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Púštna krajina na brehoch Perzského zálivu je stále častejším cieľom 
cestovateľov. Až sa budete pozerať na najvyššie budovy sveta, len ťažko 
uveríte, že ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa na rovnakom mies-
te rozkladalo pár rybárskych dediniek. Vďaka obrovským zásobám ropy 
patria dnes Spojené arabské emiráty k najbohatším a najmodernejším 
štátom sveta. Ohromí vás supermoderná architektúra, prepychové stav-
by v štýle sultánskych palácov a najluxusnejšie hotely na strane jednej, 
zatiaľ čo na strane druhej si krajina stále uchováva svoju tradičnú arabskú 
kultúru. Relaxovať môžete na nádherných plážach alebo pri golfe na jed-
nom z miestnych ihrísk v Ras Al Khaimahu. Nenechajte si ujsť prechádz-
ku po starých orientálnych bazároch, ktorých kúzlo je umocnené vôňou 
korenia a vodnej fajky, kde môžete zažiť tú pravú atmosféru a ochutnať 
vynikajúcu arabskú  kuchyňu.

Zatiaľ čo Dubaj je najznámejší z emirátov a to hlavne vďaka svojim odváž-
nym stavbám a výškovým budovám, medzi ktoré patrí najvyššia budova 
sveta Burj Khalifa, v emiráte Abú Dhabi sú lákadlom závody rýchlych áut. 
Na umelom ostrove Yas Island je postavený okruh F1 a okrem toho tu 
môžete navštíviť aj zábavný park Ferari World s najrýchlejšou horskou 
dráhou Formula Rossa. Najsevernejší emirát Ras Al Khaimah poskytuje 
ideálne podmienky pre aktívnu rodinnú dovolenku so službami all inclu-
sive. Naopak, emirát Fujairah je synonymom pokojnejšej dovolenky pri 
Indickom oceáne, ktorý je obľúbeným miestom milovníkov potápania. 
Emiráty sú známe aj ako nákupný raj s množstvom prepychových ná-
kupných centier, medzi ktorými nájdete najväčšie nákupné centrum na 
svete s obrovským akváriom a ľadovým klziskom Dubaj Mall., alebo ďalší 
unikát nákupné centrum Mall of Emirates s lyžiarskym areálom Ski Du-
baj. Milovníci golfu ocenia špičkové golfové ihriská, ktoré vyhľadávajú 
tie najväčšie svetové hviezdy. Emiráty však nie sú iba nákupným rajom 
a krajinou veľkolepých stavebných projektov, ale vedia ponúknuť aj čisté 
more s krásnymi belostnými plážami, nezabudnuteľné výlety do slnkom 
rozpálenej púšte, fascinujúcu prírodu s majestátnym pohorím Hajar, púšt-
ne oázy, alebo dobrodružnú jazdu na piesočnatých dunách, či adrenalí-
nové lyžovanie na piesku.
Spojené arabské emiráty vám ponúkajú dovolenku v  krajine plnej kon-
trastov, na ktorú sa nezabúda!

Upozornenie
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí iba jednorazový manipulačný popla-
tok 50€ (pokiaľ nie je v cenníku uvedené inak)

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Pobytová taxa podľa kategórie hotela platná v emirátoch je splatná v ho-
tovosti na recepcii. 5* hotel 20 AED/izba/noc, 4* hotel 15 AED/izba/noc, 
3*hotel 10AED/izba/noc.) Výška pobytovej taxy sa môže počas sezóny 
meniť, aktuálne informácie o jej výške vám na požiadanie zistí predajca, 
prípadne ju nájdete na www.kartago.sk).

Mena: emirátsky dirham (AED)
Časový posun: + 3 hodiny, v čase platnosti letného času: + 2 hodiny
Hlavné mesto: Abú Dhabi
Telefónna predvoľba: +971
Veľvyslanectvo SR: Al Mataf Street No.16, Villa 2, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty 
Tel.: +971 26817705
Email: emb.abudhabi@mzv.sk

SAE SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

KRAJINA, KTORÁ VÁS OČARÍ, KRAJINA, KDE SA SNY STÁVAJÚ SKUTOČNOSŤOU, KRÁSNY NOVÝ SVET. 
AJ TAKTO MÔŽE BYŤ CHARAKTERIZOVANÝ PÚŠTNY ŠTÁT, KTORÝ PONÚKA IDEÁLNE PODMIENKY 
PRE CELOROČNÉ KÚPANIE A ODPOČINOK NA SLNKOM ZALIATYCH PLÁŽACH. SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY VÁS VŽDY BUDÚ PREKVAPOVAŤ MODERNOU ARCHITEKTÚROU, UMELÝMI OSTROVMI, 
ZÁBAVNÝMI PARKAMI, ALE I PREKRÁSNYMI PIESOČNATÝMI PLÁŽAMI. SPOZNAJTE TUNAJŠIU 
KULTÚRU, PRÍRODU A VYNIKAJÚCU ARABSKÚ KUCHYŇU. UŽITE SI KOMFORT MIESTNYCH HOTELOV, 
UŽITE SI EMIRÁTY!
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Informácie 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

Pre príjemné a bezproblémové prežitie va-
šej dovolenky Vám odporúčame, aby ste sa 
zoznámili s destináciou, do ktorej cestuje-
te. Venujte prosím pozornosť informáciám 
a miestnych zvyklostiach a o možnostiach 
navštívenej krajiny. Prajeme vám krásnu 
dovolenku!

Cestovné Doklady
S platnosťou od 22.3.2014 bola Slovenská repub-
lika zaradená do zvýhodneného vízového režimu 
SAE nazývaného „visa on arrival“, podmienkou pre 
udelenie „visa on arrival“ je cestovný pas s mini-
málnou platnosťou 6 mesiacov od dáta vstupu na 
územie SAE. Na základe dohody medzi Európskou 
úniou a Spojenými arabskými emirátmi o zrušení 
vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty, môžu 
držitelia cestovných, diplomatických i služobných 
pasov SR od 7.5.2015 zotrvať na území SAE bez víz 
po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdo-
bia 180 dní. Dohoda sa nevzťahuje na osoby ces-
tujúce za účelom zárobkovej činnosti. Prekročenie 
povolenej dĺžky pobytu je penalizované. Pre vstup 
do SAE je nežiaduca izraelská pečiatka v cestov-
nom pase. Ak cestuje dieťa do 18 rokov s rodičom 
iného priezviska, je nutné doložiť kópiu rodného 
listu dieťaťa v angličtine. Ak cestuje dieťa do 18 
rokov so starými rodičmi alebo inými osobami, je 
nutné doložiť podpísané prehlásenie jedného z 
rodičov, že s danou osobou môže cestovať (súhlas 
rodiča v angličtine s uvedením telefónneho čísla). 
Pri cestách do SAE sa ďalej vyžaduje cestovné 
zdravotné poistenie na celú dobu pobytu. 

Zdravie -  očkovanie
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou tejto po-
nuky, nie je vyžadované žiadne očkovanie. Pred 
cestou odporúčame informovať sa o vhodnom po-
stupe pri zdravotných problémoch u vášho praktic-
kého lekára. Do SAE je zakázaný dovoz niektorých 
liekov, ktoré sú u nás bežne dostupné. Odporúča-
me preto pred cestou nahliadnuť do aktuálneho 
zoznamu zakázaných liekov (napr. na http://uaein-
teract.com/travel/drug.asp) a zaobstarať si včas 
povolenú alternatívu zakázaného lieku.

Klíma – oblečenie
V subtropickom suchom klimatickom prostredí je 
najvhodnejšie ľahké, zväčša bavlnené oblečenie. 
Pri občasnom večernom ochladení, rovnako ako v 
klimatizovaných priestoroch môžete využiť i ľahké 
pulóvre alebo svetríky. Celoročne je v SAE vysoká 
vlhkosť vzduchu a vysoká intenzita slnečného žia-
renia. Pravidlá pre obliekanie v oriente zakazujú 
krátke nohavice, holé ramená a u žien všetko, čo 
je úzke, krátke alebo priehľadné. Hotely, zvyčajne 
vyššej kategórie, vyžadujú odev zodpovedajúci 
kategórii hotela a miestnym zvykom.

