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ZĽAVA 
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ZADARMO



Užívajte si leto s naším 
cestovným poistením.

CESTOVNÉ POISTENIE
Svet za hranicami sa najlepšie
spoznáva bez obmedzení. Vyberte
si preto cestovné poistenie s krytím 
liečebných nákladov, skvelými 
asistenčnými službami
a množstvom pripoistení.
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FIRSTMINUTE
CHYŤTE SI SVOJU VLNU ZLIAV

* až 2 deti ZADARMO 

* záloha IBA  50 € 

* navyše zľava vo výške

 50 € pri vyplatení  

celej sumy zájazdu 

do 28.2.2017

* bezplatná zmena

zájazdu až do 

31.3.2017

* palivový príplatok 

ZADARMO  až do 

31.3.2017

* prednostný výber

sedadla v lietadle 

ZADARMO až do 

24.12.2016

 ZĽAVA AŽ 

35%
 A MNOŽSTVO

ĎALŠÍCH VÝHOD* !
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ZÁLEŽÍ IBA NA VÁS AKÚ

CENU
DOVOLENKY BUDETE MAŤ!

alebo

alebo

do
24.12.
2016

do
28.2.
2017

do 
31.1.
2017

do
31.3.
2017

Zľava zo základnej katalógo-

vej ceny zájazdu pre všetky 

objednané osoby

Dieťa ZADARMO až do 16 r. 

+

Zľava zo základnej katalógo-

vej ceny zájazdu pre spoluces-

tujúce osoby

2 deti ZADARMO 

35%

Áno 
+

15%

VYUŽITE VÝHODY FIRST MINUTE NÁKUPU ZÁJAZDU 

32%

Áno 
+

13%

ÁnoÁno

29% 26%

Áno 
+

11%

Áno 
+

10%

Áno Áno

• záloha vo výške 50 € + poistenie/
osoba pri zakúpení zájazdu do 
31.1.2017 ( musí byť uhradená pri 
podpise Zmluvy o obstaraní zájazdu. 
Doplatok do výšky 30% z celkovej 
ceny zájazdu musí objednávateľ 
uhradiť do 31.3.2017, prípadne 60 
dní pred odletom (podľa toho čo na-
stane skôr). Úhradu zostávajúcej čas-
ti z ceny zájazdu je objednávateľ po-
vinný zaplatiť najneskôr 30 dní pred 
nástupom na zájazd.

• Mimoriadnu ponuku „dieťa ZA-
DARMO “ alebo „2 deti ZADARMO“ 
môžete využiť v označených hoteloch 
„dieťa zadarmo“ vo všetkých termí-
noch. Počet miest pre túto ponuku je 
obmedzený. VY zaplatíte iba servis-
né poplatky, resp. vízum a cestovné 
poistenie - MY ponúkame ZADARMO 
letenku, ubytovanie a stravovanie. 
Po vyčerpaní počtu miest určených 
pre túto ponuku platí cena uvedená 
v cenníku. 

• v prípade vyplatenia celkovej sumy 
zájazdu do 28.2.2017 získate navyše 
zľavu vo výške 50 € na zmluvu. Táto 
úhrada musí byť pripísaná na účet CK 
Kartago tours a.s. do 28.2.2017)

• Bezplatná zmena zájazdu až do 
31.3.2017. (Klient môže zmeniť 
destináciu, termín či hotel ÚPLNE 
BEZPLATNE až do 31.3.2017. (nová 
objednávka pri zachovaní rovnaké-
ho počtu objednávaných osôb bude 
kalkulovaná podľa aktuálnych cien 
platných v čase objednávania nového 
dovolenkového pobytu).

Počet miest je obmedzený kapacitou 
izieb s možnosťou prístelky. Uvedené 
zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy 
z katalógu LETO 2017 a nevzťahujú sa 
na destináciu Zanzibar. Zľavy je možné 
uplatniť iba zo základnej katalógovej 
ceny, nie je možné ich kombinovať 
a uplatňovať dodatočne, ak nie je uve-
dené inak.

2 d

••

popopoppop
DDoDoDD
cecece
uhuhuhuhu
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INFORMÁCIE
PRED NÁKUPOM ZÁJAZDU

Vážení priatelia,

ďakujeme, že ste si vybrali zájazd z katalógu CK Kartago tours. Prosíme Vás, 

aby ste si pozorne preštudovali nasledovné informácie.

