostrova a kedysi bývala malou rybárskou dedinkou. 
Ponúka kúpanie či sledovanie zázrakov prírody pod mor-
skou hladinou pri pobreží Srí Lanky v Indickom oceáne. Po-
zorovať tu môžete modré veľryby a ďalšie zaujímavé ryby.
Cena: cca 74 EUR

Safari & 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 divočiny a dostaňte sa do kontak-
tu s prírodou tak, ako nikdy predtým.
Cena: cca 112 EUR

Kandy - Pinnawalla
Po raňajkách odchod na prehliadku Kráľovskej botanickej 
záhrady, kde môžete vidieť viac ako 5000 druhov stromov 
a rastlín. Potom nasleduje návšteva slonieho sirotinca v 
Pinnawelle. Pinnawella je vzdialená približne 90 km od Co-
lomba. Sloní sirotinec tu funguje od roku 1975 a starajú sa o 
zranené a opustené slony. V súčasnosti sa ich počet zvyšu-
je. 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 dedičstvo UNESCO a skrýva jeden 
z najposvätnejších relikvií – Budhov zub.
Cena: cca 103 EUR 

Dvojdňové výlety 

Kandy – Sigiriya 
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya Rock 
s pevnosťou na vrchole. Ide o najnavštevovanejšie historic-
ké 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 mô-
žete obdivovať zvyšky komplexu Sigiriya Rock s vodnými 
nádržami a záhradami. Ďalšie navštívené miesto budú jas-
kynné chrámy Dambulla. Na stropoch a stenách je mnoho 
budhistických malieb, vidieť môžete viac ako 130 sôch Bud-
hov, 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 EUR

Pinnawalla – Nuwara Eliya
Skoro ráno odchod vlakom do Nuwara Eliya, návšteva ča-
jovej plantáže a výrobne čaju. Nuwara Eliya alebo „malé 
Anglicko“ je vzdialená 180 km od Colomba, nachádza sa 
medzi kulisami krásnych hôr, údoliami, vodopádmi a ze-
lenými čajovými plantážami. Toto miesto by malo byť naj-
chladnejším na celom ostrove. Počasie tu pripomína anglic-
ký vidiek - britský vplyv je tu citeľný, aj domy sú postavené 
v štýle kráľovnej Anny.
Cena: cca 169 EUR

Upozornenie 
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí len jednorazový manipulačný 
poplatok 75 eur (ak nie je v cenníku uvedené inak). Výlety sú 
organizované predovšetkým s nemecky hovoriacim sprievod-
com, prípadne anglicky hovoriacim sprievodcom. Ceny sú iba 
orientačné. Program a ceny sa môžu počas sezóny meniť. 
Minimálny počet účastníkov na realizáciu zájazdu je 6 osôb.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Vstupné vízum (cestovná kancelária vám zabezpečí vstup-
né vízum na požiadanie za poplatok 47 €/os.)

Anuradhapura

Pozorovanie veľrýb v Mirisse

Yala Safari & Jeep Safari

Sigiriya Rock

Fakultativní výlety
Srí Lanka



To najlepšie zo Srí Lanky 
Srí Lanka > Colombo

Praha – Colombo – Habarana – Sigiriya - Polonnaruwa – Mineneriya Safari – Sigiriya Rock

1. deň: odlet z Prahy do Colomba
2. deň: prílet do Colomba
Prílet a následný transfer z letiska do Habarany. Po 
ceste navštívite jaskynný chrám v Dambulle (Dam-
bulla Rock Tepmle). Na stropoch a v chrámoch je 
veľa budhistických  malieb, nachádza sa tu cez 130 
sôch  budhov aj sochy kráľov. Popoludní prehliadka 
dedinky Habarana, kde uvidíte typickú dedinu v su-
chej zóne, polia nelúpanej ryže a spoznáte tradičný 
srílanský životný štýl. Môžete ochutnať čerstvý koko-
sový orech priamo z kokosovej palmy, zažijete jazdu 
na rybárskom katamaráne a uvidíte safari na brehu 
jazera Hiriwadunna. Večera, nocľah v hoteli.
3. deň: Sigiriya - Polonnaruwa –Mineneriya Safari
Po raňajkách odchod do mesta Polonnaruwa, ktoré 
bolo v stredoveku hlavným mestom Srí Lanky. Od 11. 
- 13. storočia p. n. l. bolo v krajine veľké  politické, 
ekonomické aj sociálne  obrodenie počas vládnutia 
kráľov Vijayabahu, Parakramabahu a Nissankamalla 
v období Polonnaruwa. Starobylé mesto  bolo vyhlá-
sené  za  svetové dedičstvo UNESCO. Popoludní  vás  
čaká Safari v Minneriyi formou  vyhliadkovej jazdy 
v džípoch. Minneriyi nation park sa  rozprestiera v 
severnej provincii Srí Lanky. Oblasť bola označená 
za národný  park 12. decembra 1977, avšak pôvodne  
bola deklarovaná už v roku 1938 ako park. Hlavným 
dôvodom  zaradenia oblasti medzi  prírodné rezervá-
cie bola ochrana povodňovej vodnej nádrže Minneriyi 
a divokých zvierat  žijúcich v okolí. Nádrž má  histo-
rický význam, nakoľko ju dal vybudovať kráľ Mahasen 
v 3. storočí n.l. Keď je  v parku obdobie sucha, slonia 
populácia putuje do lesov v okresoch  Mataalla, Po-
lonnaruwa a Trincomalee. Návrat do hotela, večera 
a nocľah.
4. deň: Sigiriya – Sigirinya Rock- Sigirinya 
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya 
Rock s pevnosťou na vrchole, ktorá je známa ako "Le-
via skala". V 5. st. ju nechal postaviť kráľ Kassapa a 
jej história je opradená mnohými legendami. Kráľov-
stvo pretrvalo 18 rokov a potom bola pevnosť strhnu-
tá a zničená. Z jej vrcholu môžete obdivovať zvyšky 
komplexu Sigiriya Rock s vodnými nádržami a záhra-
dami. Ubytovanie  v hoteli, večera a nocľah v hoteli. 
5. deň: Ubytovanie vo vybranom hoteli  pri  mori.
6./7./8./9./10./ deň: 
pobyt vo vybranom hoteli pri  mori.
11./12. deň: Colombo-Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko k odletu do 
Prahy. Pristátie v Prahe.

Upozornenie
Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny po-
znávacieho 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 prostredníctvom 
telefónu.

Skalný chrám Dambulla

Colombo

SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGAMBO

SIGIRIYA

HABARANA

MINENERIYA
SAFARI

POLONNARUWA

ANURADHAPURA

Mapka okruhu



Až na koniec sveta 

Praha – Colombo – Anuradhapura – Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa – Dambulla – Matale – Kandy – 
Paradeniya – Nuwara Eliya – Yala

Srí Lanka > Colombo

redoveku o hlavným mestom Srí Lanky. Od 11. - 13. 
storočia p.n.l. bolo v krajine veľké  politické, ekono-
mické aj sociálne  obrodenie počas vládnutia králov 
Vijayabahu, Parakramabahu a Nissankamalla v obdo-
bí Polonnaruwa. Starobylé mesto  bolo vyhlásené  za  
svetové dedičstvo UNESCO. Večera a nocľah v hoteli.
5. deň: Habarana-Dambula-Matale –Kandy
Po raňajkách  odchod  do Dambully,  kde  navští-
vite  jaskynný  chrám (Dambulla Rock Tepmle). Na 
stropoch a v chrámoch je veľa budhistických  ma-
lieb, nachádza sa tu cez 130 sôch  budhov aj sochy 
kráľov. Potom navštívite Spice Garden, trh s korením 
v Matale, kde môžete obdivovať a vychutnávať vône 
rôzneho korenia, ako je škorica, kardamon či čierne 
korenie. Poobede sa  presuniete do mesta Kandy, 
ktoré bolo hlavným mestom sinhálského kráľovstva, 
ktoré v roku 1815 podľahlo Britom. Kandy je príkla-
dom vplyvu budhizmu na Srí Lanke. Potom nasleduje 
prehliadka mesta vrátane Chrámu Budhovho zubu, 
ktorý bol vyhlásený za svetové dedičstvo UNESCO 
a ukrýva jednu z najposvätnejších relikvií – Budhov 
zub. Večera a nocľah v hoteli.
6.deň: Kandy- Paradeniya- Nuwara Eliya
Po raňajkách návšteva Kráľovskej botanickej záhra-
dy v Paradeniyi. Vďaka svojej rozlohe 147 akrov (60 
ha) je najväčšou botanickou srílanskou záhradou, 
kde rastie viac ako 5000 druhov stromov a rastlín, 
ktoré  reprezentujú rastliny z celého tropického sve-
ta. Záhrada bola založená v roku 1374 pôvodne ako 
rekreačná záhrada kráľov Kandy. Spice Gardena a 
Orchid House sú veľmi turisticky obľúbené. Potom 
presun do Nuwara Eliya, návšteva čajovej plantáže 
a výrobne čaju. Nuwara Eliya alebo „malé Anglicko“ 
je vzdialená 180 km od Colomba, nachádza sa medzi 
kulisami krásnych hôr, údoliami, vodopádmi a zele-
nými čajovými plantážami. V roku 1828 bola britský-
mi dôstojníkmi postavená cesta cez hrebeň Ramdoda 
a Sir Samuel Baker tu založil ozdravnú stanicu pre 
vojakov. Toto miesto by malo byť najchladnejším na 
celom ostrove. Počasie tu pripomína anglický vidiek 
- britský vplyv je tu citeľný, aj domy sú postavené v 
štýle kráľovnej Anny.  Potom presun do hotela, ve-
čera a nocľah.
7.deň: Nuwara Eliya- Yala
Po raňajkách odchod  do Yala. Pri odchode z Nuwara 
Eliya sa naskytne jedinečná možnosť  užívať si jazdu 
smerom na  juh cez Ella a Ella Gap, ktoré umožňujú 
fascinujúci výhľad na  pláne južnej Srí Lanky a prejazd 
cez Rawana Ella Falls vám ponúka nezabudnuteľný 
zážitok. V popoludňajších hodinách návšteva 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, krokodí-
ly a ďalšie vzácne druhy exotických zvierat a vtákov. 
Ponorte sa do skutočnej divočiny a dostaňte sa do 
kontaktu s prírodou tak, ako nikdy predtým. Potom 
presun do hotela, večera a nocľah.
8. deň : Yala Po raňajkách presun do  vybraného 
hotela  pri  mori
9./10./ deň: pobyt vo vybranom hoteli pri  mori.
11./12. deň: Colombo-Praha
Ukončenie pobytu, transfer na letisko k odletu do 
Prahy. Pristátie v Prahe.
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Mapka okruhu

Upozornenie
Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznáva-
cieho zájazdu sú uvedené na www.kartago.sk.  Minimálny 
počet účastníkov na realizáciu zájazdu je 6 osôb.
Česky alebo slovensky hovoriaci delegát je iba pri poznáva-
cej časti, počas pobytu v hoteli pri pláži je klientom delegát 
k dispozícii iba prostredníctvom telefónu.

1. deň: odlet z Prahy do Colomba
2. deň: prílet do Colomba
Prílet, transfer z letiska do Colomba. Popoludní preh-
liadka  mesta Colombo. Rovnako ako mnoho iných 
miest v rozvojových krajinách, aj toto mesto rýchlo 
mení svoju tvár. Takmer cez noc tu vyrástli mra-
kodrapy a to na miestach, kde kedysi stáli staré ty-
pické 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 taktiež 
nájdete aj rad ďalších pamiatok – budhistický chrám 
(Gandatrama), mešity, kostoly, zámky alebo múzeá. 
Večera, nocľah v hoteli.
3. deň: Colombo- Anaradhapura-Habarana
Po raňajkách odchod do mesta Anaradhapury, ktorá 
bola v stredoveku  prvým hlavným mestom Srí Lanky. 
Uvidíte tu pamiatky ako  sú  Thuparama, Lankarama, 
Jetawana Dagaba a aj najposvätnejší strom – Ficus  re-
ligious, ktorý je tu strážený od chvíle, kedy bol objave-
ný. Je tu  veľa sôch, zbytkov  palácov, rybníky, chrámy, 
svätyne, krásne záhrady a mnoho ďalších pamiatok, 
ktoré stoja za videnie. Večera a nocľah v hoteli.
4. deň: Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa- Ha-
barana
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya 
Rock s pevnosťou na vrchole, ktorá je známa ako "Le-
via skala". V 5. st. ju nechal postaviť kráľ Kassapa a 
jej história je opradená mnohými legendami. Je to 
jedno z najnavštevovanejších historických miest na 
Srí Lanke. Kráľ Kassapa (477-495 n.l., ktorý presunul 
hlavné mesto z Anaradhapury do sirigiye, nechal 
vybudovať  pevnosť  na  vrchole 500 stôp  vysokej 
skaly s potrebným vybavením. Z jeho vrcholu môžete  
obdivovať  zbytky komplexu  Sigirria Rock s vodnými 
nádržami a záhradami. Kráľovstvo pretrvalo 18 rokov 
a potom bola pevnosť strhnutá a zničená. Popolud-
ní odchod do mesta Polonnaruwa, ktoré bolo v st-



Stredný okruh 

Botanická zahrada Peradeniya

 Kandy

Praha – Colombo – Kandy – Sigiriya – Nuwara Eliya – Paradeniya

Srí Lanka > Colombo

1. deň: odlet z Prahy
2. deň: prílet do Colomba
Prílet, transfer z letiska do Colomba. Popoludní preh-
liadka  mesta Colombo. Rovnako ako mnoho iných 
miest v rozvojových krajinách, aj toto mesto rýchlo 
mení svoju tvár. Takmer cez noc tu vyrástli mra-
kodrapy a to na miestach, kde kedysi stáli staré ty-
pické 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 taktiež 
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 kráľovstva, ktoré podľahlo Bri-
tom v roku 1815. Kandy je príkladom vplyvu budhi-
zmu na Srí Lanke. Potom nasleduje prehliadka mesta 
vrátane Chrámu Budhovho zubu, ktorý bol vyhlásený 
za svetové dedičstvo UNESCO a ukrýva jednu z naj-
posvätnejších relikvií – Budhov zub. Večera, nocľah v 
hoteli.
4. deň: Kandy - Sigiriya - Kandy
Po raňajkách odchod k legendárnemu miestu Sigiriya 
Rock s pevnosťou na vrchole, ktorá je známa ako "Le-
via skala". V 5. st. ju nechal postaviť kráľ Kassapa a 
jej história je opradená mnohými legendami. Je to 
jedno z najnavštevovanejších historických miest na 
Srí Lanke. Kráľ Kassapa (477-495 n.l., ktorý presunul 
hlavné mesto z Anaradhapury do Sirigiye, nechal 
vybudovať  pevnosť  na  vrchole 500 stôp  vysokej 
skaly s potrebným vybavením. Z jeho vrcholu môžete  
obdivovať  zbytky komplexu  Sigirria Rock s vodnými 
nádržami a záhradami. Kráľovstvo pretrvalo 18 rokov 
a potom bola pevnosť strhnutá a zničená. Popoludní 
sa presuniete 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 čierne korenie. Sri Muthumari 
Amman Hindu Kovil je situovaný v historickom centre 
Matali. Ide o hinduistickú svätyňu Srí lanky. Asi pred 
200 rokmi bola táto svätyňa založená hinduistickou 
komunitou špeciálne pre juhoindických obchodníkov, 
ktorí tu  žili, obchodovali a vlastnili statky v Matale. 
Večera a nocľah v hoteli.
5. deň: Kandy - Nuwara Eliya
Po raňajkách odchod vlakom do Nuwara Eliya, ná-
všteva čajovej plantáže a výrobne 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 – Paradeniya 
Po raňajkách návšteva Kráľovskej botanickej záhrade 
v Paradeniyi. Vďaka svoje rozlohe 147 akrov (60 ha) je 
najväčšou botanickou srílanskou záhradou, kde rastie 
viac ako 5000 druhov stromov a rastlín, ktoré  repre-
zentujú rastliny z celého tropického sveta. Záhrada 
bola založená v roku 1374 pôvodne ako rekreačná 
záhrada kráľov Kandy. Spice Gardena a Orchid House 
sú veľmi turisticky obľúbené. Potom presun a ubyto-
vanie do vybraného hotela pri mori. Večera a nocľah.
7./8./9./10. deň: Pobyt vo vybranom hoteli pri 
mori
11./12. deň: ukončenie pobytu, transfer na letis-
ko, odlet do Prahy. Pristátie v Prahe.

SRÍ LANKA

KOLOMBO

NEGAMBO
KANDY

SIGIRIYA

PARADENIYA

NUWARA ELIYA

Mapka okruhu

Upozornenie
Zmena programu je vyhradená. Termíny a ceny poznáva-
cieho zájazdu sú uvedené na www.kartago.sk. Minimálny 
počet účastníkov na realizáciu zájazdu je 6 osôb.
Česky alebo slovensky hovoriaci delegát je iba pri poznáva-
cej časti, počas pobytu v hoteli pri pláži je klientom delegát 
k dispozícii iba prostredníctvom telefónu.



Royal Palms Beach ****

a h l r v é o
Royal Palms Beach sa  nachádza kúsok od  krásnej pláže Kalutara , v tesnej blízkosti Tangerine. Izby sú 
klimatizované, zariadené dreveným nábytkom s balkónom. Hlavná reštaurácia má terasu s výhľadom na 
pláž a servíruje jedlá medzinárodnej kuchyne. V susednom hoteli Tangerine môžete využiť Spa centrum 
s vírivkou a salónom krásy. Hotel je vhodný  na oddychovú dovolenku.

Srí Lanka > Kalutara

Obsadenosť  izieb
Izba De luxe: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži 
vzdialenosť od letiska: 80 km
vzdialenosť od centra: 4 km
nákupné možnosti: 4 km 
Ubytovanie
Centrálne  ovládateľná klimatizácia, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (zadarmo) , set  na prípravu  kávy 
alebo čaju, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor, balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 
reštaurácie s obsluhou (rezervácia nutná), bar pri 
bazéne, bar, nočný klub, obchodná arkáda, Wi-Fi (za 
poplatok ), bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osuš-
ky zadarmo), detský bazén, detský kútik (v hoteli 
Tangerine)
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné  animačné a večerné programy, stolný 
tenis, badmington, volejbal, šípky, šachy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum (v hoteli Tangerine  Beach)  sauna, 
biliard (v hoteli Tangerine  Beach), tenisový  kurt 
Stravovanie v cene
All Inclusive : od 10:00- 24:00, raňajky, obedy a veče-
re formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
(filtrovaná káva, postmixové nápoje) a alkoholických 
nápojov miestnej výroby (okrem vína) na miestach 
určených hotelom.  Počas obeda a večere sú nápoje  
servírované : červené a biele víno, džúsy

Upozornenie
Služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta sú 
možné len prostredníctvom telefónu.



Club Bentota ****

h l o w y é
Hotel Club Bentota sa nachádza uprostred rozľahlej tropickej záhrady v pokojnom prostredí, a preto je 
ideálny pre odpočinkovú dovolenku. Jeho filozofiou je poskytnúť 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 > Bentota 

Obsadenosť  izieb
Štandardná izba: 1-11

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži 
vzdialenosť od letiska: 100 km
vzdialenosť od centra: 1,2 km
nákupné možnosti: v okolí hotela 
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so sate-
litným príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
minibar (za poplatok), set na prípravu  kávy a čaju,  
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la 
carte reštaurácia (rezervácia nutná), bar, obchod so 
suvenírmi, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
obchodná arkáda, bazén (ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, volejbal, plážový volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži, teni-
sový kurt
Stravovanie v cene
All Inclusive : od 10:00- 24:00, raňajky, obedy a veče-
re formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby na miestach 
určených hotelom. Počas večere je  vyžadované  for-
málne  oblečenie.

Upozornenie
Služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta sú 
možné len prostredníctvom telefónu.



Tangerine Beach Hotel ****

Shinagawa Beach *****

 

 

Srí Lanka > Kalutara > Kalutara 

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 80 km 
vzdálenost od centra: 4 km / nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so sat. príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, 
WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri bazéne, 
obchodná arkáda, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, detský 
kútik,
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
Animačné a večerné programy, minigolf, stolný tenis, badming-
ton, volejbal, šípky, šachy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vírivka, para, sauna, biliard, squash, fit-
ness, tenisový  kurt, salón krásy
Stravovanie v cene
All Inclusive : od 10:00- 23:00, raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, postmixové ná-
poje) a alkoholických nápojov miestnej výroby (okrem vína) na 
miestach určených hotelom.  Počas obeda a večere sú nápoje  
servírované: červené a biele víno, džúsy. 
Upozornenie: služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta 
sú možné len prostredníctvom telefónu.

a h l o r v y é á
Tangerine Beach hotel leží uprostred tropických záhrad priamo na  pláži letoviska Kalutara. 
Svojim hosťom ponúka vonkajší  bazén,  lekcie jogy, ajurvédske kúpele, SPA centrum, salón 
krásy a 3 reštaurácie. Všetky izby sú klimatizované a zariadené dreveným nábytkom. Aktívne si  
môžete odpočinúť v hotelovej posilňovni alebo pri tenise. V reštaurácii Paruwa sú podávané jedlá 
medzinárodnej kuchyne a na ľahké občerstvenie si môžete zájsť do kaviarne Sea Shells.