Prenájom auta – výlety
V SAE ponúkame prenájom auta aj s vodičom, pod-
robnejšie informácie vám podá delegát na mieste. 
Veľmi obľúbenou dopravou v mestách je taxi. Všet-
ky vozy sú vybavené taxametrom, pre dlhšie trasy 
majú pevne stanovené ceny. V Dubaji existuje taxi 
pre ženy – taxi má ružovú strechu, ružové vyba-
venie a šoféruje ho žena. Pokiaľ taxi využijete, 
ako adresu je lepšie uvádzať názov hotela alebo 
jednoznačne známu budovu. Vlastné taxi ponúka i 
väčšina hotelov, cena je o niečo vyššia. Fakultatív-
ne výlety sú vo všetkých miestach organizované 
v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom 
služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výle-
tov sa môžete oboznámiť v mieste pobytu. Prosím, 
oboznámte sa vždy podrobne s podmienkami fa-
kultatívnych výletov.

Fotografovanie
Jednotlivé osoby môžete fotografovať iba vtedy, 
pokiaľ vám to vyslovene dovolia. Moslimské ženy 
nemôžete fotografovať z náboženských dôvodov. 
Ďalej je zakázané fotografovanie policajtov a čle-
nov armády a všetkých vojenských zariadení, po-
licajných objektov, prístavov a letísk. U vládnych 
budov a palácov vládcov je vyžadovaný súhlas 
stráže.

Mobilné telefóny a internet
Spojenie prostredníctvom oficiálnych slovenských 
operátorov GSM mobilných telefónov je v SAE 
dostupné. O rozsahu a možnostiach vlastného 
roamingu sa informujte u svojho mobilného ope-
rátora. V SAE existujú 2 mobilní operátori (Etisalat 
a DU), ktorí majú viac-menej monopol. K volaniu 
do SR je taktiež možné využiť miestnu SIM kartu. 
Dobíjacie karty sú dostupné v supermarketoch a 
v mnohých reštauráciách či obchodoch.Okrem 
nákladnejšieho telefonického spojenia priamo z 
hotelovej izby je možné zakúpiť telefónnu kartu, 
ktorá vám umožní telefonické spojenie do me-
dzinárodnej siete z miestnych telefónnych auto-
matov. Bezdrátový (Wi-Fi) prístup na internet je 
umožnený takmer vo všetkých hoteloch, možnosti 
prístupu sú uvedené u jednotlivých hotelov. Vo 
veľkých mestách sa nachádzajú aj internetové 
kaviarne. Poskytovateľom služieb je v SAE spoloč-
nosť Emirates Internet a Media, prostredníctvom 
oprávneného proxy serveru, prístup na niektoré 
stránky môže byť blokovaný.

Elektrina
Napätie v elektrickej sieti je 220 V/ 50 Hz, zásuv-
ky sú s tromi kolíkmi britského typu. Adaptéri sú 
vo väčšine prípadov k dispozícii na recepcii hotela 
(obvykle je vyžadovaná vratná kaucia).

Miestne zvláštnosti ubytovania
Hotelové izby sú spravidla vybavené dvojitými po-
steľami rôznych rozmerov od bežných tzv. double-
beds, cez širšie queensize-beds, až po najširšie 
kingsize-beds. Niektoré hotely uplatňujú pravidlo, 
že do takýchto izieb nie sú umiestňované prístelky 
pre deti a deti spia na posteli s rodičmi. Informá-
cie o prístelkách pre deti sú uvedené v cenníku pri 
jednotlivých hoteloch.

Nápoje – alkohol
Tradičnými nápojmi Arabského polostrova sú káva 
a čaj, ktoré sa servírujú do malých šálok a pohárov 
bez uška. Čaj je väčšinou ponúkaný mimoriadne 
sladký, zatiaľ čo káva sa podáva horká a neosla-
dená, môže byť osladená štipkou kardamonu 
alebo ružovej vody. Medzi ďalšie obľúbené nápo-
je patria čerstvé šťavy z mnohých druhov ovo-
cia. Najčastejšie servírovaným nápojom je voda, 
podávaná vo veľkých plastových fľašiach. Voda z 
vodovodných kohútikov je pitná, avšak jedná sa 
o odsolenú morskú vodu, ktorá nemusí každému 
vyhovovať. Alkohol sa v SAE podáva iba v hote-
loch alebo licencovaných reštauráciách a baroch. 
Nepredáva sa bežne v supermarketoch, ale iba 
v špecializovaných obchodoch. Konzumácia alko-
holu na verejnosti je prísne zakázaná. V emiráte 
Sharjah nie je alkohol dostupný ani v hoteloch, je 
tu absolútna prohibícia. Počas pôstneho mesiaca 
Ramadánu býva podávanie alkoholických nápojov 
v hoteloch či jeho predaj v obchodoch výrazne ob-
medzený. Niektoré hotely presadzujú tzv. koncept 
alcohol-free, tj. nepodávajú alkoholické nápoje.

Pláže – plávanie
V SAE sú nádherné piesočnaté pláže, ako verejné, 
tak i hotelové. Verejné pláže sú vyhradené pre 
miestnych obyvateľov. Na týchto plážach sa riaďte 

Pláž hotelu Rixos The Palm Dubai

Bazén a pláž hotelu Sheraton Jumeirah Beach 

Pláž hotelu Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

Pláž hotelu Anantara Dubai The Palm 
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ostatnými – kde sa kúpe viac žien v plavkách, mô-
žete aj vy (bikiny sa však neodporúčajú). Emirát 
Sharjah zakazuje na verejných plážach aj kúpanie 
v plavkách, prístupné je iba oblečenie. Na hote-
lových plážach je možné kúpať sa aj v bikinách. 
Opaľovanie sa „hore bez“ je v SAE neprípustné. 
Hotelové pláže sú od verejných oddelené plotom, 
ktorý zasahuje aj niekoľko metrov do mora a nie 
je cez neho vidieť. Plážové parky sú ideálne pre 
všetkých návštevníkov SAE, ktorých hotel neleží 
priamo pri mori a nie sú členmi plážového klubu. 
Do plážových parkov sa platí vstupné, ležadlá a 
slnečníky sú k dispozícii za poplatok. Nájdete tu 
príjemné prostredie plné zelene, reštaurácie, ka-
viarne, detské ihriská a ďalšie doplnkové služby. 
Plážové parky majú svoju otváraciu dobu a v nie-
ktoré dni je vstup umožnený iba ženám a deťom. 
Mestské hotely v Dubaji spravidla zabezpečujú 
dopravu na verejnú pláž / do plážového parku raz 
denne, informácia je vždy uvedená pri jednotli-
vých hoteloch.

Otváracia doba – nákupy
Dňom pracovného pokoja je v SAE piatok, bežný 
pracovný týždeň končí štvrtkom. Veľké obchod-
né centrá majú zvyčajne otvorené od soboty do 
štvrtka od 10:00-20:00 hodín, v piatok väčšinou až 
od 15:00 hodín. Veľké nákupné centrá v Dubaji sú 
otvorené denne. Trhy mávajú v piatok obmedzenú 
pracovnú dobu, niekedy môžu byť zatvorené. Na 
trhoch sa vždy zjednáva. Obchody, supermarkety 
a obchodné centrá majú pevné ceny.

Platenie – vratná kaucia - prepitné
Bežný účet v hoteli je možné uhradiť kreditný-
mi kartami, eurami alebo USD Oficiálny menový 
kurz je všade rovnaký, pretože emirátsky dirham 
je pevne viazaný na USD v pomere 1 USD = 3,673 
AED. V jednotlivých hoteloch alebo zmenárňach 
sa však môže líšiť servisný poplatok za výmenu. 
Platobné karty sú prijímané vo väčšine obchodov. 
Hotely v SAE vyžadujú od klientov pred ubytova-
ním zloženie vratnej kaucie v hotovosti (EUR, USD 
alebo AED) či autorizáciu platobnej karty. Kaucia je 
klientom vrátená pri odchode z hotela. V prípade 
platenia kaucie v hotovosti je kaucia vrátená vždy 
v AED (podľa aktuálneho kurzu), vrátenie kaucie 
na karte trvá obvykle 5-10 pracovných dní. Pre-
pitné je v arabských krajinách úplne bežné a je 
považované za samozrejmú súčasť poskytovaných 
služieb. Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť 
prepitné sa odrazí na kvalite poskytnutých služieb. 
Samozrejme je však rozhodnutie ohľadom prepit-
ného výhradne vo vašich rukách.