HOTELY A UBYTOVANIE

Všetky hotely a penzióny sme starostlivo vybrali s našimi zahraničnými part-

nermi a na základe spoľahlivých znalostí miestnych pomerov. Popis a klasi-

fi kácia hotelov sú uvedené podľa kritérií, stanovených príslušným rezortom 

dotyčnej krajiny, ktoré sa nemusia zhodovať s kritériami platnými v SR. Upo-

zorňujeme na skutočnosť, že štandard hotelov rovnakej kategórie sa môže v 

jednotlivých krajinách výrazne líšiť, a to ako  vo vybavení izieb a hotela, tak i v 

rozsahu ponúkaných služieb a stravovania.

*  Veľmi jednoduché objekty s veľmi jednoduchým vybavením a 

rozsahom stravovania a služieb, určené pre nenáročnú klien-

telu

**  Jednoduché ubytovanie s účelným vybavením, vhodné pre 

nenáročnú klientelu. Jednoduchý rozsah stravovania a služieb.

***  Objekty nižšej strednej turistickej triedy s bežným vybavením 

a rozsahom stravovania.

****  Objekty strednej triedy so zodpovedajúcim štandardom slu-

žieb a vybavením  

*****  Hotely s vysokým štandardom služieb, ubytovania a stravova-

nia, určené pre náročnejších klientov. 

V krajinách, ktoré sú obľúbeným cieľom pre strávenie dovolenky, sa kvalita 

hotelov priblížila medzinárodnej úrovni. Izby však väčšinou nebývajú dosta-

točne zvukovo izolované. Život sa odohráva - zvlášť v lete - na ulici, často až 

do neskorých nočných hodín. Pokiaľ sa nachádzate v blízkosti týchto rušných 

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 kľud). K exotike južných krajín patrí aj hmyz, ktorý sa môže 

vyskytovať aj v hoteloch. Pre každý prípad si zoberte prostriedky proti hmyzu. 

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 sku-

točná kapacita hotela. V tomto prípade je majiteľ hotela povinný zabezpečiť 

náhradné ubytovanie, vždy tej istej alebo vyššej triedy. Prideľovanie izieb hos-

ťom 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 kancelária prihliadať, ale tieto požiadavky sa nedajú pova-

žovať za súčasť potvrdenej objednávky, pokiaľ táto služba nie je vopred plate-

ná. Na splnenie týchto požiadaviek nemá naša CK vplyv, závisí to od aktuálnej 

disponibility kapacít v príslušnom hoteli. Ako trojlôžková izba sa klasifi kuje izba 

dvojlôžková s prístelkou. Prístelka môže byť rozkladací gauč, ležadlo, pohovka 

alebo poschodová posteľ. 3. dospelá osoba, využívajúca prístelku musí počítať 

so zmenšeným komfortom. Výnimočne možno doplniť aj dve prístelky, čím sa 

obytný priestor zmenší. Jednoposteľové izby sú  malé,  zle situované a naviac 

podstatne drahšie kvôli príplatku. Vo väčšine prípadov nemajú balkón. 

Podľa medzinárodných dohôd musia byť izby vždy uvoľnené do 12.00 hod. O 

neskoršom vysťahovaní z izby sa môžete individuálne dohodnúť na recepcii 

(väčšinou však za poplatok). Možnosť nasťahovania v deň príchodu je najskôr 

o 14.00 hodine. Včasný príchod alebo neskorý odchod neoprávňuje k ďalšie-

mu používaniu izby. U dodatočne vypísaných zvláštnych ponúk a zájazdov na 

poslednú chvíľu (Last Minute) garantujeme iba triedu hotela, nemusí sa vždy 

jednať o hotel z katalógu. Názov hotela sa klient dozvie po prílete do cieľovej 

oblasti. Last minute ponuka je orientačná, nie je možné garantovať ubytova-

nie v hoteli z akciovej ponuky. V prípade ponúk „last minute“ sa dopredávajú 

posledné voľné izby v hoteloch, kedy je väčšia pravdepodobnosť, že hotely v 

záujme 100%-ného vyťaženia kapacity potvrdia objednávky nad rámec reál-

nych ubytovacích možností, pričom počítajú s určitým percentom storien, čo  

zákonite vedie k zmene ubytovacieho zariadenia. Prosíme, aby ste vzali na 

vedomie, že vo väčšine hotelov nie je povolené donášať na izbu vlastné potra-

viny a nápoje. Výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou. 

LETECKÁ PREPRAVA

Všetky lety ponúkané našou cestovnou kanceláriou sú zabezpečované renomo-

vanými tuzemskými alebo zahraničnými 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 odletu a príletu sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch. 