Srí Lanka > Balapitiya 

Obsadenosť izieb
Pokoj De luxe: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 125 km 
Ubytovanie
klimatizácia, TV so sat. príjmom, Wi-Fi (zadarmo) , set na prí-
pravu  kávy alebo čaju, minibar (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC, balkón alebo 
terasa, trezor, balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, obchod so 
suvenírmi, Wi-Fi  v celom areáli zadarmo, bazén (ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zadarmo), detský bazén 
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
Posilňovňa, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže 
Stravovanie v cene
Raňajky: servírované alebo formou bufetu
Stravovanie za  príplatok:
Polpenzia: raňajky a večere servírované alebo formou bufetu

Upozornenie: 
Služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta sú možné len 
prostredníctvom telefónu.a d c l o r é

Luxusný Shinagawa Beach hotel sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži v časti Balapitiya 
a umožňuje panoramatický výhľad na Indický oceán. Hotel je ideálnym miestom pre tých klientov, 
ktorí vyhľadávajú malé luxusné  hotely. Odporúčame náročnejším klientom.  



The Palms Hotel ****

Calamansi Cove by Jetwing *****

 

Srí Lanka > Beruwala

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 105 km
vzdálenost od centra: 3 km / nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so sat. príjmom, Wi-Fi (zadarmo), set na prípravu  
kávy alebo čaju, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou (rezervácia nutná), bar pri bazéne, kaviareň, obchod so su-
venírmi, kaderníctvo, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zadarmo), detský bazén 
Pláž
piesočnatá (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), plá-
žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, plážový volejbal, biliard, fitness 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum  
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou  bufetu
Stravovanie za  príplatok:
All Inclusive : od 10:00- 23:00, raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, postmixové 
nápoje) a alkoholických nápojov miestnej výroby na miestach 
určených hotelom.  
Upozornenie: služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta sú 
možné len prostredníctvom telefónu.

a d h l r y á
The Palms Hotel sa nachádza priamo na pláži Beruwala a izby s balkónom alebo terasou poskytujú 
krásny výhľad na  more. Hotel leží 10 minút jazdy od známeho chrámu Kande Viharaya. Hotelová 
reštaurácia ponúka okrem ázijskej aj chutnú západnú kuchyňu. Hotel je vhodný na oddychovú 
dovolenku.

Srí Lanka > Balapitiya 

Obsadenosť izieb
Bungalov: 1-11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži 
vzdialenosť od letiska: 100 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so sat. príjmom, Wi-Fi (zadarmo) minibar (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
sušič vlasov, WC), trezor na izbe, set na prípravu  kávy a čaju,  
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bary, špeciálna  
romantická večera (nutná rezervácia), obchod so suvenírmi, 
Wi-Fi vo verejných  priestoroch zadarmo, bazén
Pláž
piesočnatá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
outdoorové aktivity a exkurzie, vodné športy a lodné výlety na  
otvorené more je  možné zabezpečiť  v blízkosti hotela
Stravovanie v cene
Raňajky: servírované alebo formou  bufetu
Stravovanie za  príplatok:
Plná penzia: raňajky, obed, večera - servírované alebo formou  
bufetu
Upozornenie: 
Služby česky / slovensky hovoriaceho delegáta sú možné len 
prostredníctvom telefónu.

a c f l é
Hotel Calamansi Cove by Jetwing sa nachádza v rybárskej dedinke Balapitiya na  juhozápadnom 
pobreží Srí Lanky. Butikový hotel v pokojnom prostredí je ideálnou voľbou pre romantickú 
dovolenku, medové  týždne, ale aj pre rodiny s deťmi. Hotel je ako stvorený  na relax, komfort 
a luxus. Je zariadený v modernom štýle. Každá z 12 súkromných rezidencií v rozľahlej záhrade 
s výhľadom na oceán poskytuje vkusne a moderne zariadené izby so  súkromnou záhradou a 
strešnou terasou, kde môžete relaxovať pri  vlnách  Indického oceánu a šume stromov.





ALL
Inclusive

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

Pláže s jemným, bielym pieskom, priezračná voda Indického oceánu, 
kvalitné rezorty a kúzelný podmorský svet. Vitajte v tropickom raji 
koralových útesov, kokosových paliem a piesočnatých 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 relax na 
čarovných plážach - to všetko sú Maldivy. More je tu neuveriteľne 
bohaté na húfy rýb, ktoré vám budú doslova plávať pod nohami.  

Maledivy
Maldivská republika je ostrovný štát ležiaci na juhu Ázie v Indickom oceáne. Tvo-
rí ho rovnomenné súostrovie - reťazec 19 koralových atolov - tiahnuci sa 500 km 
juhozápadne od brehov Indie v dĺžke približne 800 km severojužným smerom. Aj 
keď Maldivy pozostávajú z 1196 ostrovčekov, obývaných je zhruba iba 200. Môže sa 
pochváliť zápisom v Guinessovej knihe rekordov, kde je zapísaná ako najplochejší a 
najnižšie položený štát sveta. 
Maldivy majú približne 328 500 obyvateľov. Zhruba 103 000 ich žije v hlavnom meste 
Male, ktoré má najvyššiu hustotu zaľudnenia na svete. Mesto leží na ostrove Malé, 
ktorý je súčasťou atolu Kaafu. Miestni obyvatelia hovoria maldivčinou (dhivehi), kto-
rá je zvláštnou zmesou tamilčiny, arabčiny, hindčiny a sinhálčiny. Bez problémov sa 
tu ale dohovoríte anglicky aj nemecky. 
Ide o jedinečné miesto pre dovolenku, obdarené stovkami úchvatných koralových 
ostrovov, ktoré sú obmývané tyrkysovým morom, aké nenájdete nikde inde. Slnko, 
jemný biely piesok, kokosové palmy, pestro kvitnúce a krásne voňajúce kríky a 
podmorský svet prekypujúci životom sú ingrediencie, ktoré sú kľúčom k šťastiu a 
harmónii.  Dlhé pásy koralových útesov lákajú mnoho pestrofarebných rybiek, men-
ších druhov morských rají, korytnačiek i chobotníc. Ďalej od brehu plávajú menšie 
druhy žralokov, murény, manty i korytnačky. 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 desti-
náciou pre vašu exotickú dovolenku takmer po celý rok.
Maldivské kulinárske umenie je ovplyvnené hlavne Srí Lankou a Indiou. Je pálivé, 
ale menej než v okolitých krajinách, je sladké, kyslé a korenené. Tradičné hlavné 
jedlo sa skladá z ryže a garudhiya, rybej polievky obvykle podávanej s limetkou 
a chilli.

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 kra-
jiny 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 neexistuje, väčšina 
ostrovov však požaduje registráciu v knihe hostí. Vstup na Maldivy 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.

MALEDIVY

Indický oceán

Ari Atoll

Baa Atoll

Male

SRÍ LANKA

Upozornenie 
Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri dostup-

nosti letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu sa meniť.
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 

poplatok 119 € (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Pri odlete z destinácie sa platí odletová daň vo výške 25 USD/ oso-

ba staršia ako 18 rokov. Poplatok sa uhrádza na letisku v Male. V 
destinácii nie je prítomný slovensky alebo česky hovoriaci delegát.

MALEDIVY



Informácie / Umiestnenie hotelov

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

Maledivy

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 zdravotnícku službu. Prvú pomoc poskytne každá 
recepcia hotela alebo požičovňa potápačského vybavenia. 
Ich pracovníci, ak sami nedokážu efektívne 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 za-
kázaný nudizmus a plavky sú akceptované len v plážových 
rezortoch. Na verejnosti je pre ženu nevyhnutné 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 tropic-
ké horúčavy, pretože klíma je úplne pod vplyvom Indického 
oceánu. Počasie je ovplyvňované 2 monzúnmi. Severovýchod-
ným, ktorý vanie v období od novembra do apríla a prináša 
veľmi malé zrážky a juhozápadným od mája do októbra, ktorý 
prináša vlhkejšie podnebie. Monzúnové obdobie a predovšet-
kým 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 príbuznou komunitou 
so spoločnou históriou, jazykom dhivehi a islamskou vie-
rou. 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 kaž-
dý hotel má preto svoj vlastný naftový generátor. Napätie 
je v rozmedzí 220-240 V. Zásuvky sú najčastejšie britského 
typu a je potrebné použiť redukciu. Niektoré rezorty majú 
zásuvky prispôsobené európskym normám, ostatné zapo-
žičiavajú redukciu, ktorá sa dá kúpiť aj na mieste.

Colné predpisy
Na Maldivy je zakázané dovážať alkohol, výrobky z brav-
čového mäsa, omamné látky a pornografické či erotické 
videokazety a časopisy. Za prepravu narkotík sú tu najprís-
nejšie tresty.

Manta obrovská  

Chlebovník

ROYAL ISLAND RESORT

MALEDIVY

ARI ATOLL

BAA ATOLL

MALE

SUN ISLAND
RESORT & SPA

HOLIDAY ISLAND RESORT

FUN ISLAND RESORT

PARADISE ISLAND
RESORT

Male – hlavné mesto súostrovia

V cene zájazdu je zahrnuté 
Letecká doprava Praha-Malé-Praha v turistickej triede vráta-
ne letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie (v 
prípade 12-dňového zájazdu na 9 nocí, v prípade 11-dňového 
zájazdu na 8 nocí), stravovanie podľa programu a vybraného 
hotela, asistencia v anglickom jazyku pri prílete  na  letisko 
Malé, transfery z/ na letisko v cieli zájazdu. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté 
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa 
a.s. 3,20€/ deň, 2,70€/ deň/ pobyt/ dieťa do 16 rokov. Služby 
česky alebo slovensky hovoriace delegáta, fakultatívne služ-
by a odletová daň 25 USD/ os. staršia ako 18 rokov (platí sa  
v hotovosti pri odlete na letisku v Malé)

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stranách katalógu.

11- a 12-dňové lety z Prahy do Malé
Letecká spoločnosť: Turkish Airlines/ Emirates
 (podľa  dostupnosti  knihovacej triedy)
Typ lietadla: A320, A330, Boeing 777-300*
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL seats: áno
VIP salónik: áno
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: áno

Po ceste do / z destinácie prestup  v Istanbule alebo  Du-
baji. Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné 
pri dostupnosti letenky v optimálnej knihovacej triede a 
môžu sa meniť.

*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Umiestenie hotelov



d f h l o n u w x y é á
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.

Royal Island Resort *****

Maledivy > Baa Atoll

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (beach  villa): 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 110 km
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, DVD prehrávač,  minibar (konzu-
mácia 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, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, hlavný bar, bar pri bazéne, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi na recepcii (za-
darmo), obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy v hlavnom bare, stolný tenis, tenis 
(do 18:00), plážový volejbal, volejbal, jacuzzi, sauna 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, masáže, motorové vodné športy (napr. vodné 
lyže, windsurfing, katamarány), potápanie, tenis (od 
18:00)
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere sú servírované
Stravovanie za príplatok:
Plná penzia: raňajky, obedy a večere (servírované)
All inclusive: 10:00-24:00, raňajky, obedy a večere (ser-
vírované), popoludní ľahké občerstvenie formou snac-
ku, neobmedzené množstvo nealkoholických nápojov 
(nie čerstvé džúsy) a alkoholických rozlievaných ná-
pojov miestnej výroby, 1 x denne doplnenie minibaru



Sun Island Resort & Spa ****

Holiday Island Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Vodný bungalov: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 100 km
Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (konzumácia za poplatok), trezor, vlastné soci-
álne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič na vlasy, WC), set na 
prípravu kávy a čaju, terasa
Ubytovanie za príplatok
Vodný bungalov s priamym vstupom do  lagúny (po schodoch)
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 servírované. Večera  formou bufetu 
iba pre hostí ubytovaných vo vodných bungalovoch.
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: servírované obedy
All Inclusive: 00:00-24:00, 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 
džúsy) a alkoholických rozlievaných nápojov miestnej výroby. 1 x 
denne doplnený minibar dvoma soft drinkami. Možno čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom..

Obsadenosť izieb
Superior Beach bungalov:: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 110 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (konzumácia za poplatok), trezor, vlastné soci-
álne zariadenie (kúpeľňa s vaňou, sušič na vlasy, WC), vonkajšia 
sprcha, 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, SPA centrum
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy v hlavnom bare, volejbal, stolný tenis, bedmin-
ton, fitnes, niektoré vodné športy, sauna, jacuzzi
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, nemotorizované vodné športy, potápanie, masáže, 
biliard, tenis
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere sú servírované
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: servírované obedy
All Inclusive: 00:00 - 24:00, raňajky, obedy a večere (servírova-
né), 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 dvoma soft drinkami. Služby je možné čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom.

d f h l o u x y é á
Hotel Sun Island Resort patrí medzi jeden z najobľúbenejších rezortov na Maldivách. 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 prostredí 
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. 

d f h l o n u w x y á
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. 

Maledivy > South Ari Atoll

Maledivy > South Ari Atoll



Fun Island Resort & Spa ****

Paradise Island Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (Beach front): 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 37 km
Ubytovanie
Individuálne ovládeteľná klimatizácia, telefón, minibar (konzu-
mácia za poplatok), vlastné sociálne 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, plážový volejbal 
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 sú servírované

Obsadenosť izieb
Vodná Villa: 11
Superior Beach bungalov: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži / vzdialenosť od letiska: 10 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, minibar (konzumácia za 
poplatok), trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), vonkajšia sprcha, set na prípravu kávy a čaju, terasa
Ubytovanie za príplatok
Vodná villa: s priamym vstupom do lagúny (po schodíkoch), vo 
vybavení na viac TV so  SAT  príjmom, župan a papuče
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s obslu-
hou ( japonská, rybia), 2 bary, bazén s oddelenou časťou pre deti 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), konferenčná miestnosť (až pre 
250 osôb), obchod so suvenírmi
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, jacuzzi, sauna, masáže, nemotorizované vodné 
športy na pláži, potápačské centrum (PADI certifikácia), tenis
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere (servírované)
Stravovanie za príplatok:
All inclusive: 00:00-24:00, 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 v časoch určených hotelom.

f l o n x y
Príjemný menší hotelový rezort sa nachádza v oblasti South Malé Atoll (transfer rýchloloďou trvá 
približne 40 minút). Štandardné izby sú umiestnené v klimatizovaných 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.

d h l o w x y é á
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 bungalovoch. Hotel je vhodný pre odpočinkovú dovolenku s krásnym 
kúpaním.

Maledivy > South Malé Atoll

Maledivy > Nord Malé Atoll > North Malé Atoll





Upozornenie 
Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný uvedený pri 

každom hoteli samotnatne.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Vízum 45 USD/osoba  splatné v hotovosti po prílete do Vietnamu 

(cestovná kancelária Vám vízum zaistí na vyžiadanie)

Vietnam je krajina, nachádzajúca sa medzi kultúrnymi vplyvmi Indie 
a Číny a už po tisícročia fascinuje svojich návštevníkov neuveriteľnou 
rozmanitosťou krajiny, bohatstvom kultúrneho odkazu dávnych 
civilizácií a pestrosťou ľudových zvykov. Aj počas drsných rokov vojen 
a útlaku si národ Vietnamcov zachoval svoj povestný úsmev. Vietnam 
svojich návštevníkov pohltí nie len nádhernou scenériou a pestrou 
prírodou (ryžové polia, pláže s bielym pieskom, tyrkysové more , horské 
hrebene s bujnou vegetáciou), ale tiež špecifickou kultúrou a výbornou 
kuchyňou. Pravú atmosféru dokresľujú tiež tamojšie rušné veľkomestá.

Hanoj
S počtom cca 7 miliónov obyvateľov je druhé najväčšie mesto Vietnamu a najlepší 
odrazový mostík pre návštevu miest severného Vietnamu ako je Ha Long, Sapa, 
Bac Ha Či Ha Giang. Z Hanoja jazdia každý deň vlaky smerom Sapa a Ha Giang, 
tie stoja v meste Lao Cai, ktoré leží približne 10 kilometrov od hraníc z Čínou. 
Odtiaľto sa potom môžete vydať smer Sapa na západ či Ha Giang na východ. Je 
to najvyťaženejšia trasa na severe. Vlaky z Hanoja jazdia až na juh Vietnamu – do 
Ho Chi Minhova mesta (Saigon). História Hanoja je nesmierne bohatá a veľa z nej 
sa zachovalo až do dnes. Hlavným mestom zjednotenej Vietnamskej socialistickej 
republiky sa Hanoj stala v roku 1976. Veľké územia dnešnej Hanoji bolo postavené 
behom francúzskej okupácie. To sa premietlo do francúzskej architektúry, ktorú je 
v Hanoji skoro všade vidieť. 

Ho Či Minovo město
Pulzujúca metropola južného Vietnamu. Mesto kde sa snúbi búrlivý ázijsky novo-
vek s európskou koloniálnou históriou. Ho Či Minovo mesto čiže Saigon je ideálne 
predvolené mesto pre výpravy do úchvatnej delty Mekongu či preslávených pod-
zemných tunelov Vietcongu v Cu Chi.

Phu Quoc
Phu Quoc je najväčším vietnamským ostrovom , ležiacom v Siamskom zálive s roz-
lohou 574 km štvorcových. Hlavným strediskom je prístavné mesto na západnom 
pobreží Zuong Dong ( vietnamsky Duong Dong). V súčastnosti je na ostrove okolo 
80 000 obyvateľov  a v minulosti bol opakovane nárokovaný Kambodžou. Phu 
Quoc sa v posledných rokoch stal vyhľadávaným cieľom turistov. 

Nha Trang
Nha Trang leží v strednom Vietname, obklopený súostroviami a ostrovmi, horami 
a plážami. 7 kilometrov dlhá biela piesočnatá pláž v Nha Trangu býva často nazý-
vaná vietnamským stredozemím a je považovaná za jednu z perál vietnamského 
dlhého pobrežia. V Nha Trangu svieti slnko po celý rok, priemerná teplota sa po-
hybuje okolo 23°C a prší tu menej ako inde vo Vietname. Nha Trang je chránený 
okolitými horami a nebýva postihnutý tajfúnmi. Patrí medzi vyhľadávanú lokalitu 
pre šnorchlovanie a potápanie, ale aj pre svoj rozmanitý nočný život.

Hoi An
Hoi An nájdete v strednom Vietname. Pri jeho výstavbe sa zmiešalo veľké množ-
stvo architektonických štýlov a jeho historické jadro sa zachovalo v autentickej 
podobe dodnes. Vďaka tomu je chránenou pamiatkou a je na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Dnes sa jedná o veľmi atraktívne turistické leto-
visko.

Mena: Vietnamský dong ( VND)
Časový posun: zimný čas +6 hodín, letný čas +5 hodín
Hlavné mesto: Hanoj
Telefónna predvoľba: +84
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji
12 Ba Huyen Thanh Quan,Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Tel. číslo: +84 437347601,  +84 437347602   
Mobilný kontakt: +84 904988554 (pohotovostný mob.)
Email: emb.hanoi@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/hanoi

Čínské
moře

VIETNAM

Ho Chi Minh City

Hanoi
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LAOS
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Informácie

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

Vietnam

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Vietnamu je vyžadované pre dr-
žiteľa cestovného pasu SR vstupné vizum. Cestovné vizum 
Vám cestovná kancelária zaistí na požiadanie za poplatok 
45 USD na letisku po prílete do Vietnamu ( nutné dodať 
1 fotografiu pasového formátu). Cestovné pasy musia byť 
platné minimálne po dobu trvania zájazdu + 6 mesiacov. 
Držiteľa cestovných dokladov inej krajiny ako SR sú povinný 
zaistiť si potrebné doklady k ceste na príslušnom veľvysla-
nectve alebo konzuláte.

Zdravie a očkovanie
Pri cestách do Vietnamu do turistických centier, nie je 
nutné žiadne špeciálne očkovanie. V prípade nutnosti ná-
vštevy lekára, nájdete vo všetkých turistických centrách 
dostatok kvalitných lakárskych  zariadení. 

Vietnam a jazyk
Vietnamčina a v turistických centrách sa dá dohovoriť ang-
licky, čiastočne francúzsky či nemecky.

Platenie
Vietnam má svoju vlastnú menu dong (d). Bankovky v obe-
hu majú hodnoty 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 
20 000, 50 000 a 100 000 d. Vietnam akceptuje prakticky 
všetky druhy platobných kariet. Odporúča sa vybaviť USD 
alebo EUR. Americké doláre sú prijímané bežne a tvoria 
neoficiálnu sekundárnu menu. 

Počasie
Podnebie vo Vietname sa líši podľa geografickej polohy, nie 
je neobvyklá situácia, kde sa teplota na severe v horách 
blíži k bodu mrazu a na juhu dosahujú až 40°C. Vietnamské 
počasie ovplyvňuje monzúnové prúdenie.  Na tropickom 
juhu sú dve obdobia: obdobie dažďov ( máj – november ), 
najdaždivejšie mesiace sú ( jún – august) a obdobie sucha 
(december – apríl). Najväčšie teplo a dusno býva od konca 
februára do mája. V strednom Vietname prší od decembra  
do februára, sucho býva od mája do októbra. V horských 

oblastiach je podstatne chladnejšie než v nižších a teploty 
tu môžu v zime klesnúť až k nule. Severná časť zeme spadá 
do subtrópov a má dve obdobia: chladnú a vlhkú zimu (au-
gust – apríl) a teplé leto ( máj – október). V období od júla 
do augusta sa tu môžu vyskytovať tajfúny zasahujúce až do 
stredného Vietnamu.