Letoviská
Emirát Dubaj
Dubaj je najznámejší z emirátov, rozkladá na plo-
che necelých 4114 km2 a v počte obyvateľov sa 
zaraďuje na druhé miesto medzi 7 emirátmi. Ropa, 
známa ako čierne zlato, dopomohla tomuto emi-
rátu, skladajúcemu sa z viac než 90% púšte pre-
meniť sa v miesto s mnohými záhradami, parkmi, 
golfovými ihriskami, modernými palácmi a výško-
vými budovami. Extravagantné hospodárske a ob-
chodné centrum, miesto kde sa točí tovar, peniaze 
a služby, oáza bohatstva a luxusu, mega metropo-
la – to všetko sú synonymá pre centrum Dubaja, 
ktoré splní takmer všetky sny. Turisti sem jazdia 
nielen kvôli kúpaniu na belostnej pláži Jumeirah, 
pri ktorej stoja najluxusnejšie hotely, ale taktiež za 
obrovskými nákupnými možnosťami. Dubaj ponú-
ka mnoho kultúrnych, spoločenských a športových 
aktivít. Medzinárodnú slávu získali významné veľ-

trhy a festivaly (nákupné festivaly Dubaj Shoping 
Festival a Dubaj Summer Surprises), medzinárodná 
konferencia, ťavie závody či púštne safari. Dubaj 
sa v posledných rokoch preslávil aj impozantnými 
stavebnými projektmi a nájdete tu hneď niekoľko 
naj – jediný sedemhviezdičkový hotel na či slávne 
umelé ostrovy. Dubaj ponúka pestrú ponuku uby-
tovania v hoteloch pri pláži, v štýlových butique 
hoteloch či v klasických mestských hoteloch, z 
ktorých si vyberie naozaj každý.

Emirát Sharjah
Sharjah je považované za kultúrne centrum SAE a 
vďaka svojej centrálnej polohe susedí so všetkými 
šiestimi emirátmi, plochou i počtom obyvateľov je 
tretím na mieste. Rovnakomenné hlavné mesto 
sa nachádza pri pobreží Perzského zálivu a tvorí 
rozľahlú mestskú aglomeráciu s Dubajom na juhu 
a Ajmanom na severe. I tu sa však nájdu pekné 
piesočnaté pláže, k najznámejším patrí oblasť 
plážového parku Al Mamzar s niekoľkými plážami 
chránenými kamennými mólami. Pláž s hotelmi sa 
nachádza na západnom brehu zátoky Khor Kha-
lid, lagúna sa smerom do vnútrozemia rozširuje 
a vytvára jazero obklopené zeleňou, obľúbené 
miesto k relaxácii. V emiráte Sharjah platí prísne 
dodržiavanie islamských tradícií, ako jediný emirát 
neumožňuje predaj alkoholu.

Emirát Ajman
Len 8 km severne od Sharjah leží najmenší z Emi-
rátov – Ajman. Aj napriek jeho malej veľkosti dis-
ponuje pobrežím dlhým 16 km, ktoré z väčšej časti 
tvorí krásna piesočnatá pláž napájajúca sa na pláž 
Emirátu Sharjah. V minulosti sa Ajman spoliehal 
hlavne na príjmy z rybolovu, avšak dnes je vďa-
ka bezcolnej zóne tretím v počte priemyselných 
firiem sídliacich na jeho území. V tomto Emiráte 
sa môžete stále stretnúť s tradičným spôsobom 
života, navštíviť typické trhy a pozorovať rybárov, 
ako brázdia svojimi bárkami more. Návštevníci tu 
predovšetkým ocenia pokojné prostredie, krásne 
pláže a priezračné more. Výhodou je tiež blízkosť 
Dubaja.

Emirát Umm Al Quwain
Emirát i rovnako pomenované hlavné mesto, leží 
severne od Dubaja v oblasti, ktorá má zo všet-
kých emirátov najväčšie čaro – je tu veľmi pokojná 
atmosféra a zachovaná príroda, medzi obľúbené 
aktivity patrí pozorovanie vtákov v miestnych 
lagúnach. Tento prevažne rovinatý emirát má 
veľmi členité pobrežie a nízky počet obyvateľov. 
V súčasnosti sa tu rozvíja turistický ruch, nájdete 
tu všetku infraštruktúru potrebnú k stráveniu prí-
jemnej odpočinkovej dovolenky. Na okraji mesta 
bol vybudovaný aquapark Dreamland, jeden z naj-
väčších na svete.

Emirát Ras Al Khaimah
Najsevernejší z Emirátov je mnohými považovaný 
za najkrajší. Dramatická panoráma vyprahnutého 
pohoria Hajar prechádza do dún červeného piesku, 
ktorá končí v tyrkysovo modrom mori, nájdete tu 
púšť, more, hory aj úrodné údolia. Ras Al Khaimah 
susedí s Ománom, ktorý zaberá severný polostrov 
Musandam. V Ras Al Khaimah sa nachádza dôle-
žitý prístav Mina Saqr, ale aj úrodné údolia, kde 
sa dobre darí poľnohospodárstvu a ktoré zásobujú 
okolité Emiráty zeleninou a ovocím. Dôležitú úlohu 
zohráva aj rybolov. Ras Al Khaimah má vďaka stra-
tegickej polohe pri Harmuzskom prieplave omno-
ho bohatšiu históriu ako ostatné Emiráty. V stre-
doveku sa tu nachádzal dôležitý obchodný prístav 
Julfar, kde sa narodil jeden z najväčších arabských 
moreplavcov Ibn Mádžid. Na území Emirátu sa za-
chovalo 75 starých strážnych veží postavených z 

hlinených tehál alebo kameňov. V hlavnom meste 
nájdete starú pevnosť, ktorá dnes slúži ako mú-
zeum, za prechádzku stojí aj starý souk, ktorý žije 
rovnakým pokojným tempom už desiatky rokov. 
Popri Dubaji a Abu Dhabí má Ras Al Khaimah tretie 
najdôležitejšie dostihové závody pre ťavy – závodí 
sa vždy v piatok od polovice septembra do konca 
apríla a návšteva ťavích dostihov stojí určite za to. 
Odporúčame pre strávenie aktívnej dovolenky v 
prostredí luxusných hotelov

Emirát Fujairah
Emirát zaberá tzv. Východné pobrežie a obmývajú 
ho vody Ománskeho zálivu patriaceho k Indické-
mu oceánu. Od ostatných Emirátov ho oddeľuje 
pás majestátneho pohoria Hajar. Spoločne s Emi-
rátom Ras Al Khaimah patrí k najkrajším miestam 
Spojených Arabských Emirátov – nádherné a čisté 
more lemované bielym pásom pláží prechádza do 
vysokých horských štítov, pri niektorých častiach 
pobrežia padajú vysoké hory priamo do mora. 
Nájdete tu zelené úrodné plochy, vodopády a pra-
mene. Najznámejšie sú minerálne liečivé pramene 
Madhab a Gamour Spings. Nenechajte si ujsť náv-
števu hlavného mesta, ktoré v sebe spája luxusné 
budovy pulzujúceho moderného mesta s ospalou 
historickou časťou, ktorej dominuje stará pevnosť. 
Tento emirát je ideálnou voľbou pre romantickú 
dovolenku v rozprávkovom prostredí.

8 dňové lety z Bratislavy do Dubaja
Letecká spoločnosť: FLY DUBAI
Odletový deň: sobota
Typ lietadla: Boeing 737-800*

Počas letu je pre našich klientov zabezpečené 
teplé jedlo bez nápojov, ktoré je  možné si na 
palube zakúpiť

*) Zmena typu letadla vyhradená.

Pláž hotelu Rixos The Palm Dubai

Bazén a pláž hotelu Sheraton Jumeirah Beach 

Pláž hotelu Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

Pláž hotelu Anantara Dubai The Palm 

Informácie 
o letoch
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Informácie o cenách
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava Bratislava-Dubaj-Bratislava v 
turistickej triede vrátane letiskových a bezpeč-
nostných poplatkov, ubytovanie (v prípade 8 
dňového zájazdu na 7 nocí ), stravovanie podľa 
vybraného hotela, transfery z/na letisko v cieli 
zájazdu, povinné poistenie cestovnej kance-
lárie.