Prvý a posledný deň leteckých zájazdov  je určený na prepravu a nie na vlastnú 

dovolenku, pričom lety často zasahujú aj do nasledujúceho dňa. Nemožno tiež 

vychádzať z toho, že sa odlety uskutočnia dopoludnia a spiatočné lety večer. 

Kvôli preplnenosti vzdušných koridorov sa lety uskutočňujú nielen v denných, 

ale aj v nočných hodinách. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť aj nie-

koľko hodín pred plánovaným odletom a meškania sú v posledných rokoch 

bežné. Je to spôsobené nielen počasím, ale aj technickými a prevádzkovými 

problémami, obzvlášť preplnením vzdušných koridorov. Kartago tours a letecké 

spoločnosti sa usilujú o najväčšiu možnú mieru vylúčenia týchto rušivých vply-

vov a prosia v prípade zmien odletových časov, prípadne oneskorenia o Vaše 

pochopenie. O prípadných zmenách budú klienti obratom informovaní. Jedna 

noc v prípade neskorých nočných letov je do celkového počtu nocí započítaná v 

prípade, že klient je ubytovaný do 12.00 hodiny nasledujúceho dňa. Za poško-

denie alebo stratu batožiny pri leteckej preprave preberá plnú zodpovednosť 

letecká spoločnosť. Pokiaľ k tomu dôjde, musí byť táto skutočnosť nahlásená 

ihneď po prílete na príslušnom mieste na letisku a spísaný protokol (P.I.R.), 

ktorý je nutný pre ďalšie jednanie s leteckou spoločnosťou, resp. poisťovňou. 

Náklady spojené s vybavovaním reklamácií hradí klient.

VÍZUM

CK Kartago tours vybavuje víza (ak si to daná destinácia vyžaduje) iba obča-

nom SR. Občania inej štátnej príslušnosti si vízovú povinnosť do danej desti-

nácie musia overiť na príslušnom zastupiteľskom úrade a v prípade  potreby si 

víza vybavujú sami.

KLIMATIZÁCIA

Väčšina hotelov ponúka svojim klientom možnosť využívania klimatizácie za-

darmo. Upozorňujeme na skutočnosť, že klimatizácia nemusí byť v prevádzke 

po celých 24 hodín denne a môže byť funkčná iba v určitých denných ho-

dinách podľa uváženia hotela a podľa potreby. Prevádzkovateľ hotela často 

podmieňuje používanie klimatizácie prítomnosťou hostí na izbe. Ide o systém 

tzv. poistiek pripojených na kľúč od izby, ktoré po umiestnení do príslušnej 

zásuvky aktivujú klimatizáciu. Upozorňujeme na skutočnosť, že táto poistka 

nesmie byť oddeľovaná od kľúča. Klimatizácia sa v jednotlivých hoteloch líši 

– niektoré hotely poskytujú individuálnu klimatizáciu, ktorú si môže regulovať 

klient, iné centrálnu klimatizáciu s možnosťou individuálneho ovládania ( jej 

prevádzka závisí od rozhodnutia vedenia hotela), resp. centrálnu klimatizáciu, 

riadenú hotelom, bez možnosti regulácie klientom. Vo väčšine hotelov funguje 

klimatizácia iba v hlavnej sezóne (cca od 15.júna do 15.septembra) v závislosti 

od destinácie a hotela. 
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STRAVOVANIE

V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi gastro-

nomickými prvkami. Prevažuje zelenina a rôzne šaláty. Spôsob stravovania je 

uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne (európske) raňajky sa väč-

šinou skladajú z kávy a čaju, pečiva, masla a zaváraniny alebo syra. Saláma, 

vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu znamenajú voľnú 

konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam. 

Väčšinou obsahujú pečivo, kávu, čaj, džús, rôzne sladké koláče, ovocie, za-

váraniny, syr, salámu, to všetko opäť podľa triedy hotela. V hoteloch nižšej 

a strednej triedy môže byť ponuka obmedzená iba na niektoré z uvedených 

druhov (napr. pečivo alebo chlieb, maslo, džem, striedavo obohatené o syr, 

salámu alebo vajíčka). Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých 

menu a šalátov formou bufetu alebo voľná konzumácia formou bufetu. Ponuka 

opäť zodpovedá triede hotela, pričom aj v trojhviezdičkovom hoteli 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 uvede-