Vhodná doba pre relaxačný pobyt vo Vietname
Ako ideálne sa javí prelom roku, od decembra do apríla 
totiž prší menej ako počas iných mesiacov. Najlepšie si v 
tomto ohľade vedie mesiac február. Hotely, reštaurácie a 
bary najviac v hlavnej sezóne, ktoré pripadá na našu zimu, 
pripravuje návštevníkom pestrejší program. Kalendárna 
zima je teda pre relaxačný pobyt vo Vietname najvhod-
nejšia.

Vhodná doba pre návštevu pamiatok vo Vietname
Hociktoré pamätihodnosti sa dajú poznať aj behom men-
šieho nečasu, napríklad tunel Cu Chi, Korytnačia svätyňa v 
Hanoji alebo prvá univerzita založená vo Vietname v roku 
1075. Navštíviť sa teda dajú pamiatky vo Vietname počas 
celého roka. 

Obyvatelia Vietnamu a zvyky
Ľudia, aj keď sú chudobní, sú usmievaví a priateľskí. Zo 
strachu sa vyhýbajú politickým debatám a z rovnakých 
dôvodov sa niekedy obávajú pozvať cudzincov do súkrom-
ných domov. Zo zákona Vietnamci nesmú ubytovať cudzin-
cov vo svojom dome. Pokiaľ k návšteve dôjde, je vhodné 
priniesť  nejaký menší darček pre pána domu. Je sa palič-
kami, v reštauráciách, ale bežne turistom prinesú príbor. 
Zo spoločnej misy sa jedlo naberá na vlastné taniere ( nie 
priamo do úst ). Je nevhodné sa dotýkať niekoho hlavy, či 
otáčať k niekomu chodidlá. Nahota je neprípustná, chrámy 
je treba navštevovať so zahalenými ramenami a kolena-
mi a do svätýň vstupovať bez topánok. Vietnamci pôsobia 
chudobne, ale sú pracovití a skromní.

Trhy jsou súčasťou života Vietnamcov

Nápoje a strava
Neodporúčame používať vodu z vodovodu ako pitnú. Vo 
všetkých hoteloch je k dispozícií pitná minerálna voda, rov-
nako ako vo všetkých reštauráciách. Veľmi obľúbené sú po-
uličné vonkajšie lacné reštaurácie. Sedí sa na miniatúrnych 
malých stoličkách u malých stolov. Pri príchode stačí ukázať 
na požadované jedlo a pritom tiež dojednať cenu. Tunajšia 
kuchyňa patrí medzi najväčšie lákadlá návštevy Vietnamu, 
je veľmi pestrá a rozmanitá. Tradičné postupy miestnych 
kuchárov, ktorí využívajú bohatstvo aké im poskytuje zem 
aj more, sú obohatené o koloniálne a ďalšie vplyvy. Výsled-
kom toho je obrovská škála pokrmov, chutí a vôní. Kuchári 
varia výhradne z čerstvých potravín, v prímorských oblasti-
ach odporúčame ochutnať výborné rybie špeciality.

Miestna doprava
Hustá je sieť mototaxi alebo v mestách šlapacích ríkš, cena 
sa zjednáva pred cestou a je mierna. Klasické vozy taxi jaz-
dia podľa taxametru.

V uliciach Hanoja

Na rieke Mekong



Trhy v Hanojskej štvrti

Zlatý Buddha v Da Nam Temple

Ryžové pole

Informácie > Umiestnenie hotelov
Vietnam

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makety a rozmiestnenia sedadiel na palube nájdete 
v úvodných stranách katalógu.

12 dňový pobyt – lety z Prahy do Vietnamu a späť:
Letecká spoločnosť: Emirates
Typ lietadla: lety s Emirates do Vietanmu sú operované 
s lietadlami A380-800 a Boeing 777-300ER alebo Boeing 
777-200LR*
Rezervácia vášho prioritného miesta: nie
Business Class: nie
XL Seats: nie

Pri ceste do/z  destinácie prestup v Dubaji (podľa  letové-
ho poriadku). Let je realizovaný na pravidelnej linke. 
*Zmena typu lietadla vyhradená

Ho Chi Minh City

HANOI

LA VERANDA RESORT

FAMIANA RESORT & SPA

MIA RESORT
NOVOTEL NHA TRANG
AMIANA RESORT

VICTORIA HOI AN 
BEACH RESORT & SPA

Ostrov Phu Quoc

Umiestnenie hotelov

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava Praha – Vietnam – Praha v turistickej triede 
včetne letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytova-
nie ( 12 dní / 9 nocí ) ***  stravovanie – raňajky, transfery 
z/na letisko v cieli zájazdu, prelety miestnymi leteckými 
dopravcami **. Pri okruhu česky alebo slovensky hovoriaci 
sprievodca, pri pobyte iba asistencia česky hovoriaceho 
sprievodcu na telefóne, predplatené víza (45 USD na mies-
te po prílete), miestna daň.  
**  Pri poznávacom zájazde – okruhu sú prelety miestnymi 

leteckými dopravcami Hanoj – Hue a Hoi An – Ho Chi 
Minh city ( Saigon) 

**  Pri pobytových zájazdoch sú prelety miestnymi le-
teckými dopravcami po príletu do Hanoji – Hue ( Phu 
Quoc, NHA Trang). Pred spiatočným letom z destinácie 
Hue ( Phu Quoc, Nha Trang) – Ho Chi Minh City ( Sai-
gon).

***  Pri poznávacom zájazde – okruhu 8 nocí, ubytovanie  v 
4* hoteloch +1 noc na lodi

***  Pri pobytovom zájazde – 1. Noc v Hanoji vo 4* hotely, 8 
nocí vo vami vybratom hoteli

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská pois-
ťovňa a.s. 3,20 €/ deň /dospelá osoba a 2,70 €/ deň /dieťa 
do 16 rokov a fakultatívne služby 34 €/ pobyt/ dospelá 
osoba a 19 €/ pobyt/ dieťa do 18 rokov (podrobnosti o po-
istení nájdete na úvodných stránkach katalógu), vízum cca 
45 USD/ os. ( platí sa na letisku po prílete do Vietnamu).

Brick cham towers v Nha Trang



Okruh Poklady Vietnamu
Vietnam

Mapka okruhu

Hanoj – Ha Long – Hue – Hoi An – Ho Chi Minh City – Delta Mekong

1. deň: odlet z Prahy do Hanoja
2. deň: prílet do Hanoja
Po príchode Vás bude na letisku v Hanoji čakať 
sprievodca a nasleduje transfer do hotela 4*.
3.deň: Hanoj –celodenný okružný výlet. 
Raňajky. Okružný výlet Hanoj začína návštevou 
mauzólea Ho Chi Minh. Tu budete počuť o mužo-
vi, ktorý viedol vietnamské ťaženie za nezávislosť 
proti francúzskej koloniálnej vláde. Ďalej navštívite 
cisársku citadelu, vrchol regionálnej politickej moci 
po viacej ako tisícročie, kde výskum a hĺbenie je 
stále v plnom prúde.  Po typickom vietnamskom 
obede, zamierite k inej pozostalosti z 11. Storočia 
– Chrámu literatúry, ktorý bol postavený ako pocta 
čínskemu učencovi Konfuciovi. Potom uvidíte iko-
nický most Long Bien, postavený cez Červenú rieku 
medzi rokmi 1899 a 1902, kedy bol Vietnam stále 
ovládaný Francúzmi. Dnes je plný svištiacich moto-
cyklov a vlakov, prichádzajúcich do blízkej stanice 
Long Bien. Výlet pokračuje 30 minútovou cyklistic-
kou jazdou skrz Hanojskú rušnú štvrť, miesta kde 
miestny obyvatelia nakupujú všetko od rezancov 
počínajúc po svietidlá až sochy Budhy končiac. 36 
ulíc tejto štvrti bolo pomenovaných po produktoch 
, ktoré v nich boli predávané. Dnes predajcovia na 
Cínovej a Bambusovej ulici stále predávajú rovnaké 
výrobky. Po preskúmaní starých temných priecho-
dov si dajte dúšok silnej vietnamskej kávy v ka-
viarni s výhľadom na jazero Hoam Kiem – dôležitý 
symbol vietnamského folklóru. Pred spiatočnou 
cestou do hotela si môžete nafotiť panorámu centra 
mesta. Návrat do hotelu. 
Poznámka: Most Long Bien má nerovný povrch kto-

HO CHI MINH CITY

HANOI

HUE

HALONG

HOI AN

DELTA MEKONG

rý nemusí byť vhodný pre všetkých klientov. Na že-
lanie môže byť poskytnutá individuálna návšteva.
4. deň: Hanoj – Ha Long – prenocovanie na lodi
Raňajky. Odchod je ráno z Hanoja do zálivu Ha 
Long, kde nastúpite na loď a odplávate do slávnej 
Dračej zátoky s kúzelnými krasovými scenériami 
a jaskyňami. Toto miesto je právom na zozname 
svetového dedičstvo UNESCO. Voľný čas môžeme 
využiť k jazde na kajakoch či na plávanie. V prípade 
dobrého počasia navštívite perlovú farmu. Nasle-
duje oddych na palube a európska večera, ktorá sa 
bude servírovať počas večera, pred nočným lovom 
kalamárov alebo premietanie indočínského filmu z 
tohto zálivu. Prenocovanie na lodi. 
5. deň: Ha Long – Hanoj – odlet do Hue
Prebuďte sa so slnkom a užite si kávu, čaj a sušien-
ky, zatiaľ čo sa bude vyjasňovať obzor. Toto ráno, 
keď počasie dovolí, si užijete jazdu na kajakoch a 
plávanie v Ho Dong Tien, scénické oblasti v samom 
srdci zálivu. Dá sa plávať do jaskyne Luon a vyraziť 
na bambusových lodiach objaviť tento magický jas-
kynný systém. Na lodi je zaistený ľahší obed. Späť 
na ceste do prístavu, miniete oblasť „Bai Tu Long 
Bay“, ostrovy „Ba Hai“ a „Hang Ma“ pred vylode-
ním. Potom budete prevezený na letisko v Hanoji 
pre Váš let do Hue. Transfer do hotela.
Upozornenie: Zmena programu alebo jeho zrušenie 
je vyhradená v závislosti od počasia. Potom budete 
prevezený na letisko v Hanoji pre Váš let do Hue. 
Transfer do hotela.
6. deň: Okruh mestom Hue
Raňajky v hoteli. Okruh mestom HUE začína náv-
števou slávnej kráľovskej hrobky a preslávených 



Katedrála Notre Dame, Ho Chi Minh CitySocha Ho Chi Minha

Most Long Bien, Hanoj

Záliv Ha Long

príkladov veľkých dynastií v minulosti. Budete sa 
plaviť po rieke Perfume, obklopenou zeleňou. Po 
hodinovej plavbe vystúpite z lode, nasleduje náv-
števa hrobky Cisára Khai Dinha. Môžete obdivovať 
neobvyklú kombináciu architektúry, ktorá spojuje 
tradičnú čínsku minulosť s modernou západnou 
budúcnosťou. Pokračujete do hrobky Ming Manga 
objaviť exotické miesto odpočinku v čínskom štý-
le.  V Dong Thuyen pagode (chrám s fantastickým 
výhľadom ) vám mníšky pripravia vegetariánsky 
obed. Potom cesta do dedinky Thanh Tien, známej 
výrobou papierových kvetín po dobu 300 rokov – tu 
si môžete vytvoriť svoje vlastné vyzdobené papie-
rové kvetiny. Návšteva Tha Om záhradného domu a 
jeho vlastníka, pána Vinha , tu objavíte rezidenciu z 
19. storočia a započúvate sa do Vinhových príbehov 
o jeho kráľovskom dedičstve. 
Upozornenie: cestou k hlavnej komore v hrobke 
Khai Dinha je 143 schodov. 
7. deň: Hue – Hoi An
Raňajky. Tento deň pôjdete na juh do Hoi An cez 
scénickú „Hai Van Pass“ – pravdepodobne najma-
lebnejší úsek pobrežnej cesty vo Vietname! Uby-
tovanie v hoteli.
8.deň: Hoi An
Raňajky. Voľný deň a pobyt v hoteli. 
9. deň: Hoi An
Raňajky. Voľný deň a pobyt v hoteli.
10. deň: Hoi An – Ho Chi Minh City ( Saigon) – prelet 
a poldenný denný okružný výlet Saigonom
Raňajky. Transfér na letisko a odlet do Ho Chi Minh 
city – Saigonu. Ubytovanie v hotely 4*. V poobed-
nom okruhu po Saigone uvidíte centrálnu poštu, 
ktorá bola navrhnutá presláveným francúzskym 
architektom Gustavom Eiffelom a katedrálu Notre 
Dame, ikonickú pamiatku postavenú v rokoch 1863 
– 1880. Prejdete sa k rieke Saigon, pozdĺž ulice Don-
gKhoi, ktorá figurovala v úspešnej novele Grahama 
Greena (Tichý Američan). Uvidíte Saigonský operný 
dom , impozantnú budovu dokončenú v roku 1901. 
Jej trosky fungovali ako prístrešok a chránili behom 
druhej svetovej vojny francúzskych obyvateľov, 
utekajúcich Severným Vietnamom v roku 1954 – to 
bol rok, kedy Vietnam získal od Francúzska nezávis-
losť. Výlet ďalej pokračuje zastávkou v Paláci zjed-
notenia, kde v roku 1975 severovietnamský tank 
prerazil bránu, aby ukončil vojnu, v ktorej padlo 
cca 58 000 Američanov a 3 000 000 Vietnamcov. 
Taktiež navštívite Múzeum pozostatkov z vojny, 
kde vietnamská vláda zostavila grafické prezentá-
cie vojnových utrpení a zverstiev. Návrat do hotela.
11. deň: Ho Chi Minh City ( Saigon ) – celodenný 
výlet do Delty Mekong – odlet do Prahy
Raňajky. Dnešný výlet vedie do mesta Mekong 
Delta. Nalodíte sa na palubu malej lode a čaká Vás 
výlet okolo plávajúcej tržnice. I keď to dnes už nie 
je zďaleka také rušné a preplnené ako v minulos-
ti, môžete si tu stále prehadzovať melóny alebo 
ananásy medzi svojimi člnmi! Pokračujete pozdĺž 
bludiska kanálov do Vinh Lonh, zastávka v dome 
záhradníka, ktorý Vám ukáže jemnú prácu s Bonsaj-
mi. V neskoré popoludnie návrat do Ho Chi Minovho 
mesta. Ubytovanie v hoteli máte zjednané až do 
transferu na letisko pred odletom. Odlet do Prahy v 
neskorých hodinách.
12. deň: Prílet do Prahy

Loď v Ha Long Bay



Victoria Hoi An Beach Resort & SPA ****

Novotel Nha Trang ****

Vietnam > Hoi An

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 112

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 5 km
nákupné možnosti: 4 km
Ubytovanie
klimatizácia, Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie, trez-
or (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, Wi-Fi na recepcií (zadar-
mo), obchod so suvenírmi, knižnica, parkovisko, vonkajší bazén
Pláž
piesočnatá pláž pri hoteli, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, herňa
Športové aktivity a zábava za poplatok 
masáže, fitness, vírivka, biliard, welness, sauna, tenisový kurt, 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
raňajky: formou bohatého bufetu

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

a c l m o n u w x y é á
Hotel sa nachádza v krásnej oblasti Hoi An, neďaleko prírodnej rezervácie Cu Lao Cham, zaradenej 
do chráneného svetového dedičstva UNESCO. Areál hotelu sa rozprestiera v krásnej zelenej záhrade 
a stavbou ubytovacích viliek replikuje tradičnú vietnamskú dedinu s užšími uličkami a množstvom 
vodných jazierok. Hotel leží na unikátnom mieste hneď pri pláži a pri komplexe sa rozprestiera 
dlhá piesočnatá pláž. Z druhej strany areálu tečie rieka, ktorá sa neďaleko vlieva do mora.  

Vietnam > Nha Trang

Obsadenosť izieb
Izba Superior: 1122

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: 80 m
vzdialenosť od letiska: 1,5 km
vzdialenosť od centra: u centra
nákupné možnosti: 3 min. chôdze
Ubytovanie
klimatizácia, LCD TV, telefón, Wi-Fi na izbách (zadarmo), mi-
nibar (za poplatok), rýchlovarná kanvica, sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC, sušič vlasov), trezor, balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, bar pri bazéne, bar „Le Bar“, Wi-Fi v hoteli (zadarmo), 
zmenáreň, konferenčná miestnosť, vonkajší bazén, detské 
ihrisko
Pláž
dlhá široká piesočnatá pláž  pred hotelom cez cestu a pobrežnú 
promenádu s pásom zelene, obmedzený počet ležadiel, slneč-
níkov pre  hotelových hostí ( zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
fitness, sauna, parný kúpeľ, plážový volejbal,
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, požičovňa bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky :formou bohatého  bufetu

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

a c o n u y é á
Moderný hotel v osemnásťposchodovej budove s ideálnou polohou priamo na pobrežnej 
promenáde, tzv. bulvár Tran Phu, sa nachádza neďaleko turistického centra s množstvom 
obchodov, reštaurácií a zábavy, ktorá je vzdialená cca 3 minúty chôdze.

 

 



Mia Resort *****

Amiana Resort *****

Vietnam > Nha Trang

Obsadenosť izieb
Izba De luxe: 112

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 15 km
vzdialenosť od centra: 20 km 
nákupné možnosti: 20 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so sat. Príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar (za 
poplatok), sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), 
trezor
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, konferenčné  
priestory, parkovisko, práčovňa, obchod so suvenírmi, vonkajší 
bazén, detské ihrisko, miniklub, detské ihrisko
Pláž
hotelová pláž s jemným pieskom leží priamo pred hotelom, 
slnečníky a ležadlá na  pláži zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
joga, šnorchlovanie
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, tenisové kurty, fitness, SPA centrum, 
požičovňa bicyklov
Stravovanie v cene
Raňajky : formou bufetu

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

a c l o n u w x y é á
Mia Resort  patrí medzi najlepšie hotelové rezorty v Nha Trang a ponúka exkluzívne vily uprostred 
krásnej hotelovej záhrady a relax v kúpeľnom centre. Odporúčame  navštíviť reštauráciu Sandals,  
jednu z najvyhľadávanejších reštaurácií vo Vietname s vietnamskou aj západnou  kuchyňou. Hotel 
je  ideálnym miestom na strávenie  pokojnej dovolenky a uspokojí aj náročnejšiu klientelu. 

Vietnam > Nha Trang

Obsadenosť izieb
Izba De luxe: 11

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 12 km 
vzdialenosť od centra: 8 km
nákupné možnosti: 8 km
Ubytovanie
Klimatizácia (zadarmo) TV so sat. Príjmom, DVD/CD prehrávač, 
telefón, Wi-Fi (zadarmo), minibar (za poplatok), sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), trezor (za poplatok) balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary,  Wi-Fi v 
celom objekte (zadarmo), obchod so suvenírmi, knižnica, ne-
ďaleko bezplatné parkovisko, rozľahlý bazén so sladkou vodou, 
prírodný  bazén so slanou vodou
Pláž
hotelová pláž s jemným pieskom slnečníky a ležadlá 
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, tenis, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, tenisové kurty, masáže, fitness, SPA cen-
trum, biliard, rybárčenie, potápanie, hotel na vyžiadanie zaistí 
transfer na neďaleké golfové ihrisko
Stravovanie v cene
Raňajky : formou bufetu

UPOZORNENIE
Deti do veku 2 rokov platia jednorazový manipulačný poplatok 
159 EUR ( ak nie je v cenníku uvedené inak)a c l o n w x y é á

Veľmi pokojný hotelový resort situovaný priamo pri mori je  určený predovšetkým na  relax a 
odpočinok v krásnej tropickej záhrade. Hotel je  ideálnym miestom na strávenie  pokojnej 
dovolenky a uspokojí aj náročnejšiu klientelu. 



Famiana Resort & SPA ****

La Veranda Resort *****

Vietnam > Phu Quoc

Obsadenosť izieb
Izba De luxe: 112

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 6,5 km
vzdialenosť od centra: 10 minut chôdze
nákupné možnosti: 10 minut chôdze
Ubytovanie
priestranné izby, klimatizácia, káblov TV, telefón, minibar, so-
ciálne zariadenie (masážna  vaňa, sprcha, WC,) trezor, balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
reštaurácia, bar,  Wi-Fi (zadarmo), zmenáreň, bankomat, parko-
visko, úschovňa batožiny, obchod so suvenírmi, bazén (osušky 
zadarmo), stráženie detí, detské ihrisko, knižnica
Pláž
súkromná piesočnatá pláž ( slnečníky a ležadlá zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, fitness, tenisový  kurt, kúpele a wellness, vod-
né športy, minigolf
Stravovanie v cene
Raňajky : formou bufetu

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

a c l o n u w x y é á
Famiana Resort sa nachádza na súkromnej pláži so zlatým pieskom v oblasti Long Beach  na 
ostrove Phu Quoc na mieste s výhľadom na thajský záliv. Izby, vily a bungalovy sa  nachádzajú na 
dvoch miestach, v plážovej oblasti a v zóne Green Villa. 