Poznámka:
Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú 
platné pri dostupnosti letenky v turistickej trie-
de a môžu sa meniť.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slo-
venská poisťovňa a.s. 3,30 EUR/deň/dospelá 
osoba aj dieťa, (podrobnosti o poistení nájdete 
na úvodných stranách katalógu), fakultatívne 
služby a pobytová taxa podľa kategórie hote-
la platná pre všetky emiráty (taxa je splatná 
v hotovosti na recepcii, 5* hotel 20 AED/izba/
noc, 4* hotel 15 AED/izba/noc, 3 * hotel 10 AED/
izba/noc) Výška pobytovej taxy sa môže počas 
sezóny meniť, aktuálne informácie o jej výške 
vám na požiadanie zistí predajca, poprípade ju 
nájdete na www.kartago.sk.
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V priebehu vášho pobytu je pre vás pripra-
vená bohatá ponuka fakultatívnych výle-
tov. S podrobnou ponukou fakultatívnych 
výletov vás oboznámia na mieste pobytu. 
Fakultatívne výlety sú organizované v opti-
málnej podobe miestnym poskytovateľom 
služieb.

Lodný výlet Musandam
Užite si odpočinkový celodenný výlet na arab-
skej plachetnici dhow. V ranných hodinách od-
chod do Dibby na východnom pobreží, prejazd 
cez hranice do Ománu a nalodenie v prístave. 
Počas cesty uvidíte dve ománske beduínske 
dediny Zaki a Hafa. Nasledovať bude zástavka 
na kúpanie a šnorchlovanie (potreby na šnorch-
lovanie, plávacie vesty ako aj osušky je možné 
si bezplatne zapožičať na lodi). Po celý čas je 
na lodi k dispozícii voda a nealkoholické nápoje, 
obed podávaný na lodi je zahrnutý v cene. Na 
tento výlet je nutné vziať si pas. Bez českého/
slovenského sprievodcu. 
Orientačná cena: dospelá osoba 120 €,  dieťa 
do 7 rokov 95 €

Ferrari World - Abu Dhabi
Navštívte najväčší krytý Ferrari park na svete, 
ktorý zahŕňa cez 20 unikátnych atrakcii. Užite 
si jazdu na najrýchlejšej horskej dráhe Ferrari 
Rossa, vyskúšajte simulátor F1 či závody na 
horskej dráhe. V parku nechýba ani atrakcia pre 
deti ako napr. detská autoškola. Cena zahŕňa 
transfer tam i späť a vstupenku, bez českého/
slovenského sprievodcu.
Orientačná cena na osobu: 115 €

Upozornenie
Minimálny počet účastníkov nutných k realizácii 
výletu sú 4 osoby. Ponuka výletov i cien je iba 
orientačná a môže sa počas sezóny zmeniť. Fa-
kultatívne výlety sú organizované cez miestnu 
partnerskú organizáciu. Prípadné sťažnosti je 
nutné riešiť bezodkladne na mieste. Výlety sú 
organizované v sprievode miestneho sprievod-
cu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dubaj
Prehliadka najznámejšieho mesta SAE, pri 
ktorej objavíte tradičnú i modernú tvár tohto 
Emirátu. Prejdete modernou mestskou štvrťou 
Sheikh Zayed Road, vyfotografujete si najvyššiu 
budovu sveta Burj Khalifa (možnosť vstupeniek) 
alebo nakúpite v najväčšom nákupnom centre 
Dubai Mall. Cestou na palmový ostrov Palm 
Jumeirah si môžete vyfotografovať ikonu Du-
baja hotel Burj Al Arab. Tradičnou lodičkou abra 
prejdete záliv Dubai Creek a výlet zakončíte na 
svetoznámom trhu so zlatom.
Cena od: dospelá osoba 90 €, dieťa do 12 rokov 
64 €

Abú Dhabi – hlavné mesto SAE
Spoznajte s nami najkrajšie, najzelenšie a naj-
bohatšie mesto SAE. Navštívite mešitu šejka 
Zayeda, najkrajšiu mešitu v SAE a jednu z naj-
väčších na svete. V centre mesta si vyfotogra-
fujete ikonu Abú Dhabi, luxusný hotel Emirates 
palace a uvidíte palác prezidenta SAE. Tradičný 
spôsob života spoznáte v skanzene Heritage 
village. Modernú tvár mesta spoznáte počas 
prechádzky cez ostrov Saadiyat a Yas Island. 

Upozornenie: nutné dodržiavanie predpísaného 
odevu pre vstup do mešity - páni dlhé nohavi-
ce, dámy dlhé nohavice/sukňa,(nie obtiahnuté) 
zakryté ramená a šatka na hlavu, nevhodná je 
biela farba oblečenia.
Cena od: dospelá osoba 140 €, deti do 12 rokov 
105 €

Safari
Vydajte sa terénnymi vozmi do púšte, kde si uži-
jete dobrodružnú jazdu po piesočných dunách. V 
púštnom kempe si vychutnáte arabskú večeru a 
deň zakončíte pri typickej vodnej fajke či pozo-
rovaní umenia brušnej tanečnice. Nebude chý-
bať ani maľovanie hennou, skúška tradičných 
odevov a jazda na ťave. Odchod v popoludňaj-
ších hodinách, návrat vo večerných hodinách. 
Anglicky hovoriaci vodič.
Cena od: dospelá osoba 75 €, dieťa do 7 rokov 
64 €

Fakultatívne výlety 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Abú Dhabi 

Dubaj – ostrov Palm Jumeirah

Dubaj – hotel Atlantis The Palm

Abú Dhabi – Ferrari World
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srdcom celého areálu. Dubajskí lego architekti 
tu postavili z 20 miliónov mini kociek panorá-
mu Dubaja a najznámejšie pamiatky Blízkeho 
východu.

5. LEGOLAND® 
WATER PARK
Jedinečné vodné atrakcie a nezabudnuteľné 
zážitky – poďte sa schladiť do vodného parku 
Legoland, v ktorom nájdete viac ako 20 lego 
šmykľaviek, toboganov a ďalších atrakcií ako sú 
jazda na raftoch, či vodné safari. Jediný vodný 
park v Spojených arabských emirátoch, ktorý 
myslí aj na tých najmenších. Park je špeciálne 
navrhnutý pre rodiny s deťmi od 2-12 rokov.

Najmodernejšie atrakcie a nikdy nekon-
čiaca zábava – to je unikátny komplex 
zábavných parkov Dubai Park & Resorts. 
V zábavných parkoch, medzi ktoré patrí 
MOTIONGATETM, BOLLYWOOD PARKSTM, LE-
GOLAND® Dubai a LEGOLAND® Water Park, 
máte možnosť navštíviť viac ako 100 atrak-
cií a show rôzneho druhu, veľké množstvo 
obchodov a reštaurácií. Samozrejmosťou sú 
moderné horské dráhy, interaktívna show, 
tematické herné zóny, hry na báze virtuál-
nej reality a vystúpenia pod šírim nebom. 
Zažite svet neobmedzených možností a zá-
bavy pre celú rodinu na jedinečnom mieste, 
kde sa detské sny stávajú skutočnosťou.

1. RIVERLAND™  
DUBAI
Je vstupnou bránou do Dubajských zábavných 
parkov, do ktorej má každý prístup zadarmo. 
Jedná sa o unikátnu dedinku, v ktorej nájdete 
viac ako 50 reštaurácií a obchodov, Riverland je 
ideálnym miestom na odpočinok, relaxáciu či 
posedenie s priateľmi. Skladá sa zo štyroch te-
matických zón, súčasťou komplexu je tiež umelá 
rieka. Na uliciach pod šírym nebom sa konajú 
rozličné predstavenia, show, festivaly a iné.

2. MOTIONGATE™  
DUBAI
Vstúpte do sveta akcií v MOTIONGATETM Du-
bai, najväčšiehi zábavného parku inšpirova-
ného Hollywoodom na Strednom východe. Tri 
legendárne filmové štúdia (Columbia Pictures 
vrátane filmov Smurf, DreamWorks Animation a 
Lionsgate) sa tu stretávajú a ponúkajú hosťom 
všetkých vekových kategórií skutočne nezabud-
nuteľný zážitok. Pokiaľ ste milovníkmi filmov, 
potom je pre vás tento park ako stvorený. Pri-
blíži vám svet filmu od klasických trhákov až po 
najobľúbenejšie animáky 21. storočia. Okrem 
toho sa môžete tešiť na horské dráhy, interak-

tívnu show, divadelné predstavenia, 4D kino a 
nespočetné množstvo atrakcií.