né inak - napr. hotely „all inclusive”, v ktorých je možná konzumácia nápojov 

podľa vlastného časového režimu hotela). Pri ubytovaní s možnosťou vlastné-

ho varenia sú k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty vybavené väčšinou 

dvojplatničkou a chladničkou. Kuchynské vybavenie, ktoré je k dispozícii, sa 

skladá iba zo základného riadu. Nie je možné teda očakávať plne vybavenú 

kuchynku. Upozorňujeme na skutočnosť, že môže chýbať napr. otvárač na kon-

zervy alebo riad na varenie nemusí byť v dostatočnom množstve. Stravovací 

režim „all inclusive“, ktorý sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším, 

znamená plnú penziu a časovo obmedzenú konzumáciu rozlievaných nealko-

holických 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 

obsah 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. 

LETENKY

V prípade záujmu klienta o kúpu letenky z danej destinácie, je v prípade voľ-

ných miest v lietadle cena určená delegátom. Upozorňujeme klientov, že v 

prípade straty letenky je delegát oprávnený účtovať za vystavenie náhradnej 

letenky poplatok 15 EUR alebo 20 USD. Klient v prípade zakúpenia letenky, 

nemá nárok na žiadne dodatočné služby ako transfer, poistenie, delegátske 

služby atď.

DELEGÁTI / SPRIEVODCOVIA

Vo väčšine destinácií sú klientom k dispozícii česky alebo slovensky hovoriaci 

delegáti/sprievodcovia cestovnej kancelárie Exim & Kartago tours. Delegáti 

organizujú transfery z/na letisko, úvodné informačné stretnutie a pravidelné 

informačné hodiny, ktoré sa v priebehu Vášho pobytu konajú dva - až trikrát. 

V prípade, že sa v priebehu Vášho pobytu vyskytne problém, môžete delegáta 

kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré obdržíte pri prílete do cieľa vašej do-

volenky. 

OBLEČENIE

Vo väčšine hotelov (predovšetkým vyššej triedy) je požadované, aby muži aj 

ženy chodili na večeru primerane oblečení - krátke nohavice nie sú povolené.

BICYKLE, SURFY

Preprava neskladných batožín, bicyklov, surfov a pod. podlieha poplatkom zo 

strany leteckej spoločnosti, je podmienená kapacitnými možnosťami lietadla a 

transferových autobusov a musí byť nahlásená v CK Kartago tours v dostatoč-

nom časovom predstihu.  Transfer z letiska do hotela a späť a uskladnenie tých-

to 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 kancelárii, násled-

nom súhlase leteckého prepravcu a vždy za poplatok. Malé zvieratá (cca do 

5 kg) sa prepravujú v kabíne lietadla v uzavretej schránke, väčšie zvieratá v 

batožinovom priestore, v špeciálnych kontajneroch (za zvláštny poplatok). Vo 

väčšine 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 mikrobiologické zloženie od vody v SR a jej konzumácia môže spô-

sobiť žalúdočné ťažkosti. Vodu na tieto účely odporúčame kúpiť v miestnych 

obchodoch a hoteloch. V hoteloch so solárnym ohrevom môže chvíľami tiecť 

len vlažná voda. Niekedy tiež môže dôjsť na kratšiu dobu k výpadku elektrickej 

energie a tým i klimatizácie. 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 všetky 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 obyvateľstvu, ktoré býva 

často o niečo hlučnejšie než sme zvyknutí. Ležadlá a slnečníky sa dajú prenajať 

za poplatok, prípadne zadarmo - viď katalóg. Počet slnečníkov a ležadiel 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 

niektoré ubytovacie jednotky sú situované vo väčšej vzdialenosti od pláže. Ne-

zabudnite ani na opaľovacie krémy a oleje s vysokým ochranným faktorom 

a nepodceňujte slnečné žiarenie, ktoré by Vám mohlo spôsobiť nepríjemnú 

komplikáciu počas dovolenky.

HMYZ

Odporúčame klientom pribaliť si do batožiny ochranné prostriedky proti hmyzu, 

pretože v určitých obdobiach a niektorých lokalitách sa môže vyskytovať vo 

zvýšenom množstve. Napriek intenzívnym snahám hotelov sa hmyz vyskytuje 

aj priamo v hoteloch. Proti hmyzu sa v niektorých krajinách používajú postreky 

s agresívnejšou vôňou, preto neodporúčame v čase postreku nechávať otvo-

rené okná izby. 