Vietnam > Phu Quoc

Obsadenosť izieb
Izba De luxe: 112

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 4 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: v hotelu
Ubytovanie
priestranné izby majú francúzske koloniálne zariadenie a inte-
riér s tmavým drevom a mozaikovými obkladmi, klimatizácia, 
sat. TV, telefón, DVD prehrávač, Wi-Fi (zadarmo) minibar, set na  
prípravu kávy alebo čaju,  sociálne zariadenie (oddelená vaňa 
od sprchového  kútu, sprcha, WC, sušič vlasov) trezor, balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
Recepcia , Hlavná reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou „Pep-
per Tree“ s výhľadom do  záhrady a na pláž, „Le Jardin“ reštau-
rácia s pizzou a stredomorskými špecialitami, bar, snack  bar, 
Wi-Fi (zadarmo), knižnica, gril, obchod so suvenírmi, obchody, 
parkovisko, slnečná terasa ( ležadlá a slnečníky) vonkajší bazén
Pláž
piesočnatá pláž (slnečníky a ležadlá)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fitness, vírivka, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA, masáže, wellness, vodné športy ( jazda na banáne, skútre, 
kajaky) šnorchlovanie, potápanie, výlety na  lodiach, rybárče-
nie, požičovňa  bicyklov
Stravovanie v cene
Raňajky : formou bufetu

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

a c l o n u x y é á
Resort La veranda sa nachádza uprostred tropickej záhrady na  ostrove Phu Quoc a má  podobu 
francúzskej prímorskej vily. Vhodný  pre  náročných  klientov.
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Mena: rupia (IDR)
Časový posun: +6 hodín, v čase platnosti letného času + 5 hod
Hlavné mesto: Jakarta
Telefónna predvoľba: +62
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky na Bali:
Jalan Profesor Mohammad Yamin 29, PO Box 1368, 103 10 Jakarta, 
Indonesia

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 30˚C. Ostrov má 
bohatú históriu, ale aj viac ako 350 km nádherných, piesočnatých pláží. 
Návštevníci môžu obdivovať jeden z najkrajších ostrovov na svete a 
zároveň byť svedkami najrôznejších náboženských obradov a folklórnych 
i kultúrnych slávností.

Bali
– kúzelný tropický ostrov bohov zaliaty slnkom, radosťou a pohodou. To najkrajšie 
z Indonézie!
Hlavným mestom Bali je Denpasar, ktorý leží na juhu ostrova. Dĺžka 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 lákadlom sú 
hinduistické chrámy, obklopené vodnými jazerami, exotické pláže, krásna príroda 
a tiež koralové rezervácie. Medzi najznámejšie patrí Ulu Watu, Pura Kehen, Pura 
Dalom, Kintamani či Tanah Lot na južnom cípe ostrova. Na severe  ostrova je  
niekoľko sopiek a tá najvyššia Agung (3031m) 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 šnorchlovania. Okrem potápačov a surfistov láka Bali tiež milovníkov 
golfu. 
Miestna  krajina  je typická nádhernými ryžovými políčkami, terasovite položenými 
nad sebou. Hoci je hlavným indonézskym náboženstvom 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 letiska v Denpasare a 
tvorí najjužnejšiu časť ostrova Bali. Za návštevu určite stojí hlavné mesto oblasti-
Kuta. Nočný život, množstvo obchodov 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 obchodov. 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. 

BALI

Indický oceán

Balijské moře

BALI

NUSA PENIDA

JÁVA Denpasar

Upozornenie 
Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri dostup-

nosti letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu sa meniť.
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný 

poplatok 79€ (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak).

BALI



Informácie > Informácie o cenách

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! 

Bali

V cene zájazdov je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Denpasar – Praha v turistickej triede 
vrátane letiskových  a bezpečnostných poplatkov, ubytova-
nia ( v prípade 12 dňového zájazdu na 9 nocí, v prípade 11 
dňového zájazdu 8 nocí, v prípade 10 dňového zájazdu na 
7 nocí), stravovanie podľa programu a vybraného hotela, 
transfery z/na letisko v cieli zájazdu, služby delegáta, povin-
né poistenie cestovnej kancelárie v zmysle zákona.

V cene zájazdov nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 28,50 EUR / 
pobyt / dospelá osoba a 15 EUR/ pobyt/dieťa do 18 rokov 
(podrobnosti o poistení nájdete na úvodných stránkach ka-
talógu), vstupné vízum 35 USD/osoba (platí sa v hotovosti po 
prílete do destinácie) a fakultatívne služby.

CESTOVNÉ DOKLADY - VÍZA
Pri turistických cestách na Bali je od držiteľov cestovných 
pasov SR vyžadovaný cestovný pas platný minimálne 6 me-
siacov 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 ces-
tovnom 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.

ZDRAVIE - OČKOVANIE
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je 
vyžadované žiadne očkovanie. Odporúčame očkovanie proti žl-
tačke. Ako vo všetkých tropických krajinách, aj na Bali platí pra-
vidlo 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 od-
porúča používať repelent, lebo štípanec sa v horúcom prostredí  
hojí  dlhšie.. Pri ľahkých  zdravotných problémoch si vyžiadajte 
základnú pomoc priamo v hoteli na  recepcii.  

KLÍMA - OBLEČENIE
Bali je rovníková krajina a podnebie je teda po celý rok po-
merne stabilné (teplota 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 A 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 zá-
suvky 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 miestne a medzinárodné hovory 
sú pobočky indonézskej štátnej telekomunikačnej spoloč-
nosti Telkom. V krajine je rozvinutá sieť niekoľkých mobil-
ných operátorov.

STRAVOVANIE
Základom indonézskej kuchyne je vždy varená ryža podáva-
ná najčastejšie so štipľavou omáčkou (sambal). Ďalej sú čas-
to súčasťou ryby a morské plody, korenené mäso a omáčky. 
To všetko dopĺňa široká ponuka ovocia vrátane menej bež-
ných druhov, ako je karambola, mangostan, plody chlebov-
níka, 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 dispozí-
cii 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 menší-
mi 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 nachádzajú v Ubude a okolí. 

Indonéska kuchyňa je jedna z najpreslávenejšich na svete

Klasické zobrazenie Ganéši se sloňou hlavou

Informace o letech
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenie sedadiel na palube nájdete 
na úvodných stránkach katalógu.
10, 11 a 12 dňové lety z Prahy do Denpasaru
Letecká spoločnosť: Singapore Airlines/Emirates (podľa do-
stupnej knihovacej triedy) 
Typ lietadla: Airbus A320,Airbus A330, Boeing B777-300 
Rezervácia Vášho prioritného miesta: Nie
Business Class: Nie
XL Seats: Nie
VIP salónik: Ano
Prednostné odbavenie pre rodiny s deťmi: Nie
Zvýhodnená záloha: Nie

Na ceste do / z destinácie je prestup v Singapure alebo 
v Dubaji. Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú 
platné pri dostupnosti letenky v optimálnej knihovacej 
triede a môžu sa meniť. 
*) Zmena typu lietadla vyhradená 

V obchodoch platia fixné ceny, v obchodíkoch a na trhovis-
kách 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 dre-
vené masky a bábky z tradičných divadelných hier. Pri ná-
kupe väčších umeleckých diel počítajte s obmedzením váhy 
batožiny pri spiatočnom lete.

PLÁŽE –PLÁVANIE
Pláže s jemným pieskom majú pozvoľný vstup do mora. Upo-
zorňujeme, že kúpanie je  ovplyvnené režimom prílivu a odlivu.

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



BALI

DENPASAR

ST. REGIS BALI RESORT
CONRAD BALI

COOEE BALI REEF RESORT 

SADARA BOUTIQUE
BEACH RESORT

SOL BEACH HOUSE BENOA
BALI TROPIC RESORT

GRAND MIRAGE RESORT
THALASSO BALI

Umiestenie hotelov

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 vý-
znamných 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 naj-
posvätnejších miest ostrova a taktiež zoznámenie sa  s veľmi 
rôznorodou krajinou. Prvá časť trasy vedie do mesta Klun-

Chrám Tirta Empul

Slonia jaskyňa Goa Gajah

Opičia rezervácia Kedaton

Chrám Taman Ayun Temple v Mengwi

Fakultatívne výlety > Umiestnenie hotelov
Bali

gkung, kde navštívite historický súdny dvor Kerta Gosa. Ďa-
lej pokračujete pozdĺž východného pobrežia až do netopierej 
jaskyne Goa Lawah. Po málo frekventovaných diaľniciach 
prejdete cez miesto Selat, kde môžete obdivovať ryžové te-
rasy a plantáže salakov. Vyvrcholením výletu je potom náv-
števa chrámu Besakih, najdôležitejšej hinduistickej svätyne, 
ktorý je Balijčanmi taktiež nazývaný „Materský chrám“. Ces-
tou späť je návšteva dielne na výrobu strieborných výrobkov 
v dedinke Celuk. Výlet je vrátane obeda.
Orientačná cena: 37 USD / osobu

Royal Bali 
Pekný poobedňajší výlet do západnej časti ostrova. Najprv 
návšteva slávneho chrámu Pura Taman Ayun v Mengwi, zná-
meho svojím prekrásnym komplexom terasovitých záhrad 
obklopených vodnou priekopou. Ďalšou zastávkou je opičia 
rezervácia Kedaton a výlet zakončíte sledovaním úchvatné-
ho západu slnka nad chrámom Tanah Lot.
Orientačná cena: 27 USD / osobu



Destinace > Oblast
The St. Regis Bali Resort *****

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali ****

Obsadenosť izieb
Suite:: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 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. K večeri je vyžadované formál-
ne oblečenie.

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 1 km
Ubytovanie
dvojlôžková izba De luxe, možnosť 1 prístelky, individuálne na-
staviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar (náplň spoplatnená) , set na prípravu čaju a kávy, vlastné so-
ciálne 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 ob-
sluhou (ázijská, indická), lobby bar, bar pri bazéne, obchod so 
suvenírmi, obchodná arkáda, bazén (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), 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, biliard, tenis (počas  dňa) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži, golf (4 km od ho-
tela) 
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, 
servírované obedy,  ľahké poobedné občerstvenie, neobmedzené 
množstvo rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, postmi-
xové 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 večeru sa vyžaduje formálne oblečenie

c d l n o v x y z é á
Luxusný rezort St. Regis sa môže pochváliť SPA centrom a bazénom v lagúne. Úžasná 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.

c d h l o n v w y z é
Rozľahlý luxusný rezort Grand Mirage Resort & Thalasso Bali sa  nachádza priamo pri  súkromnom 
úseku piesočnatej  pláže Tanjung Beanoa.  Je obklopený zeleňou a svojim hosťom 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 > Nusa Dua

Bali > Tanjung Benoa

 



c d l o n v w y z é á
Luxusný rezort Conrad Bali leží priamo na krásnej piesočnatej pláži. Priestranné izby majú vlastný balkón 
alebo terasu a ponúkajú moderný komfort. Veľký vonkajší 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 cyklistické výlety so 
sprievodcom, kurzy jogy a vodné športy. Odporúčame milovníkom golfu. Neďaleko hotela sa nachádza 
18-jamkové ihrisko Bali Golf & Country Club. 

Conrad Bali *****

Bali > Tanjung Benoa

Obsadenosť izieb
Izba  Deluxe:: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more:: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  1 km

Ubytovanie
dvojlôžková izba De luxe Garden, možnosť 1 prístelky, 
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou a 
vaňou, sušič vlasov, WC), trezor (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  ( ja-
ponská, stredomorská, ázijská), snack bar, bar pri ba-
zéne, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá a slneč-
níky zadarmo), Wi-Fi pripojenie (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



Sol Beach House Benoa *****

Bali Tropic Resort & Spa ****

Obsadenosť izieb
Izba Premium: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 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 ob-
sluhou alebo formou bufetu, lobby bar, bar pri bazéne, obchod so 
suvenírmi, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 3 konferenčné 
miestnosti, miniklub, detské ihrisko, Wi-Fi v lobby (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.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba De luxe: 1-11-112-111

Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (konzumácia za poplatok), set na prípravu čaju 
a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie s 
obsluhou, 5 barov, konferenčná miestnosť, Wi-Fi na recepcii (za-
darmo), nákupná arkáda, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá
Športové aktivity a zábava za poplatok
animačné a večerné programy, volejbal, stolný tenis, plážový 
futbal, nemotorizované vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All Inclusive: 11:00 - 24:00, zahŕňa raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu, poobede čaj a zákusky, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojov 
miestnej výroby. Služby je možné čerpať v časoch  a miestach 
určených hotelom. 

h l o n v x y é
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.

a h l o n v x á
Obľúbený prázdninový rezort leží v atraktívnej lokalite priamo pri širokej piesočnatej pláži Nusa 
Dua. Priestorné, klimatizované izby sú zariadené v tradičnom balijskom štýle a sú umiestnené v 
areáli plnom zelene a majú buď balkón alebo terasu.  Hosťom sú k dispozícii 3 reštaurácie, kvalitné 
SPA centrum so širokou ponukou masáží a dostatočný výber rekreačných aktivít. Hotel je vhodný 
pre strávenie aktívnej i relaxačnej dovolenky a je vhodný pre páry.

Bali > Tanjung Benoa

Bali > Nusa Dua > Nusu Dua



Sadara Boutique Beach Resort ****

COOEE Bali Reef Resort ****

Obsadenosť izieb
Izba Classic: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 1km
Ubytovanie
dvojlôžkové izby klasik, možnosť 1 prístelky, klimatizácia, telefón, 
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

Obsadenosť izieb
De luxe Bungalov: 1-11-112-1122-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 30 km
vzdialenosť od centra: 2 km
nákupné možnosti: 500 m
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, chladnička, 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, ba-
zén (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
pripojenie na internet (za poplatok), obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
raňajky: rozšírené kontinentálne formou bufetu
Stravovanie za príplatok:
polpenzia: večera servírovaná

c d l o n y é
Rezort Sadara Boutique Beach leží priamo pri krásnej pláži Tanjung Benoa s bielym pieskom. 
Ubytovanie je zaistené v priestorných klimatizovaných izbách, ktoré sú zariadené v kombinácii 
balijského štýlu a moderny. Bar pri bazéne servíruje osviežujúce nápoje a ľahké jedlá. V reštaurácii 
je možné ochutnať miestnu, ale aj ázijskú či západnú kuchyňu. Hotel je vhodný skôr pre páry 
hľadajúce príjemné odpočinkové prostredie s kvalitnými službami.

a c d l o n y é
Obľúbený dovolenkový rezort známeho reťazca COOEE leží priamo pri krásnej pláži Tanjung 
Benoa. Ubytovanie je zaistené v bungalovoch De Luxe, ktoré sú umiestnené v záhrade, v izbách v 
typickom balijskom štýle s peknou trasou. Klientom je k dispozícii SPA centrum s ponukou masáží 
a relaxačných procedúr. Hotel ponúka i dostatok športových a rekreačných aktivít. Preslávená pláž 
Nusa Dua sa nachádza približne 4 km od hotela.

Bali > Tanjung Benoa

Bali > Tanjung Benoa

 

 





Mena: Euro (EUR)
Časový posun: + 1 hodina
Hlavné mesto: Funchal
Telefónna predvoľba: +351
Tel.: +351213583300, +351213583301
       +351 917 340 255 (pohotovostný mobil / Emergency call)
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone: Avenida da Liberda-
de 200, 5 Esq., 1250 - 147, Lisboa, Portugalsko
E-mail: emb.lisbon@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/lisabon

Portugalské súostrovie Madeira patrí medzi celoročne vyhľadávané 
turistické lokality. Samostatný ostrov Madeira, podľa ktorého sa 
nazýva celé súostrovie, sa prezýva ako Ostrov večnej mladosti, Ostrov 
kvetov alebo Zelená perla Atlantiku. Svetovo známe sú novoročné 
oslavy s veľkolepým ohňostrojom, dojímavé scenérie, madeirské víno 
a nádherná flóra. 

Madeira
je portugalské súostrovie v Atlantickom oceáne so statusom autonómnej oblasti. 
Portugalčania sa vylodili na Madeire v roku 1419 v zátoke Machica. Samostatný 
názov ostrova je odvodený z portugalského ,,ilha da madeira´´ - ,,ostrov dreva´´. 
Pýši sa bohatou a nespútanou prírodou, ktorá Vám vyrazí dych. Turisti obdivujú 
skalnaté tiesňavy, chodníky vedúce okolo typických zavodňovacích kanálov – le-
vád, nekonečné množstvo úchvatných vyhliadok, jedinečnú flóru ostrova. Ostrov 
je pretkaný relatívne hustou sieťou dobre značených turistických chodníkov. 1862 
m vysoká sopka Pico Ruivo je zároveň najvyššou horou celého ostrova. Prírodné 
bohatstvo je tu naozaj nad všetky iné poklady a o večnú mladosť sa stará Golfský 
prúd, vďaka nemu je na ostrovoch klíma okolo 18°C. Príjemná teplota vody ako v 
mori, tak  aj v prírodných kúpaliskách, tropické rastliny a ovocie i bohaté kultúrne 
dedičstvo pozývajú k pobytu na Madeiru po celý rok.

Celoročné priaznivé subtropické podmienky  prospievajú najmä madeirskej flóre, 
ktorá je tu skutočne unikátna a patrí do tzv. oblasti Makaronézie, ktorá sa vy-
značuje mnohými  druhmi rastlín, z nich najznámejšia je drácena, čiže dračinec, 
podobný africkému baobabu. Obdivovatelia kvetín a rastlín mieria do záhrad a 
parkov, z nich  najznámejší je Jardin botanico De Madeira vo Funchale.  Orchideje, 
myrty, strelície, ľalie, bromélie a mnoho ďalších rastlín je nájdete práve tu. Na Ma-
deire sú unikátne vavrínové pralesy, ktoré sú zdrojom korenia u nás nazývaného 
bobkový list. Tunajšie lesy, chránené organizáciou UNESCO, sa rozkladajú na 15. 
tisíc hektároch. Krásu kvetín a prírody na Madeire ospevujú slávnosti a festivaly.

Špeciálny tip: Maratón na Madeire 29. 1. 2017
Poznajte Madeiru trochu iným spôsobom. Zúčastnite sa medzinárodného mara-
tónu v okolí hlavného mesta Funchal. Môžete si vybrať z niekoľkých vzdialenos-
tí, podľa svojej odvahy a schopnosti. Trasa vedie po rovine s menším stúpaním, 
mestom, pozdĺž mora.
Využite špeciálnu ponuku štartovného.
Maratón – štartovné k zakúpeniu v CK KARTAGO tours
Klasický maratón 42 km – cena 23 EUR (platí pri zakúpení do 31.10.)
Pol maratón 21 km – cena 12 EUR (platí pri zakúpení do 31.10.)
Mini maratón 7 km – cena 10 EUR (platí pri zakúpení do 31.12.)

Kompletnú ponuku nájdete na www.kartago.sk

Atlantický oceán

Funchal

Santa Cruz

Santana

Porto Moniz

Caniço

MADEIRA

ŠPANĚLSKO

MAROKO

MADEIRA



Informácie > Umiestenie hotelov

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

Madeira

Cestovné doklady – víza
Pri turistických cestách na Madeiru vám postačí jednoduchý 
cestovný doklad, ktorým je platný cestovný pas alebo občian-
sky preukaz, spôsobilý na cestovanie v EÚ. Pre pobyt, ktorý 
nepresiahne dobu troch mesiacov, nebudete potrebovať  žia-
dne vízum. Pri odlete nie je vyžadovaná žiadna odletová taxa.

Elektrina, mobilné telefóny, internet
Napätie v rozvodnej sieti je podobné ako u nás, 230V. Na 
ostrove Madeira sú zásuvky a vidlice rovnakého typu ako 
napríklad v Nemecku. Kompatibilné sú tiež eurovidlice, kto-
ré sa často používajú aj u nás. Madeira je autonómna oblasť 
Portugalska, pokiaľ máte vo svojom mobilnom telefóne eu-
rópsky roaming, bude vám fungovať bez problémov. Na os-
trove sa nachádza niekoľko internetových kaviarní, cena za 
pripojenie sa pohybuje okolo 5 EUR/hod. Ďalej tu nájdeme 
nespočetné množstvo podnikov a hotelov, ktoré disponujú 
bezdrátovým pripojením Wi.Fi.

Gastronómia
Madeirská kuchyňa je jednoduchá a vynikajúca. Medzi príkla-

dy z národných špecialít možno uviesť  čiernu rybu espada 
alebo kúsky hovädzieho mäsa na špíze nazvaného espetada. 
Ako príloha je vhodný madeirský nekvasený chlieb. Medzi 
typické nápoje patrí vyhlásené madeirské pivo.

Podnebie
Madeira býva často označovaná za ,,ostrov večnej mlados-
ti´´ a tak sa tu môžete tešiť na príjemnú klímu, ktorá trvá 
celý rok. Počasie sa podobá našej jari či skorému letu, v 
horách je potrebné počítať s nižšími teplotami a vyššou vlh-
kosťou, prispôsobte teda tomu tak svoje oblečenie.

Pláž – plávanie
Vzhľadom k tomu, že je ostrov vulkanického pôvodu, na-
chádza sa tu málo prírodných pláží. Vstupy do mora pri 
hoteloch umožňujú vybudované móla či umelé piesočnaté 
pláže. Prainha je jediná prírodná piesočnatá pláž a nachádza 
sa na východnom výbežku Ponta do Sao Lorenco. Na okraji 
hlavného mesta nájdete kamenistú pláž,  nazývanú Praia 
Formosa.

Câmara de Lobos

Kvetinový festival

Kvetinový festival – sprievod

Funchal

Do Centro

Rocamar

Residencial Greco
Residencial Monumental

Turistika
Ostrov Madeira je ideálnym miestom pre pešiu turistiku. Na 
molom kúsku zeme nájdeme divoké morské útesy,  rozo-
klané štíty, terasovité políčka na horských svahoch, ale 
aj subtropické záhrady s orchideami. Slávne sú turistické 
trasy pozdĺž zavlažovacích kanálov, tzv. levád. Jedná sa pre-
dovšetkým o nenáročné cesty, ktoré zvládne naozaj každý. 
Pokiaľ ste zdatnejší turisti, vydajte sa na najvyššiu horu os-
trova Pico de Ruivo a budete určite spokojný.