3. BOLLYWOOD  
PARKS™
Prvý zábavný park svojho druhu na svete, ktorý 
je venovaný Bollywoodu, známemu filmovému 
priemyslu v Bombaji. Čakajú vás nezabudnuteľ-
né zážitky v prostredí najznámejších bollywood-
skych filmov – prejdite sa po uliciach Bombaja, 
sprevádzajte svojich obľúbených filmových hrdi-
nov na ceste za dobrodružstvom, nenechajte si 
ujsť strhujúce divadelné predstavenia v podobe 
bollywoodskeho muzikálu v štýle newyorského 
Broadway.

4. LEGOLAND®  
DUBAI
Preskúmajte svet, v ktorom každá kocka lega 
ožíva. Miesto ako stvorené pre nadšených ma-
lých staviteľov, ktorí môžu zažiť lego svet na 
vlastnej koži. V parku nájdete viac ako 40 ne-
všedných atrakcií a interaktívnych show. Vyne-
chať nemôžeme ani ikonický Miniland, ktorý je 

Dubai Parks & Resorts
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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Nejmodernejšie atrakcie a nikdy nekončiaca zábava!
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úžasné areály – Glow Park, najväčšiu sveteľnú 
záhradu vyrobenú z 10 miliónov úsporných žia-
roviek a recyklované svetelné látky, Dino Park 
– najväčší dinosaurí park na svete a Ice Park, v 
ktorom môžete obdivovať ľadové sochy vytvore-
né z 5000 ton ľadu.

La Perle Show Dubai
Je najväčšia vodná show na svete. Vodná artis-
tická a divadelná show privádza publikom do 
fascinujúceho sveta plného umeleckých čísiel, 
pri ktorých sa vám bude tajiť dych.

Nekonečný urban zipline
Ak máte radi adrenalín, tak sa zaručene vyberte 
na zipline v Dubaji. Čaká vás dychberúci zážitok v 
podobe 1 km dlhého letu, prevýšenie 170 metrov 
a rýchlosť 60 km/h.

The Frame
Je novou atrakciou, ktorá bola otvorená v januári 
2018. stavba má výšku 150 metrov a šírku 93 m. 
dve veže rámu sú spojené mostom, ktorý v sebe 
skrýva sklenený panel s rozlohou 25 m2 a zaisťu-
je tak návštevníkom nevšedný zážitok a úžasné 
výhľady na celý Dubaj. Súčasťou rámu je tiež mú-
zeum, ktoré zobrazuje transformáciu mesta od 
rybárskej dediny až po svetovú metropolu.

Ďalšie tipy v SAE
Dubajské zimné radovánky – užite si lyžovanie v 
Mall of the Emirates, korčuľovanie v Dubai Mall 
Ice Ring, Dubai at The Top – navštívte najvyššiu 
budovu sveta Burj Khalifa alebo Ras Al Khaimah 
a nejdlhší zipline na svete na najvyššej hore 
SAE Jebel Jais, Abu Dhabi – mešita šejka Zayeda, 
klenot Abu Dhabi, zábavný park Ferrari World a 
mnohé iné.

Zipline v Dubaji

The Frame

Dubai Mall

Fontána u Dubai Mall

Dubai Garden Glow

Metropola Dubaj býva ovenčená mnohými 
superlatívmi a nie je tomu tak nadarmo – 
fascinujúce umelé ostrovy, vzrušujúca ar-
chitektúra, luxusné nákupné centrá i krás-
na pláž Jumeirah. To všetko je dôvodom, 
prečo je Dubaj často označovaný za mesto 
budúcnosti. Dubaj vás nadchne z mnohých 
dôvodov a zaručene stojí za to ho preskú-
mať aj po vlastnej osi. V meste bohatom na 
multikultúrne vplyvy oceníte hneď niekoľko 
vecí – absolútny pocit bezpečia, kvalitné 
jedlo za dobrú cenu, optimistické a pria-
teľské obyvateľstvo a jednoduchý spôsob 
dopravy, či už miestnou hromadnou dopra-
vou alebo taxíkom. Mesto prináša mnoho 
nevšedných zážitkov, ktoré si dovoľujeme v 
krátkosti predstaviť.

Fontána u Dubai Mall
Vo večerných hodinách si nenechajte ujsť fasci-
nujúcu show pri obchodnom nákupnom centre 
Dubai Mall. Svetoznáma dubajská fontána patrí 
k najväčším vôbec. Kúzlo hudby a skvelej vodnej 
choreografie si môžete vychutnať od 19:30 hod. 
každých 30 minút, až do 23 hod. Vo voľnom čase 
si počkajte na fenomenálny videomapping na 
najväčšej budove sveta Burj Khalifa.

Dubai Garden Glow
Je obľúbený rodinný park, ktorý v sebe skrýva 3 

KARTAGO tipy alebo nenechajte si ujsť v Dubaji
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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čovňa automobilov, 2 bazény (ležadlá a slneč-
níky zadarmo), detský bazén so šmykľavkami, 
detské ihrisko, miniklub, fitness centrum, SPA 
centrum, jacuzzi, kaderníctvo, masážny salón
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora
Šport a zábava zadarmo
športové a animačné programy, fitness
Šport a zábava za poplatok
wellness, masáže, vodné športy na pláži, golf
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobme-
dzené množstvo nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov miestnej výroby. Možnosť čerpa-
nia na miestach a v časoch určených hotelom. 
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

Luxusný 5* hotel Al Raha Beach sa nachád-
za na krásnej súkromnej piesočnatej pláži, 
hneď vedľa nákupného centra Al Raha Mall. 
Hotel disponuje 254 izbami zariadenými 
v arabskom štýle, ktoré sú rozmiestne-
né v trojposchodovej budove obklopenej 
krásnou, starostlivo udržiavanou záhra-
dou. Obľúbený je vďaka jedinečnej polohe 
priamo na pláži, modernému zázemiu na 
relax a kongresovú turistiku, vynikajúcej 
kuchyni a prvotriednej kvalite poskytova-
ných služieb. O spestrenie vašej dovolenky 
sa postará špičkový animačný tím. Hotel 
odporúčame pre páry, rodiny s deťmi, ale i 
milovníkov golfu a vodných športov.

Obsadenosť izieb
Izba Superior: 1-11-112-111-1122
Izba s výhľadom na more: 1-11-112-111-
1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 100 km
vzdialenosť od centra: 30 km
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, tele-
fón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), set na prípravu čaju a kávy, balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, lobby bar, 
7 reštaurácií, výťahy, TV miestnosť, niekoľko á 
la carte reštaurácií, obchod so suvenírmi, mini-
market, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), práčovňa, 
bary, nočný klub, konferenčné priestory, poži- a d h l o n í y z é á

Al Raha Beach Hotel Abu Dhabi *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / ABU DHABI / ABU DHABI [

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1459 €
FIRST MOMENT UŽ OD

1029 €
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Le Royal Meridien Abu Dhabi *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / ABU DHABI / ABU DHABI

Elegantný 5* hotel Le Royal Meridien Abu 
Dhabi vás uchváti na prvý pohľad. Hotel je 
absolútnym dizajnérskym skvostom, vďaka 
čomu sa počas svojho pobytu ocitnete vo 
víre umeleckého sveta. Avantgardné sochy, 
moderné umelecké obrazy, štýlový náby-
tok, exkluzívne reštaurácie a vyhľadávaná 
rotujúca reštaurácia s famóznym panora-
matickým výhľadom na Abu Dhabi, urobia 
z vášho pobytu dokonalý zážitok. Hotel sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti nákup-
ných centier a Corniche. Hostia majú k dis-
pozícii shuttle bus na Saadiyat beach, Yas 
Island, Abu Dhabi Corniche Beach, World 
Trade Centre Mall, Marina Mall a Heritage 
Village zadarmo. Hotel odporúčame pre 
všetkých, ktorí milujú luxus, umenie a radi 
vyrazia za poznaním.