PRED SEZÓNOU / PO SEZÓNE

V tomto období sa môže stať, že majiteľ hotela vzhľadom na nižšiu obsadenosť 

hotela obmedzí poskytované služby, prípadne svoje zariadenie otvorí až neskôr 

alebo ho skôr zatvorí. Môže dôjsť k obmedzeniu ponuky pre voľný čas a zábavu. 

Môžete si však užiť viac kľudu a viac miesta a tiež obsluha bude mať pre Vás 

viac času. Hlavnou sezónou sa rozumie termín cca od 15.6. do 15.9.

LEKÁRSKA POMOC

V prípade zdravotných problémov sa obráťte na Vášho delegáta alebo požiadaj-

te o pomoc recepciu hotela. Za ošetrenie a lieky sa platí v hotovosti. Na základe 

lekárskej správy a potvrdení o zaplatení za lieky Vám poisťovňa po návrate do 

SR danú čiastku uhradí. Bežné lieky je možné zakúpiť v miestnych lekárňach.

 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

V každej destinácii je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. 

Tieto služby zabezpečujeme v spolupráci s miestnou agentúrou, ktorá zájazdy 

usporadúva. Odporúčame Vám, aby ste si výlety zakúpili priamo u nášho de-

legáta. 

Akékoľvek reklamácie odporúčame vyriešiť priamo na mieste pobytu, nakoľko 

Kartago tours nie je organizátorom týchto výletov. Za kvalitu suvenírov zakú-

pených v priebehu výletu (napr. DVD) nenesie Kartago tours žiadnu zodpo-

vednosť. 

ODPORÚČAME

Počas prvých dní pobytu sa nevystavujte slnečnému žiareniu viac ako 15 

minút a používajte opaľovacie krémy s vysokým ochranným faktorom. Pou-

žívajte slnečné okuliare s UV fi ltrom. Nemiešajte rôzne druhy pikantných a 

ťažko stráviteľných pokrmov. Nepite vodu z vodovodov a hydrantov,  a ani v 

nej neumývajte ovocie na okamžitú konzumáciu. Odporúčame konzumovať len 

ovocie a zeleninu, ktoré si môžete sami olúpať. V niektorých prípadoch nie sú 

lieky dovezené zo Slovenskej republiky, určené na črevné a zažívacie problé-

my, účinné. V takomto prípade odporúčame kontaktovať nášho delegáta alebo 

jeho prostredníctvom lekára.



RADY
NA ÚVOD

VÝBER ZÁJAZDU

V našom katalógu nájdete širokú ponuku destinácií a ubytovacích kapacít, 

medzi ktorými si určite nájdete to „svoje miesto“. Pri výbere zájazdu  Vám 

odporúčame, aby ste sa podrobne zoznámili nielen s destináciou, do ktorej 

vycestujete, ale aj s konkrétnym hotelom. Vezmite, prosím  pri výbere svojej 

dovolenky do úvahy  nielen kategóriu hotela, ale aj jeho umiestnenie a cenu. 

Väčšina cestovateľov už dnes vie, že hotely nižšej kategórie poskytujú väčši-

nou služby v menšej miere – a to sa týka nielen služieb spríjemňujúcich vašu 

dovolenku, ale aj služieb stravovacích. Umiestnenie hotela vypovedá o tom, 

v akom prostredí svoju 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 kľudnejšie, ale ani tu sa nevyhnete rušnejšiemu dovolenkovému 

životu, predovšetkým ak hotel usporadúva animačné programy. Aj v hoteloch 

rovnakej kategórie môžu byť služby rozdielne – pomôckou vám môže byť aj 

cena hotela. Vo väčšine prípadov platí , že čím drahší hotel, tým môžete očaká-

vať vyššiu kvalitu služieb.Venujte výberu „toho svojho“ hotela dostatočný čas 

a vaša dovolenka bude určite podľa vašich predstáv.

NÁKUP ZÁJAZDU

Veľa cestovateľov už dnes vie, že nákup zájazdu na poslednú chvíľu sa mno-

hokrát nevypláca – atraktívne hotely bývajú vypredané už v čase zahájenia 

predaja. Naviac pri včasnom nákupe zájazdu môžete ušetriť viac fi nančných 

prostriedkov, než pri nákupe „last minute.“Navštívte včas niektorú z našich 

pobočiek alebo predajne našich autorizovaných predajcov a venujte nákupu 

zájazdu dostatočný čas a priestor. Dovolenku si môžete rezervovať aj prostred-

níctvom  internetových stránok. Na  našich www stránkach nájdete veľa uži-

točných informácií a čo je hlavné, okamžite sa dozviete, či je váš požadovaný 

zájazd voľný a koľko bude stáť. Informujte sa o všetkom, čo vás zaujíma a čo 

Vám nie je jasné – predídete tak prípadným nedorozumeniam, ktoré by mohli 

vašu dovolenku negatívne ovplyvniť. Cestovnú zmluvu si pred podpísaním po-

riadne preštudujte, vrátane Všeobecných podmienok účasti na zájazdoch.