Prepitné
Výška prepitného sa udáva od 0,5 EUR. Samozrejme záleží 
na tom, ako ste s danou službou spokojný.

Prenájom auta
Požičanie automobilu stojí okolo 30 EUR/deň a benzín 
vychádza zhruba 1 liter za 1,50 EUR. Na ostrove nájdeme 
veľké množstvo autopožičovní, stačí si len vybrať auto 
podľa vlastného vkusu a potreby. Ceny v požičovňách sa 
môžu líšiť. Všade sú prudké a kľukaté cesty, vodič by mal 
byť skúsený a mal by počítať s náročnejšou jazdou ako v 
SR. Pokiaľ si chcete v sezóne požičať auto na určitú dobu, 
je istejšie spraviť rezerváciu už pred cestou. Odporúčame 
dojednať plné cestovné poistenie za cenu 11 EUR/auto/deň.

Umiestenie hotelov



V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tie naj-
atraktívnejšie a najžiadanejšie si môžete zakúpiť už pri nákupe zájazdu v Slovenskej republike, 
s podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa potom môžete oboznámiť na mieste pobytu. 
Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľov služieb. 

Stred ostrova – Eira do Serrado, Monde
(poldňový výlet)
Tento výlet vás zavedie do stredu ostrova. Prvou zástavkou 
je vyhliadka Pico des Barcelos (355 m. n. m.), odkiaľ si vy-
chutnáte nádherný výhľad na Funchal. Ďalej budete pokra-
čovať na vyhliadku Eira do Serrado (1 094 m. n. m.), odkiaľ 
pôjdete až do Údolia rehoľných sestier, kde môžete ochutnať 
miestne likéry a zákusky. Poslednou zástavkou bude slávny 
kostol Monte, kde je pochovaný posledný rakúsko-uhorský 
cisár Karol I. Záujemcovia  budú mať príležitosť zviesť sa na 
tradičných prútených saniach (sánky nie sú v cene výletu).
Orientačná cena: 38 EUR

Západ ostrova – Porto Moniz 
(celodenný výlet)
Spoznáte najkrajšie miesta západnej časti ostrova Madeiry. 
Prvá zástavka bude v Câmara de Lobos, ktorú si obľúbil aj 
Winston Churchill. Tu vznikla replika lode Kryštofa Kolom-
busa, ktorá teraz slúži ako výletná loď. Výlet pokračuje na 
Cabo Girão (580 m. n. m.), navštívite kostol v Ribeira Brava a 
cez horské sedlo Encumeada (1 007 m. n. n.) sa dostanete na 
severné pobrežie. Ďalším cieľom je mestečko Porto Moniz 
s preslávenými lávovými jazierkami. Odchádzať budete cez 
Santu, smerom na náhornú plošinu Paúl de Serra, spať do 
hotela sa dostanete pozdĺž južného pobrežia.
Orientačná cena: 76 EUR

Údolie Rabacal – 25 prameňov a vodopád Risco 
(celodenný  výlet)
RICO Rabacal je jedna z najkrajších a najnavštevovanejších 
levád na Madeire. Prechádzka začína neďaleko náhornej 
plošiny a prvá časť vedie cez oblasť lesov Laurisilva. Samo-
statná leváda začína o 2 km ďalej v hustom lese. Po ceste 
budete mať mnoho príležitostí k fotografovaniu. Na konci 
levády vás čaká odmena v podobe jazierka s 25 malými vo-
dopádmi. Späť sa vydáte smerom k tunelu a autobusu. Tunel 
je dlhý 800 m a odporúčame si so sebou vziať baterku. Vznik 
tejto levády sa odhaduje na rok 1835. 
Orientačná cena: 76 EUR

Folklórna večera s nápojmi
Večera bude prebiehať v klasickej portugalskej reštaurácií, 
kde budete mať možnosť ochutnať jedno z typických ma-
deirských jedál - ,,Espetadu´´ - a zároveň sa zoznámiť s ma-
deirským folklórnym spevom a tancom. Ako predjedlo sa 
podáva ,,Bolo do Caco´´, čo je tradičný guľatý plochý chlieb 
s cesnakovým maslom. Hlavné jedlo je ,,Espetada´´, čo je 
hovädzie mäso marinované v soli s bobkovým listom, ktoré 
sa pripravuje na otvorenom ohni (pôvodne na vavrínových 
vetvách). K mäsu sa podáva ,,Milho Frito´´, lahodné, do zlata 
pražené kocky z kukuričnej múky (známe aj ako polenta), 
hranolky a šalát. Počas večere sa podáva voda, červené ale-
bo biele víno a káva.
Orientačná cena: 46 EUR

Funchal – sobotní prohlídka města
(poldňový výlet) 
Zoznámite sa s hlavným mestom Madeiry. Začnete pri 
soche Sissi, navštívite prezidentskú záhradu, park Svätej 
Kataríny a katedrálu SÉ. Potom navštívite jeden z najstar-
ších vínnych pivníc Oliveiras, kde sa bude konať ochutnávka 
miestneho madeirského vína. Ďalšou zastávkou je tržnica 
Mercado dos Lavradores, kde môžete ochutnať rôzne druhy 
tropického ovocia. Potom sa zveziete lanovkou na Monte, 
kde navštívite Tropickú záhradu a kostol Monte, kde je po-
chovaný posledný rakúsko-uhorský cisár Karol I. a nakoniec 
Toboggan. Záujemcovia budú mať príležitosť zviesť sa na 
tradičných prútených saniach (sane nie sú v cene výletu).
Cena: 84 EUR

Východ ostrova – Santana
(celodenný výlet)
Počas výletu spoznáte najkrajšie miesta východnej časti 
ostrova Madeira. Prvá zástavka bude v Garajau pri soche 
Cristo Rei. Odtiaľ sa presuniete do dediny Camacha, kde sa 
nachádza manufaktúra prúteného nábytku a potom pôjde-
te až k Pico Areiro, tretiemu  najvyššiemu vrcholu Madeiry 
(1 818 m. n. m.). Budete pokračovať do Riveiro Frio, kde sa 
napojíte na krátku levádu Balcões. Po ceste na severový-

Porto Moniz

Santana – typický madeirský dom

Fakultatívne výlety
Madeira

chod navštívte mestečko Santana – tu môžete obdivovať 
jedny z posledných typických madeirských domov v tvare 
písmena ,,A´´. Poslednou zástavkou bude vyhliadka Ponta 
do Rosto, ktorá leží na najvýchodnejšom výbehu ostrova. 
Okolo Machica a letiska sa dostanete späť do hotela.
Orientačná cena:  76 EUR

Výlet loďou a pozorovanie delfínov – každý deň
Čas plavby: 10.30-13.30 (o 10.00. zraz v prístave) alebo 
15.00-18.00 (o 14.30 zraz v prístave)
Výlet katamaránom – loď sa plaví na otvorenom mori, kde 
budete mať možnosť pozorovať delfíny a veľryby. Ďalej 
plavba pokračuje pod útes Cabo Girão, ktorý je známy ako 
2.navyšší útes do mora na svete a kde je možné si zaplávať v 
mori (na palube katamaránu je možnosť požičania šnorchlu).
Orientačná cena: 46 EUR

Výlet na neobývané ostrovy Desertas
(každú stredu a sobotu – celodenný výlet)
Ostrovy ,,Desertas´´ sú chránenou prírodnou rezerváciou 
pre veľmi vzácne druhy vtákov. Pozdĺž pobrežia ostrovov 
môžete obdivovať dramatické steny a jaskyne. Zakotvíte 
pri jednom z ostrovov, nasleduje prehliadka ostrova a mô-
žete si zaplávať v kryštálovom čistom mori. Obed sa podá-
va na palube lodi.
Orientačná cena: 103 EUR

Rota dos Cetáceos –  plávanie s delfínmi 
Samozrejmosťou je odborný výklad biológa, ktorý s vami 
bude na palube po celú dobu plavby. Biológ vás zoznámi so 
základnými informáciami už pred vyplávaním a potom sa vy-
dáte do prístavu, kde začne to pravé dobrodružstvo! Vzhľa-
dom k naším dlhoročným skúsenostiam a pozorovateľom na 
pevnine vám uvidenie veľrýb a delfínov môžeme zaručiť.
Dĺžka plavby: cca 2.30 hod.
Orientačná cena: 65 EUR, s plávaním s delfínmi 84 EUR

Paragliding
Nezabudnuteľný zážitok k tandemovému letu nad úchvat-
nou krajinou ostrova Madeira.
Orientačná cena: 103 EUR



Fly and Drive
Portugalsko > Madeira

Letecký zájazd na ostrov Madeira s poznávacím okruhom automobilom. Automobil vám požičiame na mieste.

V cene je zahrnuté
Spiatočná letenka na pravidelnej linke s prestupom v Li-
sabone, 7x ubytovanie v hotely 4* s raňajkami, požičanie 
auto na 6 dní, transfer z/na letisko a poistenie CK.

V cene nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie vo výške 3,20 
EUR/dospelá osoba/deň a 2,70 EUR/dieťa do 18 rokov/deň, 
vstupné do pamiatok.

1. deň 
Prílet – transfer do hotela, ubytovanie v hoteli – Cais 
da Oliveira ****.
2.deň
Raňajky v hoteli, 9.30 pristavenie auta, možnosť ná-
vštevy dedinky Garajau – socha Ježiša Krista, lanovka 
na malú pláž, botanická záhrada, cesta pokračuje do 
Camacha, Santo da Serra (park so zvieratami), za ná-
vštevu stojí jedna z najkrajších vyhliadok Ponta do 
Rosto a Baia d´ Abra. Cestou je možná zastávka na 
malú čiernu pláž Prainha, prenocovanie v hoteli Cais 
da Oliveira.
3.deň
Raňajky  v hoteli, odchod smerom Camacha k 2.naj-
vyššiemu vrcholu Madeiry – Pico do Arieiro 1 818 m. 
Autom sa dostanete až k vyhliadke, len pár posled-
ných metrov vedú schody, cestou späť si môžete 
urobiť zastávku na prechádzku pozdĺž ,,levád´´ na vy-
hliadku ,,Balcoes´´, cesta vedie cez dedinku Faial, kde 
odporúčame obed v reštaurácií vydlabanej v skale, 
neďaleko je možné kúpanie v mori. Ďalšou zástav-
kou by mala byť Santana, kde sa nachádzajú typické 
miestne domy v tvare písmena A. Po severnej ceste 
sa dostanete cez Sao Jorge, Boa Ventura do Sao Vi-
cente a Sítio da feiteira de Baixo, kde sa nachádza 
váš ďalší hotel Estalagem do Vale****.
4.deň
Raňajky v hoteli, neďaleko hotela sa nachádza vul-
kanická jaskyňa Grutas, možnosť exkurzie, nasleduje 
Seixal, kde sa nachádza vyhliadka na ,,Véu de Noiva´´ 
Nevestin závoj – vodopád, cesta pokračuje až do Por-
to Moniz – vulkanické kúpalisko, nad kúpaliskom je 
reštaurácia Orca, ktorú odporúčame na obed, z Por-
to Moniz vedie cesta nahor na Paúl de Serra, oblasť 
Rabacal (krásna leváda k 25 prameňom), cesta po-
kračuje náhornou plošinou Paúl de Serra, nasleduje 
Encumeada – odkiaľ je vidieť jak severné tak i južné 
pobrežie ostrova, cez Sao Vicente sa dostanete späť 
do hotela Estalagem do Vale.
5.deň
Raňajky v hoteli, cesta na západ cez Sao Vicente až 
do Porto Moniz, z ktorého sa vydáte cez Santa až do 
Pona do Pargo, kde sa nachádza vyhliadka s majákom. 
Nasledujú malebné dediny Paul do Mor, Jardim do Mar 
s malebnými kaviarňami, cesta ďalej vedie do Calheta 
– fabrika na spracovanie cukrovej trstiny a žltá piesoč-
natá pláž, návrat do hotela Estalagem do Vale.
6.deň
Raňajky v hoteli, cestou do Funchalu budete míňať 
dedinky Magdalena do Mar, Ponta do Sol až do Ri-
biera Brava, kde sa nachádza jeden z najstarších 
kostolov Madeiry, po diaľnici sa dostanete k odbočke 
na útes Cabo Girao, ktorý je 2.najvyšším útesom do 
mora na svete, nasleduje mestečko Camara de Lo-
bos, obľúbené miesto Winstona Churchilla. Príjazd do 
Funchalu do hotela Jardin d´ Ajuda.
7.deň
Raňajky v hoteli, odporúčame poldňový výlet na 
Pico dos Barcelos – vyhliadka na celý Funchal, Eira 
do Serrado s výhľadom na Údolie rehoľných sestier. 
V samostatnom Funchale je možné vidieť napríklad 
kostol Monte, tropickú záhradu, na Monte sa na-
chádza taktiež atrakcia ,,Sáňky´´. Ďalej odporúčame 
Blandy´s múzeum vína s ochutnávkov, katedrálu Sé, 
mestskú tržnicu a ďalšie.
8.deň
Raňajky v hoteli, odovzdanie auta (v prípade skorého 
odletu, už večer pred odletom), transfer na letisko, 
odlet do Prahy.

Garajau

Cabo Girao

Camara de Lobos

Požičanie automobilu
V cene je požičanie automobilu – skupina A (typ Peugeot 
107,Renault Twingo) zo základným povinným ručením. Za 
poplatok 11 EUR/auto/deň je možné dokúpiť poistenie bez 
spoluúčasti. Za príplatok je možné zarezervovať auto vo 
vyššej kategórie. V prípade, že niektorý z hotelov nebude 
voľný, ponúkneme  vám vhodnú alternatívu.

 



Do Centro ***

Residencial Greco **

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 3 km
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 100 m
nákupné možnosti: 100 m
Ubytovanie
klimatizácia, káblová TV, vlastné sociálne zariadenie, trezor (za 
príplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, výťah, jedáleň, práčovňa
Pláž
3 km Praia Formosa, kamenistá prechádzajúca cez piesočnatú
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu, večera je možná vo vedľajšom hoteli 
(2 minúty chôdze) Windsor

Upozornenie
Pobytová taxa cca 1-2 EUR/osoba/noc (na mieste)

c d u
Hotel sa nachádza priamo v centre mesta v jednej z bočných uličiek, približne 500 metrov od 
prístavu. Je vhodný pre turistov, ktorí chcú byť v centre mesta a hľadajú jednoduchý, ale čistý a 
príjemný hotel.

Madeira > Madeira > Funchal

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 3 km
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 100 m
nákupných možností:  100 m
Ubytovanie
káblová TV, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (za poplatok)
Zariadenie hotela 
Vstupná hala s recepciou, výťah, jedáleň
Pláž
3 km Praia Formosa kamenistá pláž prechádzajúca cez piesoč-
natú
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu, večera e možná vo vedľajšom hoteli (2 
minúty chôdzou) Windsor
Stravovanie za príplatok
Večere: formou bufetu

Upozornenie
Pobytová taxa cca 1-2 EUR/osoba/noc (na mieste)

c d u
Hotel ležiaci v centre hlavného mesta Funchal, cca 300 metrov od prístavu a 500 metrov od 
mora. Výhodná poloha hotela umožňuje vychutnať si atmosféru starej časti mesta. Neďaleko sa 
nachádza mestská tržnica a lanovka na horu Monte.

Madeira > Madeira > Funchal



Residencial Monumental **

Rocamar ****

Madeira > Madeira > Funchal

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: 200 m
vzdialenosť od letiska: 25 km
vzdialenosť od centra: 2,5 km
nákupné možnosti: 200 m
Ubytovanie 
TV, Wi-Fi (zadarmo), stôl zo zrkadlom, chladnička, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor, niektoré izby majú 
balkón
Zariadenie hotela
malá recepcia, výťah, slnečná terasa s ležadlami na streche, 
veľká terasa, 2x reštaurácia
Pláž
menšia, kamenistá
Stravovanie v cene
Raňajky: kontinentálne
Stravovanie za príplatok: výber z menu

Upozornenie
Pobytová taxa cca 1-2 EUR/osoba/noc (na mieste)

c d n é
Hotel sa nachádza pri obľúbenej pobrežnej promenáde Lido, neďaleko verejného parku, 200 
metrov od malej kamenistej pláže. V bezprostrednej blízkosti (10 minút chôdze) leží aj malé 
nákupné centrum Forum Madeira, bar a reštaurácia. Centrum Funchalu sa nachádza asi 2,5 
kilometra ďaleko. Zastávka autobusu je len pár metrov od hotela.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdialenosť od pláže: 500 m
vzdialenosť od letiska: 10 km
vzdialenosť od centra: 100 m
nákupné možnosti: 100 m 
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, parkovisko, výťah, reštaurácia, bar, 
spoločenská miestnosť s TV, konferenčná miestnosť,  vnútorný 
a vonkajší vyhrievaný bazén, slnečné terasy (ležadlá a slneč-
níky zadarmo)
Pláž
10 minút chôdzou, kamenistá + prírodné kúpalisko
Športové aktivity a zábava zadarmo
posilňovňa, sauna, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, parný kúpeľ, potápačské centrum
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Večere: formou bufetu

Upozornenie
Pobytová taxa cca 1-2 EUR/osoba/noc (na mieste)c d o u x é á n

Hotel sa nachádza v hotelovej štvrti mestečka Canico de Baixo, na útese, 2,5 kilometra od centra 
mesta s obchodmi a reštauráciami, cca 15 kilometrov od Funchalu. Hotelový minibus jazdí niekoľko 
krát denne do hlavného mesta. Rocamar je kvalitný hotel s romantický výhľadom a niekoľkými 
bazénmi.

Madeira > Madeira > Canico

 

 



Nostalgický Lisabon
Portugalsko > Eurovíkend

Lisabon je najzápadnejšie hlavné mesto na európskej pevnine a rozkladá sa na relatívnej malej ploche 
84,92 km². Vďaka svojmu prístupu k Atlantickému oceánu sa stal významným obchodným prístavom  
a križovatkou sveta s najväčšími suchými dokmi európskom kontinente. Doky síce už neuvidíte na 
pôvodnom mieste, ale slávne pamiatky s Beláme stále pripomínajú veľkolepú námornú minulosť. 
Poetické mesto, ležiace pri ústi rieky rieky Tejo, osloví každého, kto má v duši aspoň trochu romantiky. Je 
plné nádherných pamiatok z čias objavených zámorských ciest, môže ponúknuť mnohé, čo v slovenskej 
kultúre nenájdeme: exotické pokrmy, netradičný životný rytmus, osobitnú architektúru i nespútaných 
ľudí. Pri prechádzke Lisabonom narazíte na mnoho vyhliadok (miradouros), z ktorých si môžete nafotiť 
celé mesto z rôznych pohľadov. Medzi najkrajšie vyhliadky patria Castelo de Sao Jorge a Miradouro da 
Senhora de Monte (výhľad na Lisabon), Santa Catarina (s výhľadom na rieku Tejo a západ slnka). 

Program zájazdu 

1. deň 
Odlet z Prahy do Lisabonu, privítanie na letisku česky 
hovoriacim sprievodcom, nasleduje cesta Lisabonom 
pri ktorej vás sprievodkyňa zoznámi zo základnými 
údajmi o meste.
2.deň
Raňajky. Celodenný výlet. Cesta vás zavedie do Sin-
try – prehliadka kráľovského paláca. Sintra je aj s 
priľahlou oblasťou zapísaná do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Sintra bola vďaka maurskému 
hradu, množstva palácom, záhrad, parkov, nazýva-
ná rozprávkovým mestom. Obed vás čaká v typickej 
portugalskej reštaurácií. Ďalšou zastávkou bude Cabo 
de Roca – maják na konci sveta. Portugalský básnik 
16. storočia Luis de Camoes píše o tomto mieste, že 
je to miesto, kde končí zem a začína more. Maják je 
na strmých útesoch, ktoré sú domovom sťahovavých 
a morských vtákov. Potom navštívite Cascais – sve-
toznáme letovisko na pobreží Atlantického oceánu, 
ktorému sa hovorí aj portugalská riviéra. Nachádza 
sa tu historické centrum s krásnym prístavom s prí-
jemnou promenádou.
3.deň
Raňajky. Prehliadka Lisabonu s česky hovoriacim 
sprievodcom. Prostredníctvom nášho skúseného 
sprievodcu sa zoznámite najzaujímavejšími pami-
atkami tohto pozoruhodného mesta. Navštívite his-
torické mesto, Maurskú pevnosť Castelo Sao Jorge, 
symbol portugalského zlatého veku vežu Torre de 
Belém, zveziete sa populárnymi miestnymi električ-
kami, prejdete pešiu zónu až k výťahu Elevador de 
Santa Justa z ktorého je krásny výhľad na celý Lisa-
bon. Navyše uvidíte lisabonskú rieku Tejo, cez ktorú 
je postavený najdlhší most v Európe, ktorý meria 
neuveriteľných 17 kilometrov.
4.deň
Raňajky. Voľný deň.
5.deň
Transfer na letisko a odlet do Prahy.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava na pravidelnej linke Praha – Lisabon 
– Praha v ekonomickej triede s leteckou spoločnosťou 
TAP, 4 nocľahy v hoteli 3* s raňajkami, služby česky 
hovoriaceho sprievodcu, celodenný a poldňový výlet 
so sprievodcom, transfer z/na letisko, zákonné po-
istenie CK
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie vo výške 
3,20 EUR/dospelá osoba/deň a 2,70 EUR/dieťa do 18 
rokov/deň, vstupné do pamiatok, miestna pobytová 
taxa
Ďalšie informácie
Minimálny počet účastníkov pre realizáciu tohto zá-
jazdu je 14 osôb. Zmena programu a odletových ča-
sov podľa aktuálnej situácie vyhradená.

kráľovský palác SintraTorre de Belém

 





Mena: kenský šiling (KSh)
Časový posun:+ 2 hodiny, (počas platnosti letného času + 1 hodina)
Hlavné mesto: Nairobi
Telefónna predvoľba: +254
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi 
Tel.č.: 00254202721896, 00254202721898
Mobilný kontakt: +254731282826 ( pohotovostný mob.)
e-mail: emb.nairobi@mzv.sk
internet: www.mzv.sk/nairobi

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.
Keňa
má bohatú, milióny rokov dlhú históriu. Pôvodní domorodí obyvatelia 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 dokáže prispôsobiť 
novým kultúrnym vplyvom. Hoci mnohí obyvatelia lamentovali nad postupnými 
zmenami tunajšieho životného štýlu a nad stratou tradícií, Keňa si omnoho 
viac ako ktorákoľvek iná krajina na svete zachovala veľa zo svojich zvyklostí. 
Výsledkom je úplne unikátny charakter domáceho života.