Obsadenosť izieb
Izba s výhľadom na mesto: 1-11-112
Izba Deluxe s výhľadom na more: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od letiska: 100 km
vzdialenosť od centra: v centre
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, trezor 
(zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC, župan, 
papuče), minibar (za poplatok), žehliace potre-
by, rýchlovarná kanvica
Ubytovanie za príplatok
Izba Deluxe s výhľadom na more majú výhľad 
na pobrežie Corniche a impozantnú panorámu, 
rovnaké vybavenie ako v izbe s výhľadom na 
mesto a c d m o í é

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 11 reštaurácii, bary, 
nočný klub, snack bar, Wi-Fi (zadarmo), bazén 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), 
kaderníctvo, obchodíky, SPA centrum, fitness, 
konferenčné miestnosti, herňa
Pláž
piesočnatá, shuttle bus zadarmo
Šport a zábava zadarmo
večerný animačný program, fitness
Šport a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, požičovňa bicyklov
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1189 €
FIRST MOMENT UŽ OD

599 €
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Hotel Ajman *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / AJMAN

Luxusný hotel Ajman sa nachádza pri nád-
hernej, bielej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora, na pokojnejšom 
mieste v emiráte Ajman. Hotel so starost-
livo udržiavanou exotickou záhradou, pon-
úka elegantne zariadené izby v tradičnom 
arabskom štýle a svojím zázemím a širo-
kou ponukou služieb, splní požiadavky aj 
tej najnáročnejšej klientely. Hotel svojim 
klientom zaisťuje pravidelnú dopravu do 
emirátov Dubaj a Sharjah zadarmo. V blíz-
kosti hotela sa nachádza novo-otvorená 
promenáda Ajman Marina s množstvom 
reštaurácií, obchodov a kaviarní. V rámci 
voľnočasových aktivít môžu hoteloví hostia 
využiť privátnu pláž, bazény, minigolf, teni-
sové kurty, bowling so 6 dráhami, fitness a 
služby wellness centra. Vďaka svojej polohe 
a špičkovým službám hotel vytvára atmo-
sféru dovolenkového raja.

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

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 25 km
vzdialenosť od centra: 5 km
nákupné možnosti: 5 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným prí-
jmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (zadarmo), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 á 
la carte reštaurácie, bary, bazén (ležadlá, slneč-
níky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, c d l o n í u v w y é á

wellness centrum Ayurveda, nákupná galéria, 
kadernícky salón, konferenčné centrum, Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zadarmo), plážový bar
Šport a zábava zadarmo
fitness, plážový volejbal
Šport a zábava za poplatok
tenisové kurty, bowling, minigolf, kúpeľné pro-
cedúry a masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1119 €
FIRST MOMENT UŽ OD

499 €
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Citymax Bur Dubai ***

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / DUBAJ

Obľúbený mestský hotel sa nachádza v 
centre Dubaja, v štvrti Bur Dubai. Moder-
ný hotel je vhodný predovšetkým ako vý-
chodiskový bod pre poznávanie Dubaja a 
nákupy. V blízkosti hotela sa nachádza aj 
množstvo reštaurácií a kaviarní. Najbližšia 
stanica metra je od hotela vzdialená približ-
ne 500 m. Verejná pláž Jumeirah sa nachád-
za niekoľko minút jazdy. Hotel zabezpečuje 
transfer zadarmo do plážového parku Al 
Mamzar. Hosťom je k dispozícii aj strešný 
bazén s výhľadom na mesto. Hotel odporú-
čame predovšetkým nenáročným klientom.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 6 km (pláž Al Mamzar)
vzdialenosť od letiska: 8 km
vzdialenosť od centra: v centre
nákupné možnosti: v okolí hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitom, mi-
nibar, varná kanvica, Wi-Fi (zadarmo), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
indická a ázijská reštaurácia, sport bar, bar pri 
bazéne, strešný bazén (ležadlá, slnečníky a plá-
žové uteráky zadarmo), Wi-Fi v lobby (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, verejná, dostupná taxíkom, hotel 
zabezpečuje zadarmo transfer do plážového 
parku Al Mamzar (cca 20 min. jazdy) – k dispo-
zícii 5 piesočnatých pláží, bazén, detský bazén, 
ležadlá a slnečníky (za poplatok), možnosť pre-
nájmu klimatizovaných chatiek, detské ihrisko, c í é á

občerstvenie, vstupné do parku za poplatok, 
podľa otváracej doby. 
Šport a zábava zadarmo
fitness
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

799 €
FIRST MOMENT UŽ OD

409 €
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občerstvenie, vstupné do parku za poplatok, 
podľa otváracej doby. 
Šport a zábava zadarmo
fitness
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

Obľúbený mestský hotel sa nachádza v 
centre Dubaja, v štvrti Bur Dubai. Moder-
ný hotel je vhodný predovšetkým ako vý-
chodiskový bod pre poznávanie Dubaja a 
nákupy. V blízkosti hotela sa nachádza aj 
množstvo reštaurácií a kaviarní. Najbližšia 
stanica metra je od hotela vzdialená približ-
ne 500 m. Verejná pláž Jumeirah sa nachád-
za niekoľko minút jazdy. Hotel zabezpečuje 
transfer zadarmo do plážového parku Al 
Mamzar. Hosťom je k dispozícii aj strešný 
bazén s výhľadom na mesto. Hotel odporú-
čame predovšetkým nenáročným klientom.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 6 km (pláž Al Mamzar)
vzdialenosť od letiska: 8 km
vzdialenosť od centra: v centre
nákupné možnosti: v okolí hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitom, mi-
nibar, varná kanvica, Wi-Fi (zadarmo), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
indická a ázijská reštaurácia, sport bar, bar pri 
bazéne, strešný bazén (ležadlá, slnečníky a plá-
žové uteráky zadarmo), Wi-Fi v lobby (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, verejná, dostupná taxíkom, hotel 
zabezpečuje zadarmo transfer do plážového 
parku Al Mamzar (cca 20 min. jazdy) – k dispo-
zícii 5 piesočnatých pláží, bazén, detský bazén, 
ležadlá a slnečníky (za poplatok), možnosť pre-
nájmu klimatizovaných chatiek, detské ihrisko, c í é á

Grand Excelsior Bur Dubai ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / DUBAJ [

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

919 €
FIRST MOMENT UŽ OD

549 €
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Metropolitan Hotel Dubai ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / DUBAJ

Moderný 4* biznis hotel Matropolitan 
Hotel Dubai sa nachádza na známej ulici 
Sheikh Zayed Road, v blízkosti nákupného 
centra Mall of The Emirates. Svojim hosťom 
poskytuje moderne a komfortne zariade-
né ubytovanie, výbornú kuchyňu, služby 
wellness centra, konferenčnú miestnosť, 
dobre vybavené fitness centrum a bazén 
na streche s výhľadom na monumenty Du-
baja a pláž Jumeirah s ikonickým hotelom 
Burj Al Arab. Hotel je ideálnym východis-
kovým bodom pre spoznávanie mesta a 
atrakcií, ktoré tento nadčasový emirát 
ponúka. Odporúčame ho všetkým, ktorí sa 
do Emirátov vybrali za poznaním, nákupmi 
alebo biznisom. 

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 3 km
vzdialenosť od letiska: 20 km
vzdialenosť od centra: 8 km
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným prí-
jmom, telefón, minibar (za poplatok), trezor (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), set na prípravu čaju a kávy
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
reštaurácie a bary (Don Corleone, The Red Lion 
- English Pub, Al Safa, Al Sheif Cafe, Tropicana), 
Wi-Fi v celom hoteli zadarmo, bazén na streche, 
detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 5 
konferenčných miestností, wellness, fitness
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora a c o í é á

Šport a zábava zadarmo
fitness
Šport a zábava za poplatok
wellness, masáže, sauna
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

979 €
FIRST MOMENT UŽ OD

599 €
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Moderný, štýlovo zariadený mestský hotel 
Rove City Centre ponúka komfortné ubyto-
vanie v 270 priestranných izbách, vonkajší 
bazén, fitness centrum a jedinečnú polohu 
pre poznávanie architektonických skvos-
tov Dubaja. Dubajská fontána, Burj Khalifa 
a nákupné centrum Dubai Mall sú od ho-
tela pohodlne dostupné. V reštaurácii The 
Daily si môžete vybrať zo širokej ponuky 
chutných jedál z rôznych kútov sveta. Hotel 
odporúčame pre všetkých, ktorí smerujú 
do Dubaja za poznaním, nákupmi, zábavou 
alebo biznisom. Pre hostí je k dispozícii 
bezplatný shuttle bus do Dubai Mall.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 15 km
vzdialenosť od letiska: 2,5 km
vzdialenosť od centra: 10 km
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi 
(zadarmo), trezor (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), minibar 
(za poplatok), set na prípravu čaju a kávy
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, Wi-Fi 
v celom hoteli (zadarmo), spoločenská miest-
nosť, 3 konferenčé miestnosti, automat na ob-
čerstvenie, práčovňa, bazén (ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo), fitness, minimarket
Pláž
piesočnatá, Jumeirah Public Beach (15km), Al 
Mamzar Beach (9km),
Šport a zábava zadarmo
stolný tenis, fitness c d í é á