Watamu
Severne od Mombasy sa rozprestiera ospalá dedinka Watamu, ktorá sa postupom 
času premenila z pôvodnej svahilskej rybárskej osady v malé turistické letovisko. 
Okrem hotelových komplexov je tu iba niekoľko malých predajní s potravinami, 
pár obchodov so suvenírmi, barov a reštaurácií. V blízkosti Watamu vznikli  
Národné morské parky, ktoré sú ideálnym  miestom pre návštevu milovníkov 
šnorchlovania a potápania. Môžu tu obdivovať pestrofarebný podmorský svet s 
tropickými rybkami a dokonca tu je možné vidieť i priateľské a mierumilovné 
delfíny. Tí, ktorí nepatria k priaznivcom potápania, môžu pozorovať úchvatný 
morský život z vyhliadkovej lode s preskleným dnom. Severozápadne od Watamu 
sa rozkladá prekrásny geologický úkaz Prepadlina Marafa, prezývaná tiež ako 
,,Pekelná kuchyňa´´. Pestrá sústava pieskovcových priepastí a strmých roklín sa 
počas východu a západu slnka premení na fascinujúci farebný pohľad. Iba 4 km od 
Watamu sa nachádza hustá džungľa Arabuko Sokoke, ktorá ukýva svet mnohých 
zázrakov. Vedľa vzácnych druhov vtáctva, cicavcov a hosťujúcich stád slonov sa tu 
nachádzajú ruiny strateného mesta Gede, ktoré boli kedysi svahilskou osadou. 
Cez 300 rokov opustenému mestu dominuje palác s impozantným oblúkovým 
vchodom. 

Kilifi 
Malé prístavné mesto sa nachádza v malebnej zátoke  asi 40 km južne od Watamu 
a ukrýva krásne, turistickým ruchom len málo poznačené pláže. Mestom preteká 
rieka Goshi, rozdeľujúca Kilifi  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

ETIOPIA

SOMÁLSKO

TANZÁNIE

UGANDA

SUDAN

Mombasa

Nairobi

jezero 
Turkana

KEŇA

UPOZORNENIE 
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí jednorazový manipulačný popla-

tok 50 EUR ( ak nie je v cenníku uvedené inak).

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Elektronické vízum (cestovná kancelária vízum zaistí na požiada-

nie a za poplatok 69 EUR / osoba do 16 rokov)



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 pod-
mienkou. Vízum si klient môže zabezpečiť sám  na stránke 
www.evisa.go.ke ( musí byť vybavené pred odletom), alebo 
prostredníctvom CK za poplatok 70 EUR. Upozorňujeme, že 
pri vstupe do krajiny je povolený dovoz max. 1 kartónu ci-
gariet 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 očko-
vanie proti žltej zimnici (pri cestujúcich prilietajúcich resp. 
odlietajúcich z/do rizikových oblastí je povinné). Osoby, 
plánujúce výlet na safari alebo prázdniny v Mombase a prí-
morskom letovisku pozdĺž pobrežia, by mali zvážiť antima-
larickú 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 je najvhodnejšie najmä 

ľahké bavlnené oblečenie. Pri občasnom večernom ochla-
dení a taktiež v klimatizovaných priestoroch, môžete využiť 
ľahké pulóvre, bundy a oblečenie s dlhým rukávom. Na sa-
fari sa odporúča pevná obuv, pokrývka hlavy a opaľovací 
krém s vysokým ochranným faktorom (ten je vhodné pou-
žívať počas celého pobytu)

Transfery - prenájom auta - výlety: 
Upozorňujeme, že pomerne veľká časť ciest v Keni je ne-
spevnených. Uskutočňované 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 preu-
kaz SR minimálne 1 rok, platnú kreditnú kartu a dosiahnutý 
vek 25 rokov. Vzhľadom k špecifickým miestnym podmien-
kam 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 môžete zoznámiť pria-
mo na mieste pobytu. Prosím, zoznámte sa vždy podrob-
ne 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 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 mo-
bilných telefónov je v Keni dostupné, pokrytie signálom a 
jeho kvalita však môže kolísať. O rozsahu a možnostiach 
vlastného roamingového programu sa, prosím preto infor-
mujte u vlastného mobilného operátora. 

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú vybavené dvojitými posteľami (tzv. letiska-
mi) rôznych rozmerov od bežných, tzv. double-beds, cez šir-
šie queensize-beds, až po najširšie kingsize–beds. V niekto-
rých hoteloch je v 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 posteliach spoločne 
s rodičmi.

Elektrina:  
Elektrická sieť v Keni je 230V/50Hz. Používateľné zásuvky 
sú typu D, takže s dvoma plochými kontaktmi a uzemňova-
cím kolíkom. Pre všetky elektrické prístroje so slovenskými 
zástrčkami potrebujete adaptér, tzv. prechodku, ktorú je 
možné zakúpiť na mieste a niekedy za zálohu požičať na 
hotelovej recepcii.

Pláže - Plávanie:  
Pláže s jemným bielym pieskom majú prevažne pozvoľný 
vstup. Kúpanie v Indickom oceáne je však ovplyvnené reži-
mom 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, prípadne 
prísť až ku koralovému útesu, nezabudnite si obuv do vody.
Šnorchlovanie je za poplatok. V decembri a januári dochád-
za v oblasti Malindi k zaujímavému prírodnému úkazu, keď 
morská voda dostane červenkastý nádych od pôdy splave-
nej 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. Ban-
ky si na rozdiel od nich účtujú poplatky. V oblasti Malindi a 
Watamu sa dajú zameniť výhradne eurá. V ostatných oblas-
tiach v Keni, rovnako ako na safari, sú preferované americ-
ké doláre, ale len bankovky a mince vydané po roku 2001. 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 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 va-
šom 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 nepo-
žadujú 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 viacdňové safari na poznávacom 
zájazde, ide obvykle o čiastku 5 USD a deň. Nie je nezvy-
čajné, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
služieb. Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí prepitného 
je vo vašich rukách.

Informácie o letoch
Bližšie informácie o letoch a lietadlách vrátane 
makiet a rozmiestnenie sedadiel na palube nájdete 
v úvodných stránkach katalógu.

Odlet z Počet dní Letový deň Letecká spol. Typ letadla * Priority seat Business Class XL seat VIP Salónik
Prednostné 
odbavenie pre 
rodiny

Medzipristánie 
do destinácie

Medzipristánie 
z destinácie

Praha 10/11/12 ut, st, pia TVS B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano HRG, ZNZ HRG
Praha 9/10 ut, st TVS B737-800 Ano Ano Ano Ano Ano HRG, ZNZ HRG

* změna typu letadla vyhrazena

Informácie 
Keňa



MALINDI

WATAMU

MOMBASA

SANDIES TROPICAL VILLAGE
DIAMONDS DREAM OF AFRICA

DORADO COTTAGE

TEMPLE POINT RESORT

JACARANDA BEACH RESORT

BAOBAB SEA LODGE
KILIFI BAY BEACH RESORT

Národní park
Watamu Marine

Národní mořský park
Malindi

Kilifi

Počas vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Tie najatraktívnejšie a naj-
žiadanejšie si môžete zakúpiť priamo pri nákupe vášho zájazdu. 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. . 
Ruiny Gede + džungla Arabuko Sokoke
Poldňový výlet začína cestou za spoznaním ruin Ged, viac 
ako 300 rokov starého svahilského mesta, ktorému domi-
nuje palác s impozantným oblúkovým vchodom. Zrúcaniny 
mesta Gede predstavujú jednu z najvýznamnejších pamia-
tok na celom pobreží Kene. Pralesom zarastené pozostat-
ky jednotlivých stavieb sa rozprestierajú na niekoľkých 
miestach. Mesto Gede bolo z neznámych dôvodov opus-
tené približne pred tristo rokmi. Obklopuje ho hustá džun-
gľa 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 približ-
ne dve hodiny, návrat do hotela okolo siedmej.  

Che Shale + Robinsonov ostrov + Marafa
Vzrušujúci celodenný výlet Land Roverom k opusteným plá-
žam Golden Beach s nádherným zlatým pieskom s možnos-
ťou prechádzky v dunách. Cesta pokračuje k Robinsonovmu 
ostrovu, kde na vás čaká chutný obed v podobe krabov, 
rýb, kokosovej ryže a čerstvého ovocia. Po obede vyrazíte 
k známej Diablovej kuchyni, kde si pri západe slnka užijete 
príjemnú prechádzku farbami hýriacim kaňonom. Návrat do 
hotela okolo ôsmej hodiny. Obed v cene, nápoje sa platia.   

Diablova kuchyňa – Marafa
Tento pôsobivý geologický útvar – prepadlina – leží asi 35 
km od Malindi, blízko dedinky Marafa. Je to fascinujúca fa-
rebná sústava pieskovcových roklín, ktorá vznikla ako dô-
sledok niekoľko tisíc rokov trvajúcej erózie pieskovcového 
hrebeňa. Odhalená skala vám ukáže obrovské množstvo 
farieb. Najkrajší pohľad na ňu je pri západe slnka. Odpo-
rúčame športovú obuv. Výlet je sprevádzaný česky hovo-
riacim sprievodcom.

Malindi Tour
Krátka prechádzka prístavným mestom Malindy. Keďže išlo 
o významný prístav, pri svojej ceste do Indie sa tu v roku 
1498 zastavil aj Vasco da Gama. Na pamiatku tejto udalos-
ti tu bol vztýčený pilier, ktorý stojí dodnes a je jednou z 
obľúbených turistických atrakcií mesta. V moslimskej časti  
návšteva  arabskej oblasti s prehliadkou niekoľkých  me-
šít a  miestneho trhu. Možnosť nakupovania a zjednávania 

v obchodíkoch  (zastávka v rezbárskej dielni a miestnom 
obchode so suvenírmi) odkiaľ si môžete doviezť krásne 
spomienky na Keňu. Naskytne sa vám príležitosť vytvoriť si 
lepší obraz o živote domácich obyvateľov. Výlet je sprevá-
dzaný česky hovoriacim sprievodcom.

Blue Safari Classic
Celodenný výlet plný slnka a mora. Plavba loďou s pre-
skleným dnom s možnosťou 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.

Upozornenie
Aktuálne ceny budú k dispozícií v destinácií. Minimálny 
počet účastníkov na realizáciu fakultatívnych výletov je 6 
osôb.

Umiestnenie hotelov

zrúcaniny mesta Gede

džungľa Arabuko Sokoke pri meste Gede

 pilier na počesť Vasco de Gamu, Malindi

prepadlina Marafa – Ďiablova kuchyňa

Fakultatívne výlety/ Umiestnenie hotelov 
Keňa



Safari – Lev Simba 
Keňa

Safari spojené s pobytom pri mori vo Watame.

1.deň Praha - Mombasa
Odlet do Mombasy priamym chartrovým letom cez 
Zanzibar s technickým medzipristátím v Hurghade. 
Transfer do Watamu a ubytovanie v hoteli Jacaranda 
Beach Resort**** s programom All inclusive. Nocľah.
2.deň: Watamu  
- hotel Jacaranda Beach Resort ****
Voľný deň v hoteli Jacaranda Beach Resort s progra-
mom All Inclusive. Odpočinok a individuálne aktivity.
3.deň: Národný park Tsavo East
V ranných hodinách odchod z Watamu 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 savany a pláne zaras-
tené krovinami a preteká cez ňu rieka Galana, pozdĺž 
ktorej vyrastá bujná vegetácia vytvárajúca nádher-
nú 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 čer-
venou pôdou pre ochranu pred slnkom a hmyzom. 
Príchod do kempu na obed. Po obede odpočinok 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, leopar-
dy, levy alebo byvoly. V tomto národnom parku sa 
nachádza aj časť ľadovcového jazera. Obed sa podá-
va v kempingu s výhľadom na Kilimadžáro. Neskôr 
odchod na pozorovanie vysokej zvery v nádhernej 
scenérii s dominantou Kilimandžára. Vo večerných 
hodinách príchod do kempingu. Večera, ukážka ma-
lajských tancov vo svetle ohňa a nocľah.  
5.deň: NP Amboseli -  prírodná rezervácia Ngu-
tuni
V skorých ranných hodinách raňajky, neskôr ranná 
prechádzka parkom Amboseli. Odchod z parku, obed 
v rezervácii Ngutuni, kde absolvujete aj  krátku pre-
chádzku. Poobede návrat späť do Malindi.   
6.-8./9./10./11.deň: Watamu, hotel Jacaranda 
Beach Resort
Pobyt v hoteli Jacaranda Beach Resort alebo v inom 
hoteli podľa vášho výberu (na základe individuálnej 
kalkulácie).
9./10./11./12.deň: Mombasa – Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z 
Mombasy späť do ČR charterovým letom.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v turis-
tickej triede vrátane letiskových a bezpečnostných 
poplatkov, 3-dňové safari s plnou penziou a uby-
tovaním na 2 noci v lodgi alebo v kempe, dopravu 
minibusom pre 6 osôb s terénnou úpravou safari, 
počas safari k dispozícií voda, česky alebo slovensky 
hovoriaci sprievodca pri min. 15 účastníkov, program 
podľa popisu, nocľah v hoteli Jacaranda Beach Resort 
s programom All Inclusive, transfery z/na letisko v 
cieli zájazdu.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 
EUR/deň/dospelá osoba a 2,70 EUR/deň/dieťa do 16 
rokov, vstupy do parkov 130 USD/dospelá osoba, 80 
USD/dieťa 2-12 rokov, fakultatívne služby, poplatok za 
vstupné vízum vo výške 69 EUR/osoba od 16 rokov 
a prepitné.

Ceny a termíny nájdete na www.kartago.sk alebo 
u vášho predajcu.

Upozornenie
Minimálny počet účastníkov pre realizáciu zájazdu je 
6 osôb. Pri odchode na safari sa klienti z hotela od-
hlasujú. Izbu si môžu nechať za poplatok a po dohode 
s recepciou. Safari sa dá individuálne vykalkulovať  s 
iným hotelom z našej ponuky. Odporúčame si so se-
bou vziať ďalekohľad.



Ceny  a termíny naleznete na www.eximtours.cz
nebo u vašeho prodejce.

Safari – Po stopách antilop 
Keňa

Safari spojené s pobytom pri mori vo Watamu

1.deň: Praha - Mombasa
Odlet do Mombasy priamym chartrovým letom cez 
Zanzibar s technickým medzipristátím v Hurghade. 
Transfer do Watamu a ubytovanie v hoteli Jacaranda 
Beach resort **** s programom All inclusive.
2.deň: Watamu – hotel Jacaranda Beach resort
Voľný deň v hoteli pre individuálne aktivity.
3.deň - Národný park Tsavo East
Skoro ráno odchod z Watamu smerom na Kilifi cez 
Mariakani a Palm Valley do národného parku Tsavo 
East. V parku s rozlohou viac ako 9000 km² 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 pokraču-
je až k lodgi  Rhino Valley, ubytovanie a obed. Neskôr 
nasleduje popoludňajšie safari, návrat späť do lodge, 
večera a nocľah.    
4.deň: Tsavo East - Amboseli
Skoro ráno budíček, raňajky a odchod k prameňom 
,,Mzima Springs´´, obľúbenému miestu krokodílov a 
hrochov. V týchto miestach bolo pod vodou zriadené 
špeciálne observatórium, aby návštevníci mohli de-
tailne pozorovať podvodný riečny svet. Neskôr cesta 
pokračuje smerom k NP Amboseli. Príchod do lodgi 
Sentrim Amboseli, obed a ubytovanie (môže byť lod-
ge alebo kemp). Po obede prechádzka parkom, pri 
ktorej sa budete môcť kochať pohľadom na divokú 
zver a nádherné scenérie s najvyššou horou Afriky 
Kilimandžáro v pozadí. Späť na ubytovanie sa vrátite 
na večeru.
5.deň: Amboseli – Tsavo East
6:00 raňajky a odchod z kempu na safari po NP Am-
boseli, 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 uby-
tovanie).  
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 Watamu.
7.-8./9./10./11.deň: Watamu
Pobyt v hoteli Jacaranda Beach Resort.
9./10./11./12.deň: Watamu – Mombasa - Praha
Ukončenie pobytu a transfer na letisko k odletu z 
Mombasy späť do ČR.

V cene zájazdu je zahrnuté
Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v turistic-
kej triede vrátane letiskových a bezpečnostných po-
platkov, 4-dňový safari s plnou penziou a ubytovaním 
na 3 noci v lodgi alebo v kempe, dopravu minibusom 
pre 6 osôb s terénnou úpravou safari, počas safari 
k dispozícií voda, česky alebo slovensky hovoriaci 
sprievodca pri min. 15 účastníkoch, program podľa 
popisu, nocľah v hoteli Jacaranda Beach Resort s 
programom All Inclusive, transfery z/na letisko v cieli 
zájazdu.
V cene zájazdu nie je zahrnuté
Odporúčaný príplatok za cestovné poistenie 3,20 
EUR/deň/dospelá osoba a 2,70 EUR/deň/dieťa do 16 
rokov, vstupy do parkov 190 USD/dospelá osoba, 120 
USD/dieťa 2-12 rokov, fakultatívne služby, poplatok za 
vstupné vízum vo výške 69 EUR/osoba od 16 rokov 
a prepitné.

Ceny a termíny nájdete na www.kartago.sk alebo 
u vášho predajcu.

Upozornenie
Zmena programu vyhradená. Pobyt si môžete zvoliť 
v akomkoľvek hoteli z našej ponuky (na základe in-
dividuálnej kalkulácie). Minimálny počet účastníkov 
pre realizáciu zájazdu je 6 osôb. Pri odchode na safari 
sa klienti z hotela odhlasujú. Izbu si môžu nechať za 
poplatok a po dohode s recepciou. Safari sa dá indivi-
duálne vykalkulovať  s iným hotelom z našej ponuky. 
Odporúčame si so sebou vziať ďalekohľad. 
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Temple Point Resort ****+

k l í r w x y é á
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 viliek 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. 
Dvakrát týždenne chodí z hotela zadarmo minibus do Malindi.

Keňa > Watamu

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more:: 11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži 
vzdialenosť od letiska: 120 km 
vzdialenosť od centra:  Malindi           28  km
                                     Watamu         6 km

Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, stropný ven-
tilátor, moskytiéra, LCD televízor so satelitným príj-
mom, 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

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizze-
ria, 2 bary, Wi-Fi v lobby zadarmo, obchod, konfe-
renčná miestnosť, TV miestnosť, 2 bazény so slanou 
vodou z toho jeden s jacuzzi (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), práčovňa (za poplatok)

Pláž
Piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za 
zálohu

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitness, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), plážo-
vý volejbal, futbal,
stolný tenis, lukostreľba, biliard, šípky, boccia, vodná 
gymnastika

Športové aktivity za poplatok
salón krásy, masáže, vodné športy na pláži, kanoe, 
kajak,  katamarán, potápanie, šnorchlovanie, rybár-
stvo, kitesurfing, požičovňa bicyklov a organizované 
bicyklové výlety 

Stravovanie v cene
Soft all inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere 
formou bufetu, poobede  káva, čaj so sušienkami, 
počas raňajok, obeda a večere nealkoholické nápoje, 
po celý deň k dispozícii voda z barelu. Možné čerpať v 
časoch a na miestach určených hotelom.
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Jacaranda Beach Resort ****

h l o í u w x z é á
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 pláži. 150 m dlhý úsek je vyhradený hotelovým hosťom a je 
vybavený ležadlami, nad ktorými sa týčia palmy poskytujúce tieň. V rezorte panuje veľmi uvoľnená a 
neformálna atmosféra. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. 

Keňa > Watamu

Obsadenosť izieb
Izba Classic garden: :  
1-11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:      pri pláži
vzdialenosť od letiska:    125 km
vzdialenosť od centra:   7 km Watamu / Malindi 17 km 
nákupné možnosti :  v hoteli

Ubytovanie
klimatizácia, stropný ventilátor, moskytiéra, telefón, 
chladnička (na vyžiadanie za poplatok), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia na pláži (plody mora, za poplatok),  bar, pizzeria 
(za poplatok),  Wi-Fi na recepcii (zadarmo), disko-
téka, obchodná arkáda, TV miestnosť, konferenčná 
miestnosť, zmenáreň, malá knižnica, 3 bazény s ja-
cuzzi (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, tenisový kurt, stolný tenis, biliard, plážový 
volejbal, minifutbal, telocvičňa, šípky 
 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA a wellness centrum 
v Malindi: potápanie, šnorchlovanie
vo Watamu: golf, jazda na koni, kitesrufing
 
Stravovanie v cene
All inclusive: 10.00-22.00, zahŕňa raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa 
káva a čaj, sezónne ovocie, neobmedzené množstvo 
rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, džúsy 
-  nie z čerstvého ovocia) a alkoholických nápojov 
(pivo, víno) miestnej výroby. Je možné čerpať v čase 
a na miestach určených hotelom.