Rove City Centre ***

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / DUBAJ [

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

909 €
FIRST MOMENT UŽ OD

539 €

Šport a zábava za poplatok
SPA centrum, sauna
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty
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Taj Dubai *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / DUBAJ

Luxusný 5* hotel Taj Dubai s indickým di-
zajnom a fascinujúcim panoramatickým 
výhľadom na najvyššiu budovu sveta Burj 
Khalifa, sa nachádza v srdci Dubaja, kúsok 
od nákupného centra Dubai Mall. Svojim 
hosťom ponúka moderné a luxusné uby-
tovanie, niekoľko vychýrených reštaurácií, 
barov, salónikov, vonkajší bazén, fitness a 
wellness centrum. Magnetom pre návštev-
níkov je exkluzívny nočný bar Billionaire 
Mansion. Hotel odporúčame náročnej kli-
entele, ktorá si potrpí na luxus a špičkové 
hotelové služby. Pobyt v hoteli Taj Dubaj je 
jedinečným zážitkom.

Obsadenosť izieb
Izba s výhľadom na mesto: 1-11-112
Izba s výhľadom na Burj Khalifa: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 11 km
vzdialenosť od letiska: 15 km
vzdialenosť od centra: v centre
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), Wi-Fi 
(zadarmo), set na prípravu čaju a kávy, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
župan, papuče
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na Burj Khalifa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 3 á la 
carte reštaurácie (mezinárodná, indická, stre-
domorská), bary, salóniky (Byzantium Lounge 
a The Eloquent Elephant), Wi-Fi (zadarmo), 
bazén, detský bazén (ležadlá, slnečníky a plá-
žové osušky zadarmo), fitness, Jiva Spa, biznis a c d o í é á

centrum, nočný klub, kaderníctvo, kozmetika, 
obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnatá pláž Kite Beach (11 km)
Šport a zábava zadarmo
fitness
Šport a zábava za poplatok
Jiva Spa, diskotéka, masáže, 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1419 €
FIRST MOMENT UŽ OD

829 €
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Púštny štvorhviezdičkový hotel Acacia sa 
nachádza v susedstve bezcolnej zóny Ras Al 
Khaimah a je súčasťou hotelového reťazca 
Bin Majid Hotels & Resorts. V širšom okolí 
nájdete nákupné možnosti, golfové ihrisko 
a aquaparku Ice Land (najväčší v SAE). Od 
Dubaja je vzdialený 60 minút jazdy autom 
a pár minút od pobrežia. Hotel zabezpečuje 
bezplatnú kyvadlovú dopravu niekoľko-
krát denne na pláž hotela Bin Majid Beach 
Hotel (cca 20 min. jazdy), ako aj dopravu 
do vybraného nákupného centra v Ras Al 
Khaimah. Hotel Acacia je ideálnou voľbou 
pre tých, ktorí uprednostňujú poznávanie 
navštívenej krajiny, pred dovolenkou strá-
venou za bránami hotela.

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

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: cca 20 minút jazdy
vzdialenosť od letiska: 75 km
vzdialenosť od centra: 28 km
nákupné možnosti: 2 km
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, trezor 
(zadarmo), TV so satelitným príjmom, minibar 
(za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), Wi-Fi 
(za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
bar, bar pri bazéne, kaviareň, Wi-Fi (zadarmo), 
detské ihrisko, nočný klub, bazén (ležadlá, sl-
nečníky a uteráky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá pri hoteli Bin Majid Hotel (ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zadarmo) hotel za- d h n í u v y z é á

Acacia ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH [ h

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

739 €
FIRST MOMENT UŽ OD

339 €

bezpečuje dopravu zadarmo, v rámci All Inclu-
sive možnosť občerstvenia v bare pri bazéne a 
obed v reštaurácii 
Šport a zábava zadarmo
fitness, sauna, vírivka
Šport a zábava za poplatok
masáže, biliard, vodné športy na pláži, golfové 
ihrisko Al Hamra Golf Club (4 km) 
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere for-
mou bufetu alebo výberom z menu
All Inclusive: raňajky formou bufetu, obedy a 
večere formou bufetu alebo výber z menu, neob-
medzené množstvo nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov miestnej výroby. Možnosť čerpania 
na miestach a v časoch určených hotelom.
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Al Hamra Residence ***** 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH

Elegantný 5* hotel Al Hamra Residence 
je situovaný na nádherných, nedotknu-
tých, bielych plážach Arabského zálivu a 
je ideálnym útočiskom pred každodenným 
stresom. Hotelový komplex ponúka širokú 
škálu rekreačných a relaxačných aktivít, 
komfortné ubytovanie rezidenčného typu 
so zariadenou kuchyňou, bezplatné Wi-Fi, 
bazény a krásny výhľad na more a golfové 
ihrisko. Je ideálnou voľbou pre páry, rodiny 
s deťmi i milovníkov golfu a vodných špor-
tov.

Obsadenosť izieb
Izba Residence Studio: 11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: na pláži
vzdialenosť od letiska: 64 km
vzdialenosť od centra: 1,2 km
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
Klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
trezor, kuchynka, pripojenie na internet (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), žehlička, žehliaca doska, 
detská postieľka (na vyžiadanie), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, hlavná 
reštaurácia, 2 á la carte reštaurácie, bar pri 
bazéne, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 3 bazény 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), 
detský bazén, miniklub, detské ihrisko, konfe-
renčná miestnosť, Spa centrum, obchodíky
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zadarmo) a c d h l m o í u v w z é á

Šport a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, fitness, sauna
Šport a zábava za poplatok
šípky, tenisový kurt, golf
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu@ 
pohár piva alebo vína k večeri
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neob-
medzené množstvo nealkoholických a alkoho-
lických nápojov miestnej výroby. Možnosť čer-
pania na miestach v časoch určených hotelom.

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1129 €
FIRST MOMENT UŽ OD

729 €
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Príjemný štvorposchodový hotel sa nachád-
za priamo pri krásnej piesočnatej pláži v 
emiráte Ras Al Khaimah. Hotel 4* kategórie 
ponúka komfortné ubytovanie a v kombiná-
cii s tradičnou arabskou pohostinnosťou, je 
ideálnym miestom pre strávenie príjemnej 
dovolenky. V okolí hotela nájdete mnžstvo 
nákupných možností a rôzne reštaurácie. 
Do centra Ras Al Khaimah je to približne 10 
minút jazdy, 12 km od hotela sa nachádza 
vodný park Ice Land. Plážová hotel s prí-
jemnou rodinnou atmosférou odporúčame 
párom aj rodinám s deťmi.

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

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 90 km
vzdialenosť od centra: 10 minút jazdy
nákupné možnosti: v okolí hotela 
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, mini-
bar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
Wi-Fi (zadarmo)
Ubytovanie za príplatok
Deluxe izba - základné vybavenie rovnaké ako v 
štandardnej izbe. Ubytovanie na 3 a 4 poschodí
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
indická reštaurácia, šport bar, bar pri bazéne, 
diskotéka, bazén (ležadlá. slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
detský bazén 
Pláž
piesočnatá, prístup na pláž po schodoch, tera- h l í u y z é á

Bin Majid Beach Hotel ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH [

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1159 €
FIRST MOMENT UŽ OD

659 €

sovito postavená oddychová zóna s ležadlami, 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo) 
Šport a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, volejbal, ve-
černé programy, fitness
Šport a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži, golfové ihrisko 
Tower Links Golf Club (6 km)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky formou bufetu, obedy a 
večere formou bufetu alebo výberom z menu, 
neobmedzené množstvo nealkoholických a al-
koholických nápojov miestnej výroby. Možnosť 
čerpania na miestach a v časoch určených ho-
telom.
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Smartline Bin Majid Beach Resort ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH

Novo-zrekonštruovaný plážový rezort leží pri 
dlhej piesočnatej pláži, približne 25 minút 
jazdy od centra mesta Ras Al Khaimah. Hotel 
svojim hosťom ponúka komfortné a moderne 
zariadené ubytovanie, služby na veľmi dobrej 
úrovni, vynikajúcu kuchyňu, krásnu zelenú 
záhradu s bazénmi, tobogany a nádhernú 
pláž. Hotel s príjemnou rodinnou atmosférou 
odporúčame klientom všetkých vekových ka-
tegórií a rodinám s deťmi. Neďaleko hotela sa 
nachádza vodný park Ice Land.

Obsadenosť izieb
Cabana: 1-11-112-111
Štandardná izba: 11-112-111
Deluxe izba: 11-112-111
Premium izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 75 km
vzdialenosť od centra: 25 minút jazdy
nákupné možnosti: 10 minút jazdy
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo) 
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba - výhľad do záhrady, Deluxe 
izba - s výhľadom do záhrady, bazén alebo more, 
priestrannejšia kúpeľňa, Premium izba - väčšia, na 
1. poschodí, s balkónom alebo terasou, set na prí-
pravu kávy alebo čaju
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, ka-
viareň, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi v recepcii (zadar-
mo), pripojenie k internetu (za poplatok), obchod 
so suvenírmi, 3 bazény (ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky zadarmo), detský bazénik hlníuwyzéá

Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zadarmo
Šport a zábava zadarmo
večerné programy (živá hudba), plážový volejbal, 
sauna, vírivka, stolný tenis, fitness, futbalové 
ihrisko
Šport a zábava za poplatok
tenisový kurt, turecké kúpele, masáže, vodné špor-
ty na pláži, golfové ihrisko Al Hamra Golf Club (4 km)
Stravovanie v cene
All Inclusive: raňajky formou bufetu, obedy a 
večere formou bufetu alebo výberom z menu, 
popoludňajšia káva a čaj, neobmedzené množstvo 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možno čerpať na miestach a v časoch ur-
čených hotelom.

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1159 €
FIRST MOMENT UŽ OD

659 €
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Luxusný rezort je prvým rezortom z reťazca 
Hilton postaveným na umelo vybudova-
nom ostrove Marjan Island. Leží pri dlhej 
piesočnatej pláži a svojim hosťom ponúka 
zázemie pre strávenie príjemnej dovolen-
ky. Neďaleko hotela sa nachádza golfové 
ihrisko Al Hamra Golf Club, menšie nákupné 
centrum Al Hamra a vodný park Ice Land. 
Hotel s jedinečnou atmosférou odporúčame 
rodinám s deťmi, vysoký štandard služieb 
však uspokojí i náročného klienta. Ako po-
zornosť na privítanie, hostia dostanú tra-
dičné čokoládové cookies. Špičkový servis, 
komfortné ubytovanie, vynikajúca strava, 
bohatý výber jedál, animácie, aquapark a 
nádherná biela pláž, sú zárukou dokonalej 
dovolenky.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na bazén: 1-11
Izba s výhľadom na more: 11
Izba Deluxe s výhľadom na more: 11-112-
1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 70 km
vzdialenosť od centra: 30 km
nákupné možnosti: 10 minút jazdy
Ubytovanie
klimatizácia, LCD TV so satelitným príjmom, Wi-
Fi (za poplatok), minibar (za poplatok), varná 
kanvica (káva a čaj dopĺňané zadarmo), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more Izba Deluxe s výhľa-
dom na more d h l m o í u v y z é á

DoubleTree By Hilton Resort & Spa Marjan Island *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH [
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939 €
FIRST MOMENT UŽ OD

569 €

Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 
tematické reštaurácie s obsluhou, lounge bar, 
nočný klub, bar pri bazéne, Wi-Fi v lobby (za-
darmo), 5 bazénov (ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky zadarmo), 2 detské bazény a vodný 
park s pirátskou loďou, detské ihrisko, miniklub, 
konferenčná miestnosť, nákupná arkáda, Spa 
centrum
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zadarmo)
Šport a zábava zadarmo
fitness, stolný tenis, plážový volejbal
Šport a zábava za poplatok
masáže, golfové ihrisko Al Hamra (5 km), vodné 
športy na pláži 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
All Inclusive: raňajky obedy a večere formou 
bufet, počas dňa neobmedzené množstvo ne-
alkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možnosť čerpania na miestach a v ča-
soch určených hotelom. 
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty
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Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY / RAS AL KHAIMAH

Luxusný hotelový komplex prestížnej 
hotelovej siete Hilton sa nachádza na 
nádhernej 500 m dlhej súkromnej pláži s 
bielym pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora. Svojim hosťom poskytuje krásne 
výhľady na Arabský záliv a pohorie Hajar, 
uprostred ktorých sa komplex rozprestiera 
v subtropickej záhrade. Neďaleko hotela je 
nákupné centrum Al Hamra Mall a 18-jam-
kové golfové ihrisko. Centrum strediska s 
mnohými nákupnými možnosťami sa na-
chádza približne 10 minút jazdy. Hotel svo-
jim hosťom ponúka komfortné ubytovanie 
zariadené v arabskom štýle a služby na 
vysokej úrovni. Je vhodný pre páry, rodiny 
s deťmi, ale najmä pre milovníkov golfu a 
plážovej dovolenky.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom do záhrady: 
1-11-112-111-1122

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: pri pláži
vzdialenosť od letiska: 80 km
vzdialenosť od centra: 10 minút jazdy
nákupné možnosti: v blízkosti hotela 
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, LCD TV 
so satelitným príjmom, telefón, Wi-Fi (za po-
platok), minibar (za poplatok), varná kanvica, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič 
vlasov), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 
tematické reštaurácie, niekoľko barov, diskoté-
ka, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 2 bazény (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský acdhloíuvwyzéá

bazén, miniklub (pre deti 4-12 rokov), konfe-
renčné a business centrum, obchody, kaderníc-
tvo, SPA centrum
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo 
Šport a zábava zadarmo
fitness, sauna, plážový volejbal, stolný tenis, 2 
tenisové kurty (náradie za poplatok), minigolf
Šport a zábava za poplatok
SPA centrum, golfové ihrisko, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu@ 
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa neobmedzené množstvo ne-
alkoholických a alkoholických nápojov miestnej 
výroby. Možnosť čerpania na miestach a v ča-
soch určených hotelom.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - po-
platok je hradený v hotovosti alebo blokáciou 
kreditnej karty

[

KATALÓGOVÁ CENA UŽ OD

1279 €
FIRST MOMENT UŽ OD

669 €
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Moderný, zrekonštruovaný hotel Hilton 
Garden Inn Ras Al Khaimah sa nachádza 
v centre mesta, neďaleko nákupnej zóny, 
obchodných centier a zálivu. Poskytuje mo-
derné ubytovanie v 240 izbách s výhľadom 
do záhrady, na mesto alebo pohorie Hajar. 
Moderne zariadené izby, služby na vysokej 
úrovni a vynikajúca strava, sú zárukou kva-
litnej dovolenky. V pešej dostupnosti od ho-
tela sa nachádzajú nákupné centrá RAK Mall 
a Manar Mall. Hotel je ideálnou voľbou pre 
tých, ktorí radi podniknú výlety po emirátoch 
alebo uprednostňujú aktívnu dovolenku, či 
biznis. Hoteloví hostia počas svojho pobytu 
môžu využívať pláž hotela Hilton Ras Al Khai-
mah Resort & SPA 5*, vrátane ležadiel, slneč-
níkov a plážových osušiek, na ktorú premáva 
hotelový shuttle bus zadarmo. 

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112

Poloha hotela
vzdialenosť od pláže: 5 minút jazdy shuttle busom
vzdialenosť od letiska: 80 km
vzdialenosť od centra: v centre
nákupné možnosti: v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
minibar (za poplatok), set na prípravu čaju a 
kávy, Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la 
carte reštaurácia (The garden Grille), 2 bary, ba-
zén a detský bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), 2 teniskové kurty, konferenčná 
miestnosť, obchodík, biznis centrum, Wi-Fi v ce- acdíéá

Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah ****
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lom hoteli (zadarmo)
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, pláž 
hotela Hilton Ras Al Khaimah Resort & SPA 5*, 
vrátane ležadiel, slnečníkov a plážových osušiek, 
na ktorú premáva hotelový shuttle bus zadarmo. 
Šport a zábava zadarmo
fitness, 2 tenisové kurty
Šport a zábava za poplatok
tenisové rakety
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Upozornenie
V hoteli sa platí vratný depozit za izbu - poplatok 
je hradený v hotovosti alebo blokáciou kreditnej 
karty