Kilifi Bay Beach Resort ****

h l í q r x y é
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 ideálnym miestom pre relax. Pre aktívnych  klientov sú pripravené animačné 
programy a ponuka vodných športov. 

Keňa > Kilifi

Obsadenosť izieb:
Štandardná izba v záhrade: 1-12-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 64 km
vzdialenosť od centra: Kilfi 5 km 
                                     Malindi 55 km      
                                     Mombasa 56 km

Ubytovanie
individuálne ovládateľná klimatizácia, stropný ven-
tilátor, moskytiéra (na vyžiadanie), plazmová TV, 
chladnička (denne doplňovaná vodou), set na prípra-
vu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor (zadarmo)

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (morské plody, za poplatok), Wi-Fi 
(zadarmo), bar, bar pri bazéne, zmenáreň, konferenč-
ná miestnosť, TV kútik,  
2 bazény (ležadlá a osušky zadarmo), butik, práčovňa 
(za poplatok), služba stráženie detí

Pláž
piesočnatá, prístup po schodoch cez vyvýšený plážo-
vý bar, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo

Športové aktivity a zábava zadarmo :
animácie, večerné programy, živá hudba, vodná gym-
nastika, plážový volejbal, stolný tenis, šípky, biliard, 
masáže (zadarmo 30 minút denne)

Športové aktivity za poplatok
šnorchľovanie, potápanie, windsurfing, vodné športy 
na pláži, požičovňa áut a bicyklov 

Stravovanie v cene
All inclusive: 10.00-22.00, zahŕňa raňajky, obedy, ve-
čere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je 
možné čerpať v čase a na miestach určených hote-
lom.



Baobab Sea Lodge ***+

h l í q r w x y é
Menší hotel s ideálnou polohou v pokojnej lokalite pri dlhej piesočnatej pláži a zároveň blízko Kilifi, 
niekdajšieho ospalého rybárskeho mestečka, ktoré sa dnes stalo obľúbenou turistickou destináciou. 
Niekoľko dvoj a jednoposchodových hotelových budov postavených v tradičnom štýle obklopených 
tropickou záhradou, ktorá poskytuje príjemný tieň počas horúcich dní. Pobyt odporúčame skôr menej 
náročným cestovateľom, ktorí ocenia pokoj a možnosť návštevy mesta.

Keňa > Kilifi

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v záhrade:: 1-12-11-112-111

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 61 km
vzdialenosť od centra: Kilfi 2,5 km 
                                    Malindi 52 km      
                                    Mombasa 53 km

Ubytovanie
jednoducho zariadené izby, individuálne ovládateľná 
klimatizácia, moskytiera (na vyžiadanie), chladnička 
(doplňovaná vodou), set na prípravu kávy a čaju, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, 
WC), trezor (zadarmo), terasa 

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, Wi-Fi (zadar-
mo), 2 bary, bar pri bazéne, obchod,  konferenčná 
miestnosť, zmenáreň, práčovňa (za poplatok), služba 
stráženie detí , TV kútik,  butik,  bazén (ležadlá za-
darmo), 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, luko-
streľba, masáže (zadarmo 30 minút denne)

Športové aktivity za poplatok
šnorchľovanie, potápanie, vodné športy na pláži, po-
žičovňa áut a bicyklov 

Stravovanie v cene
All inclusive: 10.00-22.00, zahŕňa raňajky, obedy a 
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby. Je 
možné čerpať v čase a na miestach určených hote-
lom.



57×
v Polsku

130×
v Česku

8×
v Maďarsku
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Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné podmienky účasti na zájazdoch (ďalej len 
„VOP“ alebo Všeobecné obchodné 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, Revoluč-
ní 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 uzatvorenej medzi 
zákazníkom, pričom zákazníkom sa rozumie akákoľvek fy-
zická alebo právnická osoba, a cestovnou kanceláriou EXIM 
TOURS, sú platné a účinné od 23.6.2016. CK KARTAGO TOURS 
sprostredkováva predaj zájazdu v mene obstarávateľa.
 Za zákazníka sa považuje rovnako osoba, v ktorej pro-
spech bola zmluva o zájazde uzatvorená 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 odmiet-
ne, bude plnené osobe, ktorá zmluvu o zájazd uzatvorila, 
pokiaľ sa cestovná kancelária EXIM TOURS a zákazník nedo-
hodnú 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 zá-
kazníkom, 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 zmluvy o zájazde okami-
hom odoslania potvrdenia o zájazde cestovnou kanceláriou 
EXIM TOURS, či jej splnomocneným zástupcom do e-mailo-
vej schránky zákazníka, či na jeho korešpondenčnú adresu. 
Zákazník podpisom zmluvy o zájazde, prípadne učinením 
objednávky zájazdu (ak nie je zmluva o zájazde uzatvore-
ná písomnou formou) potvrdzuje, že sa pred uzatvorením 

zmluvy o zájazde oboznámil s katalógom, prípadne doda-
točnými ponukami, týmito Všeobecnými podmienkami, 
prepravnými podmienkami pre cestujúcich, batožinou a 
tovar vydaným príslušnou prepravnou spoločnosťou, ktorá 
zaisťuje dopravu v rámci cestovnej zmluvy (ďalej len „Pre-
pravné podmienky“) a prípadnými zvláštnymi podmienka-
mi, 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 pod-
mienkami priloženými k zmluve o zájazde.
1.3 V otázkach neupravených zmluvou o zájazde, dodatoč-
nými podmienkami, všeobecnými podmienkami, zvlášt-
nymi 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 Európskych spoločenstiev/
Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je 
Česká republika viazaná.
1.4 Tieto Všeobecné podmienky upravujú práva a povin-
nosti zmluvných strán pri predaji zájazdov v zmysle § 1 
odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., v platnom znení („zákon 
o niektorých podmienkach podnikania v oblasti cestové-
ho ruchu“) alebo ubytovacích, stravovacích, dopravných a 
iných služieb cestovného ruchu ako jednotlivé služby podľa 
individuálnej požiadavky zákazníka.
1.5 V prípade, že je v zmluve o zájazde či v inej zmluvnej 
dohode medzi EXIM TOURS a zákazníkom uvedené, že sa 
jedná o zájazd „na vyžiadanie“, potom zmluvný vzťah med-
zi zákazníkom a EXIM TOURS vzniká a zmluva o zájazde sa 
stáva účinnou uzatvorením zmluvy o zájazde a súčasne 
úhradou ceny zájazdu zákazníkom, podľa bodu 3. Zmluva 
o zájazde sa v takomto prípade zjednáva s rozväzujúcou 
podmienkou podľa  § 548 odstavec druhý občianskeho zá-
konníka. Rozväzovacia podmienka je splnená podmienka 
v prípade, že zjednaný zájazd nie je k dispozícií z dôvo-
du (i) ubytovacích kapacít, (ii) prepravných kapacít či (iii) 

inej objektívnej príčiny na strane EXIM TOURS. V prípade 
naplnenia rozväzujúcej podmienky EXIM TOURS najneskôr 
do siedmych dní od úhrady plnej ceny zájazdy zákazníkovi 
oznámi, či odošle oznámenie o zániku zmluvy a bezodkla-
ne mu vráti uhradené fi nančné prostriedky v plnej výške. 
Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že v takomto prípade 
nemá nad rámec vrátených fi nančných prostriedkov nárok 
na akúkoľvek kompenzáciu, zľavu, náhradu škody či iné pl-
nenie zo strany EXIM TOURS.
2. Ceny zájazdov
2.1 Ceny zájazdov sú konečné, zahŕňajú dopravu, ubytova-
nie v základom type izby podľa popisu v katalógu a stra-
vovanie 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 kalkulo-
vané na základe kurzov devízových trhov ČNB platných ku 
dňu 2.5.2016. Ceny zájazdov, ktoré budú  predávané prost-
redníctvom CK KARTAGO TOURS sú prepočítané komerčným 
kurzom z meny CZK na menu EUR dňa 31.8.2016. Zľavnené 
ceny zájazdov typu last minute, ultra last minute a pod. 
budú prepočítané platným kurzom NBS ku dňu vydania ta-
kejto 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 absorbovať až ich 10  % – ný 
nárast oproti stavu zo dňa kalkulácie ceny. V prípade, že by  
pokles kurzu CZK bol vyšší, môže CK EXIM TOURS  pristúpiť 
k prekalkulovaniu cien a požadovať od zákazníkov doplatok 
zájazdu podľa novej kalkulácie, to všetko za splnenia pod-
mienok uvedených v § 2530 občianskeho zákonníka. Nové 
ceny by sa v tomto prípade týkali iba zákazníkov, ktorí za-
platili iba zálohu, nie však doplatok zájazdu či celú cenu 
zájazdu a pre nové objednávky. 
2.4 EXIM TOURS je oprávnená jednostranným úkonom zvý-
šiť cenu zájazdu, pokiaľ oznámenie o zvýšení ceny odošle 
zákazníkovi najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu. Cenu 
zájazdu podľa predchádzajúcej vety je možné zvýšiť, ak dô-
jde 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 cieľového 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 cieľového letiska nad 3,5 
hod. informácie o dĺžke letu nájdete na úvodných stranách 
katalógu.
b) zvýšenie platieb spojených s dopravou, napr. letisko-
vých, 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 po-
užitého pre stanovenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 
10 %. Pre tento prípad sa stanovuje presný výpočet zvýše-
nia ceny tak, že cena zájazdu bude navýšená o čiastku zod-
povedajúcu percentu navýšenia. Zákazník je povinný do 5 
dní od účinnosti oznámenia o zvýšení ceny zájazdu uhradiť 
rozdiel v cene zájazdov. Pri porušení záväzku  úhrady na-
výšenej 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 objek-
tov v destinácii (napr. v rámci poznávacích zájazdov). EXIM 
TOURS  je v takomto prípade oprávnená jednostranne na-
výšiť cenu zájazdu o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej cene 
na osobu.
e) dodatočné navýšenie cien miestnych lokálnych poplat-
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kov (napr. pobytových či turistických táx). EXIM TOURS je 
v takomto prípade oprávnená jednostranne navýšiť cenu 
zájazdu o čiastku zodpovedajúcu zvýšenej cene na osobu. V 
prípade splatnosti týchto poplatkov na mieste je klient po-
vinný 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. Akákoľvek 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 úhrady zákazníkom má 
cestovná kancelária EXIM TOURS právo od zmluvy odstúpiť 
a zákazník je povinný 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 (vrátane fakulta-
tívnych služieb).
a) v prípade zakúpenia zájazdu „First moment“ do 
20.10.2016, zákazník uhradí  iba zálohu 60 EUR (+ prípad-
ne poistenie). Druhá záloha vo výške 30% z celkovej ceny 
zájazdu musí byť uhradená do 25.10.2016, prípadne 60 dní 
pred odletom. Celková cena zájazdu musí byť uhradená 35 
dní pred odletom.
b) v prípade zakúpenia zájazdu na pravidelných linkách 
je vždy požadovaná záloha 50% z celkovej ceny zájazdu. 
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 ka-
talógu 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 odstúpenie od zmlu-
vy (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 základným 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 zmluvy o zájazde pred zahájením čer-
pania služieb za podmienok uvedených v článku 6,
e) právo písomne oznámiť cestovnej kancelárii EXIM TOURS, 
že sa miesto neho zájazdu zúčastní iná osoba v prípade, že 
v oznámení je súčasne prehlásenie nového zákazníka, 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 preobjed-
naním 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 dokumentoch,
h) Právo obdržať spolu so zmluvou o zájazde doklad o po-
vinnom poistení cestovnej kancelárie 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 písomných podrobností o všet-
kých skutočnostiach, ktoré sú pre zákazníka dôležité a 
ktoré sú EXIM TOURS známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté 
v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol zákazníkovi 
poskytnutý.
4.2 K základným povinnostiam zákazníka patria predovšet-
kým:
a) poskytnúť CK EXIM TOURS súčinnosť, ktorá je potrebná 
k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu 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 priebehu zájazdu, a tak isto 
zabezpečiť sprievod, dohľad a potrebnú zdravotnú starost-
livosť 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 sprievodu a dohľadu zákonného zástupcu, je povinný 
predložiť súhlas zákonného zástupcu s takýmto uzatvore-
ním zmluvy a čerpaním služieb,
c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2. a 3., 
d) prevziať od CK EXIM TOURS doklady potrebné pre čer-
panie služieb a dostaviť sa v stanovenom 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 očkova-
cích) a ďalšie predpisy krajiny, do ktorej cestuje, dodržia-
vať platnú legislatívu krajiny pobytu a rešpektovať odlišnú 
skladbu obyvateľstva a iných kultúrnych zvyklostí. Zákazník 
je plne zodpovedný za svoje konanie a správanie v priebe-
hu zájazdu, eventuálne podnikanie v zahraničí bez vedomia 
CK EXIM TOURS. EXIM TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť 
za následky, ktoré zákazník spôsobil svojou nezodpoved-
nosťou.  Všetky náklady a dôsledky, ktoré vzniknú nedodr-
žaním tohto ustanovenia, znáša zákazník,
g) zaplatiť podľa uzatvorenej zmluvy o zájazde dohodnutú 
cenu a riadiť sa cestovnými pokynmi 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 ale-
bo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľa 
služieb cestovnej kancelárie EXIM TOURS či ohroziť alebo 
poškodiť meno EXIM TOURS a/alebo jej zástupcu (eventu-
álne delegáta),
j) uhradiť škodu, ktorú spôsobil napr. v dopravnom pro-
striedku 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 zákazníkov 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 cestovnou kanceláriou EXIM 
TOURS, dodržiavať stanovený program a dodržiavať pred-
pisy platné v navštívenej krajine, vrátane dopravných a 
ubytovacích predpisov.
4.3 K základným povinnostiam zákazníka právnickej osoby 
ďalej patrí:
a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými 
podmienkami, ako i s ďalšími informáciami, ktoré od ces-
tovnej kancelárie EXIM TOURS obdrží, následne ich potom 
informovať o rozsahu a kvalite služieb. 
b) oboznámiť účastníkov zájazdu s dokladom poisťovne, 
ktorý obdržal podľa článku 8 týchto Všeobecných zmluv-
ných podmienok,  v prípade, že bol predmetom služieb 
zájazdu.
c) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili povinnosti zákaz-
níkov, ktoré si vyžadujú ich súčinnosť a ich nositeľom môže 
byť len jednotlivý účastník. 
d) určiť vedúceho skupiny v prípade, kedy podľa dohody 
s EXIM TOURS nie je zaistený doprovod so sprievodcom 
EXIM TOURS. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riad-
ne 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 zájazdu (z dôvo-
du tzv. vyššej moci).
5.2 CK EXIM TOURS nie je zodpovedná za nesplnenie svo-
jich záväzkov a povinností a škody spôsobené porušením 
právnych povinností, pokiaľ porušenie bolo spôsobené 
zákazníkom či treťou osobou, ktorá nie je spojená s po-
skytovaním zájazdu, pokiaľ túto skutočnosť nebolo možné 

predpokladať, alebo bola nevyhnuteľná, alebo neodvrá-
titeľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré sa dá od cestovnej kan-
celárie požadovať.
5.3 CK EXIM TOURS si vyhradzuje právo zrušiť zájazd a od-
stúpiť od zmluvy o zájazde, ak nebol dosiahnutý  minimál-
ny 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 zá-
jazdu informovať zákazníka. CK EXIM TOURS si ďalej vyhrad-
zuje právo zrušiť zájazd alebo jednotlivé služby a odstúpiť 
od zmluvy o zájazde 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 tak-
to 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 všet-
ky služby cestovného ruchu alebo ich podstatnú časť nebu-
de 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 po-
kračovať, príp., aby zákazník mohol služby čerpať, najmä je 
povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu 
a kvalite zhodnej alebo sa približujúcej pôvodne dohod-
nutým podmienkam a dbať pritom na to, aby bol v naj-
vyššej možnej miere dosiahnutý účel služieb a zachované 
zameranie zájazdu. Ak nie je možné pokračovanie zájazdu 
či čerpanie služieb zaistiť inak, ako prostredníctvom 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 niž-
šej kvality než je uvedené v zmluve, alebo zákazník toto 
náhradné riešenie neprijme, je CK EXIM TOURS povinná 
bez zbytočného 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  zá-
kazník súhlasil, vrátane nevyhnutného náhradného ubyto-
vania a stravovania. Pokiaľ je doprava uskutočnená iným 
dopravným prostriedkom, než ktorým mala byť uskutočne-
ná 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 vlastných prostriedkov.
5.5 V prípade, že sa zákazník nedostaví alebo zmešká od-
let, 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 odstúpe-
nie od zmluvy a vrátenie zaplatenej 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 for-
mou záznamu na predajnom mieste, kde si služby zakú-
pil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou 
poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom preukázateľného 
doručenia CK EXIM TOURS, a to najmä dňom spísania zá-
znamu, 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 zákazní-
kom, je zákazník povinný zaplatiť CK EXIM TOURS odstupné 
vo výške (naplatí pre lety v pravidelných linkách):
• do 60. dňa pred odletom – 55 € na osobu
• 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 od-
letom a v prípade, ak zákazník zruší zájazd v deň 
odletu, nedostaví sa k odletu alebo odlet zmešká, 
alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez pred-
chádzajúceho 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, na-
jmenej 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 predchádza-
júceho 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 jednostranne započítať za-
rátať odstupné so vzájomnou pohľadávkou zákazníka na 
vrátenie na vrátenie zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu. 
6.5. CK EXIM TOURS môže okrem iného, odstúpiť od zmluvy 
o zájazde v nasledujúcich 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 ces-
tovná 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 váž-
ne 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 všet-
ky opatrenia k dopraveniu zákazníkov späť.
6.6. Konečnou cenou sa rozumie cena zájazdu, t.j. súhrn 
základnej ceny, povinných príplatkov a zákazníkom zak-
úpených fakultatívnych služieb, a u jednotlivých služieb 
predajná cena. 
6.7. Skutočne vzniknutými nákladmi sa rozumejú prevádz-
kové náklady CK EXIM TOURS a zmluvne dohodnuté alebo 
právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským alebo 
zahraničným dodávateľom služieb.
6.8. Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného sa do sta-
noveného 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 zákazníka (ne-
platí pre lety na pravidelných linkách):
 Do 7 dní pred zahájením zájazdu (odletom) môže zákazník 
písomne oznámiť CK EXIM TOURS, že zájazdu sa namies-
to neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Dňom 
doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva zá-
kazníkom. Oznámenie musí obsahovať prehlásenie nové-
ho zákazníka, že súhlasí s uzavretou zmluvou o zájazde. 
Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne 
zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré 
CK EXIM TOURS v súvislosti so zmenou zákazníka 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 ter-

míne, do ktorého bolo možné špeciálnu ponuku uzatvoriť, 
nie je možné túto výhodu preniesť na nového zákazníka. 
Táto špeciálna ponuka je po uplynutí stanovenej doby vi-
azaná na konkrétne osoby uvedené v zmluve, ktorým boli  
výhody poskytnuté a výhody z nich vyplývajúce sú po uply-
nutí stanovenej doby neprenositeľné na iné osoby, tzn. že 
nový zákazník vstupujúci do práv zo zmluvy o zájazde je 
v tomto prípade povinný doplatiť pred zahájením zájazdu 
cenu zájazdu a poplatok za zmenu. Od 6. dňa pred začiat-
kom 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 re-
zervácii 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 posud-
zovaná ako odstúpenie od zmluvy a uzavretie novej zmlu-
vy. 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. 2016  môže zákazník vykonať 
bezplatnú zmenu zájazdu do 10 dní pred odletom za na-
sledujúcich 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 termíne 

ako odlet na pôvodný zájazd s toleranciou +/- 10 dní
• 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 

7. Reklamácia, zodpovednosť za škody (reklamačný 
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 Všeobec-
né podmienky bližšie upravujúce zmluvnú dohodu, vzniká 
zákazníkovi právo na reklamáciu. 
Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zby-
točného odkladu tak, aby mohla byť zo strany CK EXIM 
TOURS vykonaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom. 
Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstrá-
nenie chyby okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa ťažšie 
preukazuje i objektívnosť posúdenia a riadneho vykonania 
reklamácie. Uplatnenie reklamácie môže zákazník vykonať 
napr. ústne alebo písomne, najneskôr však do jedného me-
siaca 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 
podnikania, prípadne v mieste poskytovanej služby u sprie-
vodcu alebo iného pracovníka povereného CK EXIM TOURS.
CK EXIM TOURS je povinná vydať zákazníkovi písomné po-
tvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil a ďalej potvr-
denie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie prípadne 
písomné zamietnutie reklamácie.
Zákazníkovi sa odporúča pri uplatňovaní reklamácie preu-
kázať zakúpenie služby, ktorá je predmetom reklamácie 
(rovnopisom zmluvy o zájazde, dokladom o úhrade zájazdu 
či doplnkovej služby a pod.). Ak zákazník uplatní na mies-
te v priebehu čerpania služieb právo zo zodpovednosti za 
chyby služieb, ktoré sú mu poskytované alebo ktoré mu 
už poskytnuté boli, je sprievodca zájazdu, vedúci prevád-
zkarne poskytujúcej služby alebo iný EXIM TOURS poverený 
pracovník povinný po potrebnom preskúmaní skutkových 
a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zlo-
žitých prípadoch do troch dní. Vybavenie reklamácie musí 
byť vybavené najneskôr do 30 dní od preukázateľného 
uplatnenia reklamácie zákazníkom, pokiaľ nie je so zákaz-
níkom dohodnutá iná lehota.
Odporúča sa písomné podanie reklamácie, v ktorom zá-
kazník uvedie svoje osobné údaje, predmet reklamácie a 
požiadavku na spôsob jej vybavenia. Ak zákazník zároveň 
predá sprievodcovi zájazdu, vedúcemu prevádzky alebo 
inému CK EXIM TOURS poverenému zamestnancovi písom-
nosti, popr. iné doklady týkajúce sa reklamácie, bude táto 
skutočnosť v reklamačnom protokole výslovne uvedená. 

Reklamačný protokol  podpíše sprievodca zájazdu, vedúci 
prevádzky alebo iný CK EXIM TOURS poverený zamestnanec 
aj zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovenie tohto rekla-
mačného protokolu. Zákazník je povinný poskytnúť súčin-
nosť potrebnú k vybaveniu reklamácie, odporúča sa najmä 
podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový 
stav, 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 re-
klamácie. 
V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo 
z časti dôvodná, spočíva vybavenie reklamácie v bezplat-
nom odstránení chyby služby alebo v prípadoch, kedy je 
to možné, aj v poskytnutí náhradnej služby. Inak cestovná 
kancelária poskytne primeranú zľavu z ceny chybne po-
skytnutej 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 nepovažujú 
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 ma-
jor) 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 obmed-
zená v súlade s medzinárodnými 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 Európskej únie č. 2027/97, v znení nari-
adenia č 889/2002 z dňa 13.5.2002. 

a) Za škodu, ktorá presahuje na každého cestujúceho čiast-
ku 113 100 SDR CK EXIM TOURS nezodpovedá, ak preukáže, 
že ku škode neprišlo výlučne nedbalosťou alebo protipráv-
nym činom alebo opomenutím CK EXIM TOURS alebo ich 
zamestnancov či agentov, alebo že ku škode prišlo výlučne 
nedbalosťou alebo iným protiprávnym činom alebo opo-
menutím tretej strany. 

b) V prípade oneskorenia pri preprave cestujúcich zodpo-
vedá CK EXIM TOURS za škodu, okrem prípadov, kedy boli 
uskutočnené všetky primerané opatrenia za účelom predí-
denia škode, ktoré možno spravodlivo požadovať, alebo v 
prípadoch, kedy nebolo možné také opatrenia vykonať. V 
prípade škody, spôsobenej oneskorením pri preprave ces-
tujúcich, je zodpovednosť za každého cestujúceho obmed-
zená na čiastku 4 694 SDR.

c) V prípade oneskorenia pri preprave batožiny zodpovedá 
CK EXIM TOURS za škodu, okrem prípadov, kedy boli usku-
točnené všetky primerané opatrenia za účelom  predíde-
nia škode, 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 usku-
točnil prehlásenie o záujme na dodaní batožiny na miesta 
určenia a zaplatil príslušný príplatok (ak je za týchto okol-
ností 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 do-
danie 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 obmedzenej miere, ak bola škoda spôsobená vlastnou 
chybou, kvalitou alebo nedokonalosťou batožiny. V prípade 
neodbavenej batožiny, vrátane osobných predmetov, zod-



povedá CK EXIM TOURS len za škodu, ktorá vznikla priamo 
jej vinou, alebo vinou ich zamestnancov či agentov. V prípa-
de, 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 Med-
zinárodný menový fond. 

e) V prípade odoprenia nástupu na palubu, zmeny triedy 
na nižšiu kategóriu, zrušenia alebo významného onesko-
renia 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 
týmto nariadením. Kompenzácie podľa tohto nariadenia sa 
uplatňujú primárne sťažnosti u príslušného leteckého pre-
pravcu prostredníctvom formulára pripraveného Európskou 
komisiou. Pokyny k vyplneniu sú súčasťou príslušného for-
muláru sťažnosti. 

Práva a povinnosti zákazníka pri preprave cestujúcich a ba-
tožiny sa riadi Prepravnými podmienkami prepravnej spo-
ločnosti zaisťujúcej prepravu. Reklamáciu batožiny, odopre-
nie 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 na-
hlásená 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 zákazníkom, treťou osobou, ktorá 
nie je spojená s poskytovaním zájazdu, neodvrátiteľnou 
udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynalože-
ní 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 predpisov, najmä občianskeho zá-
konníka a zákona o niektorých podmienkach podnikania 
v oblasti cestovného ruchu, predpisov Európskych spolo-
čenstiev/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 ustanovení 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 za-
hraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou 
zájazdu, 
b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu 
v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, alebo
c) nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zá-
jazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, 
že sa zájazd uskutočnil len z časti.  
CK EXIM TOURS je povinná predať zákazníkovi súčasne so 
zmluvou o zájazde doklad poisťovne, obsahujúci názov po-
isťovne, 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 mies-
ta pobytu do SR vrátane ubytovania a stravovania do doby 
odjazdu. Ak si zákazník zaistí dopravu vrátane nevyhnutné-
ho ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne 
mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela 
vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zais-
ťovala 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 za-
hŕňa i poistenie zrušenia zájazdu z dôvodu stanovených 
poisťovňou. Zákazník berie na vedomie, že ak nevyužije 
odporúčanie CK KARTAGO TOURS uzatvoriť ho prostredníc-
tvom 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 uhradená cena 
garantovaná. 
Výlety sú usporadúvané v prípade minimálnej účasti, ktorá 
je uvedená v prehľade fakultatívnych výletov v katalógo-
vej časti. Výlety môžu byť zrušené z dôvodu, akými sú na-
príklad nepriazeň počasia, nedostatočný počet účastníkov 
či vyššia moc. Nerealizácia výletov nezakladá právo na 
zľavu z ostatných služieb dojednaných zmluvou o zájazde. 
Upozorňujeme aj na skutočnosť, že program výletu môže 
byť z objektívnych dôvodov zmenený. 
Sprievod fakultatívneho výletu česky alebo slovensky ho-
voriacim sprievodcom je realizovaný v prípade minimálnej 
účasti, ktorá je uvedená v prehľade fakultatívnych výletov 
v katalógovej časti. V prípade zrušenia fakultatívneho výle-
tu 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 zá-
jazde 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 skúsenosťou a určitou ležérnosťou, ale na dru-
hej strane často s veľmi priateľským a milým prístupom. 
Úroveň služieb vždy vychádza predovšetkým z miestnych 
podmienok a najmä pri cestách do mimoeurópskych zemí 
nemusí vždy odpovedať štandardom a očakávaniam európ-
skych cestovateľov. Upozorňujeme na skutočnosť, že ponu-
ka aktivít a služieb poskytovaných hotelom zadarmo alebo 
za poplatok platí v čase vydania katalógu, a rozhodnutím 
hotela sa môže v priebehu sezóny zmeniť. Aktuálne infor-
mácie 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 sezónu je považova-
ný mesiac júl a august (ak nie je uvedené inak). 
11.2. Hygiena
Kultúrne hygienické zvyklosti sú v cieľových krajinách om-
noho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských. To isté sa týka 
aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu. 
11.3. Ubytovanie a doprava
Ubytovacie služby poskytované CK EXIM TOURS zodpove-
dajú 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 preknihovania, ku ktorým v turis-
tických oblastiach príležitostne dochádza, bude zákazník 
ubytovaný v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej 
triedy. Upozorňujeme, že sú rozdiely v kategorizácii uby-
tovacích zariadení aj medzi jednotlivými destináciami. Aj v 
komfortných hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zaria-
dené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj rovnakej trie-
dy) 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 neo-
právňujú 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 po-
bytu na mieste je priamo závislá na počte uhradených nocí 
(viď cenník). Pri kombinovaných a poznávacích zájazdoch je 
ubytovanie zaistené v objednanej kategórii podľa momen-
tálnej 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, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na 
deň, alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obno-
vená. 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 pokoj v strediskách 
cestovného ruchu nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná 
zábava a bary, reštaurácie a nočné kluby, ktoré môžu spô-
sobovať hluk. Tiež stavebný štýl umožňuje zvukovú prie-
pustnosť medzi jednotlivými miestnosťami.
11.4. Klimatizácia 
Klimatizáciu nájdete v hoteloch, kde je to priamo uvedené 
v popise hotela v katalógu. V mnohých prípadoch je kli-
matizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie z 
hľadiska času a dĺžky závisí úplne od rozhodnutia hotela. 
Často je klimatizácia v prevádzke iba  niekoľko hodín den-
ne alebo len v hlavnej sezóne.
11.5. Stravovanie a nápoje
V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohate-
né miestnymi prvkami. Prevažne zelenina a rôzne šaláty. 
Spôsob stravovania je uvedený v popise každého hotela. 
Kontinentálne (európske) raňajky sa skladajú väčšinou z 
kávy a čaju, pečiva, masla a zaváraniny alebo syra. Saláma, 
vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufe-
tu alebo švédskych stolov znamenajú voľnú konzumáciu z 
ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyk-
lostiam. 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, striedavo 
obohatené o syr, salámu alebo vajcia). Večera je buď menu 
s obsluhou, výber z niekoľkých menu a šalátov formou bu-
fetu, 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 zahr-
nuté v cene (pokiaľ to nie je uvedené inak - napr. hotely 
„all inclusive"). Rozsah, sortiment, miesta a doba čerpania 
programu „all inclusive“ sú určované vnútornými smerni-
cami 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 zaria-
denie, ktoré je k dispozícii, je určené pre nenáročné varenie 
a skladá sa zo základného 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 súčas-
ťou „all inclusive“. Býva naplnený na základe požiadaviek 
klienta a všetky skonzumované nápoje či potraviny z mini-
baru podliehajú priamej úhrade.
Pri každom zájazde je uvedený počet nocí, ktorým zodpo-
vedá i nárok na stravovanie, pričom niektorá strava môže 
byť nahradená balíčkom alebo neskoršou jednoduchou 
večerou. Stravovanie začína a končí spoločne s ubytovací-
mi službami, prvú stravu môžete teda obdržať najskôr po 
14:00 hod. a poslednú najneskôr o 12:00 hod. Súčasne upo-
zorňujeme 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 podmienok, alebo iných nepred-
vídaných 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 výletoch. Údaje o vzdialenostiach od hotela 
sú v popise hlavného katalógu len orientačné, obzvlášť u 
rozsiahlych hotelových komplexoch. Väčšina pláží je prís-



tupná i miestnemu obyvateľstvu, 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 vy-
hrievaný, a táto skutočnosť závisí predovšetkým od rozhod-
nutia hotela. Ak je v popise hotela uvedené, že je bazén 
vyhrievaný, býva toto vyhrievanie spustené len v určitom 
období – bazén nemusí byť vyhrievaný po celé zimné obdo-
bie. 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 hoteloch. V hoteloch so solárnym vyhrievaním tečie ob-
čas iba vlažná voda. V niektorých krajinách môže dochádzať 
i k opakovaným, krátkodobým výpadkom elektrickej ener-
gie a zásobovania vodou. S tým samozrejme súvisí aj vý-
padok klimatizácie. Elektrické napätie a elektrické zásuvky 
nie vždy zodpovedajú slovenským normám.
11.9. Hmyz
K realite exotických krajín patrí aj hmyz. Napriek intenzív-
nej snahe hotelierov a miestnych úradov sa môže v urči-
tých obdobiach hmyz vyskytovať vo zvýšenej miere aj pri-
amo 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 
a Českej republiky, a to po predložení dokumentov poža-
dovaných príslušným zastupiteľským úradom. Rozhodnutie 
o udelení víz nie je v kompetencii CK EXIM TOURS, ktorá 
udelenie víz pri ich vybavovaní nemôže garantovať. Drži-
telia cestovných dokladov iných štátov sú povinní zaistiť 
si sami potrebné doklady a náležitosti na cestu u prísluš-
ného veľvyslanectva 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 slovensky hovoriaci animátori s 
ponukou aktivít pre deti od 4 do 15 rokov. S podrobným 
programom aktivít sa zoznámite v mieste pobytu. Prevádz-
ka klubu bude prebiehať v období hlavnej sezóny, ak nie je 
uvedené inak. Upozorňujeme na možnosť zmeny prevádz-
ky klubu (napr. z dôvodu malej obsadenosti hotelu českými 
a slovenskými klientmi).
12. Záverečné ustanovenia 
Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky služ-
by poskytované CK EXIM TOURS. Odchýlne dohodnutia v 
zmluve o zájazde alebo v zvláštnych podmienkach prilo-
žených 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, prepravné podmienky a prípadné zvláštne podmi-
enky, 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 
podmienkach odpovedajú informáciám známym v dobe 
tlače a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny, 
najlepšie ak je to možné do doby uzatvorenia zmluvy o zá-
jazde so zákazníkom. Ak dôjde k zmenám uvedených sku-
točností, CK EXIM TOURS prijme také vhodné opatrenia, aby 
bol zákazník so zmenami oboznámený už v dobe ponúk 
služieb. U cestovných zmlúv už uzavretých cestovná kan-
celária informuje zákazníka vhodným spôsobom o týchto 
zmenách v lehotách stanovených právnymi predpismi ale-
bo 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.kartago.sk.
13. Spracovanie osobných údajov zákazníkov
13.1 CK EXIM TOURS vedie databázu, ktorá obsahuje identifi-
kačné a ďalšie osobné údaje zákazníkov (ďalej len „osobné 
údaje“). CK EXIM TOURS zaručuje a chráni osobné údaje v 
maximálnej možnej miere, ktorá odpovedá stupňu tech-

nického rozvoja a organizačného zabezpečenia. Podpisom 
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 bude spracovávať osobné údaje zís-
kané v súvislosti s uzavretím zmluvy o zájazde, poskyto-
vaním služieb, iným priamym či nepriamym kontaktom 
so zákazníkom či od tretích osôb, a to automatizovane 
predovšetkým prostredníctvom databázy uvedenej v člán-
ku 13.1 i manuálne (v listinnej podobe). CK EXIM TOURS 
bude predovšetkým spracovávať informácie o totožnosti 
zákazníka, jeho kontaktné údaje a údaje o poskytnutých 
službách (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, 
poprípade národný identifikátor, číslo zákazníckej karty, 
obchodná firma, miesto podnikania, identifikačné číslo, e-
-mailová adresa, typ cestovného dokladu, číslo cestovného 
dokladu, dátum exspirácie dokladu a bankové spojenie). CK 
EXIM TOURS môže spracovávať uvedené osobné údaje za 
účelom poskytovania dohodnutých služieb a služieb s tým 
súvisiacich, dodržanie právnych povinností CK EXIM TOURS 
a ochrany práv a oprávnených záujmov CK EXIM TOURS, 
vrátane účelom uvedených v 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 telemarketin-
gu. 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 elektro-
nického 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 sprístupniť ďalším spracova-
teľom alebo prípadne správcom, a to za účelom:
a) zaistenia svojich marketingových a obchodných akcií a 
zaistenia marketingových a obchodným akcií tretích osôb, 
podmienkou však je, aby sa akcie tretích osôb vzťahovali 
na podnikateľské aktivity CK EXIM TOURS (ak bol zákazní-
kom 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 zaisťu-
jú prevádzkové činnosti potrebné pre poskytovanie služieb, 
e) overovanie a hodnotenie platobnej morálky a dôvery-
hodnosti zákazníka a prevádzkovanie s tým súvisiacich 
registrov, 
f) Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. o poistnej zmluve, v 
platnom znení (ak bolo zo zákazníkom 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 osob-
ných údajov pred zneužitím, taktiež aj ich dôveryhodnosť. 
13.6 CK EXIM TOURS zverejní aktuálny zoznam spracova-
teľov a správcov na svojich internetových stránkach. 
13.7 CK EXIM TOURS sa zaväzuje osobné údaje zlikvidovať či 
anonymizovať najneskôr do troch mesiacov odo dňa ukon-
čenia zmluvy, s výnimkou nasledujúcich osobných údajov a 
v nižšie uvedených lehotách, ak nie sú príslušnými právny-
mi predpismi stanovené kratšie lehoty:
a) titulu, mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla zákaz-
níckej karty, adresy bydliska, adresy 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 zákaz-
níckej karty, adresy bydliska, adresy 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 zákazní-
ka podľa článku 13.3 po dobu neurčitú, 
c) údajov nutných pre vymáhanie pohľadávky od zákazní-
ka. V takom prípade CK EXIM TOURS osobné údaje zlikviduje 
či anonymizuje najneskôr do piatich rokov odo dňa úplného 

vyrovnania 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 pred-
pisov. 
13.8 Zákazník má pravo na opravu osobných údajov. Zákaz-
ník 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 uve-
dené v ustanovení §21 zákona o ochrane osobných údajov. 
Ak sa zákazník bude domnievať, že jeho práva sú porušo-
vané, 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 prípa-
de, že poskytuje za tieto tretie osoby súhlas k spracovaniu 
osobných údajov podľa článku 13.3, musí v zmluve prehlá-
siť, 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 spracovávateľom 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  zákazní-
kovi prostredníctvom elektronických prostriedkov a tele-
marketingu, 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, elektronickej pošty či písomne. Zákazník môže za-
darmo alebo na účet správca osobných údajov odmietnuť 
súhlas s využitím svojho elektronického kontaktu za úče-
lom obchodných oznámení aj pri zasielaní každej jednot-
livej správy. 
14. Neplatnosť jednotlivých ustanovení
Ak je, alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie zmluvy o zá-
jazde, týchto Všeobecných podmienok, prepravných pod-
mienok alebo iných podmienok, ktoré tvoria súčasť zmluvy 
o zájazde, neplatným, alebo nevymáhateľným, nebude 
tým dotknutá platnosť ani vymáhateľnosť ktoréhokoľvek 
ustanovenia zmluvy o zájazde, Všeobecných podmienok, 
prepravných podmienok alebo iných podmienok, ktoré 
tvoria súčasť zmluvy o zájazde. 
15. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
EXIM TOUR týmto informuje spotrebiteľov, že v súlade  s 
ustanovením § 14 zákona 634/1992 Zb., o ochrane spotre-
biteľa, v platnom znení, je subjektom mimosúdneho rie-
šenia spotrebiteľských sporov Česká obchodná inšpekcia 
na adrese Česká obchodní inspeknce, Ústřední inspektorát 
– oddělení ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, 
https://adr.coi.cz

Prajeme Vám šťastný výber zájazdu z našej širo-
kej ponuky, prežitie príjemnej, ničím nerušenej 
dovolenky a veľa nezabudnuteľných zážitkov.
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Zoznam
značkových predajní KARTAGO TOURS, a.s.

BANSKÁ BYSTRICA
Horná 2
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/ 412 3939, 4040
banskabystrica@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

BRATISLAVA
Dunajská 5
811 08 Bratislava
Tel: 02/529 22 110, 12
dunajska@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00, 

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI 
EUROVEA, Pribinova 10 
811 09 Bratislava
Tel: 02/57205750, 0903 424 258
eurovea@kartago.sk
Po-Ne: 10:00-21:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI 
OC CENTRAL , Metodova 6 
821 08 Bratislava
Tel: 02/57205747
central@kartago.sk
Po-Ne: 10:00 - 21:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI 
OC AVION, Ivanská cesta 16 
821 04 Bratislava
Tel: 02/44456543
avion@kartago.sk
Po -Ne: 10:00 - 21:00

KOŠICE
Hlavná 31
040 01 Košice
Tel: 055/ 72 88 452, 453
kehlavna31@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
NITRA
Galéria MLYNY Nitra, 
Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
Tel: 037 / 3214443, 0903 412 052
mlyny@kartago.sk
Po-Ne: 09:00-21:00

NOVÉ ZÁMKY
M.R.Štefánika 15/B
945 02 Nové Zámky
Tel: 035/ 644 44 74, 75
Mobil: 0903 415 204
novezamky@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI 
POPRAD
OC FORUM POPRAD, 
Námestie svätého Egídia 3290/124 
058 01 Poprad
Tel: 052/ 442 5558,9
Mobil:  0903 413 695
poprad@kartago.sk
Po-Ne: 09:00-21:00 

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
PREŠOV
ZOC MAX, Vihorlatská 2/A 
080 01 Prešov
Tel: 051/3214404 
presov@kartago.sk
Po-Ne: 9:00-21:00

TRENČÍN
Braneckého 8
911 01 Trenčín
Tel: 032/ 640 11 33, 34
trencin@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

TRNAVA
Hlavná 33/16
917 01 Trnava
Tel: 033/ 3214442
trnava@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00 

ŽILINA
Mariánske námestie 32
010 01 Žilina
Tel: 041/ 500 70 20, 21
zilina@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

* prevádzky označené červenou sú 
otvorené 7 dní v týždni
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Nový katalóg LETO 2017 už čoskoro

dostanete zadarmo:

• v našich predajniach

• u autorizovaných predajcov

Sledujte nás na  

www.kartago.sk

alebo  sa informujte 

na 02/ 5720 5720

• Nové destinácie

• Atraktívne ponuky

• Vysoké zľavy pri nákupe 

na first moment 

UŽ TERAZ VYBERÁME

NAJLEPŠIE
DESTINÁCIE NA LETO

2017
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