RADOSTNÉ OČAKÁVANIE DOVOLENKY

Teraz už máte svoju  dovolenku vybranú a rezervovanú. V čase radostného 

očakávania vašej vysnenej dovolenky si nezabudnite v dostatočnom predstihu 

skontrolovať Vaše cestovné doklady. Väčšina krajín vyžaduje platnosť pasu min. 

6 mesiacov po návrate do SR. 

DOVOLENKA SA BLÍŽI

Približne sedem dní pred odletom obdržíte komplexné odbavenie, ktoré obsa-

huje okrem pokynov na cestu aj dôležité dokumenty (potvrdenie ubytovania 

– voucher, potvrdenie letu) pre Vašu dovolenku. V komplexnom odbavení sa 

dozviete všetky podrobnosti, týkajúce sa vášho odletu na dovolenku. Riadne 

si ich preštudujte a venujte svoju pozornosť hlavne odletovému času  a prícho-

du na letisko. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte obratom Vášho 

predajcu so žiadosťou o opravu údajov.  Pozor na odlety tesne po polnoci! V 

takom prípade musíte byť pripravení na odbavenie už pred polnocou,  deň pred 

plánovaným odletom. Ďalšou dôležitou informáciou je aj povolená maximálna 

váha batožiny – väčšina leteckých spoločností povoľuje 1 ks zapísanej batožiny 

na osobu a maximálne 15 kg na osobu (nie pre deti mladšie ako 2 roky), vráta-

ne príručnej batožiny s maximálnymi rozmermi 56 x 45 x 25 cm,  kumulovaná 

váha jednej batožiny nesmie presiahnuť hmotnosť 30 kg. Ak si chcete na dovo-

lenku vziať golfovú alebo potápačskú výstroj, prípadne inú nadmernú batožinu, 

oznámte túto skutočnosť s dodatočným predstihom Vášmu predajcovi, ktorý 

preverí možnosť ich prepravy. Preprava takejto batožiny býva spoplatnená.

V tomto čase si už začnite pripravovať nevyhnutné veci, ktoré budete na dovo-

lenku potrebovať. Určite nezabudnite na opaľovacie krémy s vysokým ochran-

ným faktorom,  slnečné okuliare, pokrývku hlavy a lieky, ktoré bežne užívate a 

taktiež bežné lieky na zvýšenú teplotu, na žalúdočné ťažkosti a panthenol na 

spáleniny.  Skontrolujte si, či máte zámok na uzamknutie batožiny a vymeňte 

si v banke potrebnú hotovosť.  Určite sa vám bude hodiť napríklad plážová 

taška, kolíky a šnúra na prádlo, otvárač na fľaše, zvlhčené osviežovacie ob-

rúsky, náplasti a krém po uštipnutí hmyzom. Vezmite si so sebou zaujímavú 

knihu a časopisy. Taktiež nezabudnite, že väčšina hotelov (počnúc úrovňou 3*) 

si vyžaduje na večeru formálnejšie oblečenie – páni by nemali zabudnúť na 

dlhé nohavice.

DEŇ PRED ODLETOM

Ešte raz si skontrolujte čas Vášho odletu. Môžete si ho overiť aj na našom 

call centre. Prekontrolujte si podľa Vášho zoznamu, či ste na nič nezabudli a 

batožinu riadne uzamknite. Nezabudnite ju označiť visačkou  s menom hotela 

a letoviska, kde strávite  svoju dovolenku. Na niektorých letiskách si môžete 

batožinu zabaliť do priehľadnej fólie  - zabránite tak nielen prípadnej strate 

Vašich vecí, ale aj poškodeniu batožiny. Do batožiny, ktorá pôjde na odbavenie, 

nikdy neukladajte cenné veci (peniaze, šeky, kreditné karty, kamery, osobné 

doklady, fotoaparáty a iné elektrické prístroje, šperky a pod.), umelecké a kreh-

ké predmety, predmety vyššej hodnoty alebo tovar podliehajúci skaze – všetky 
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takéto predmety patria do príručnej batožiny, nakoľko letecká spoločnosť za 

ich stratu ani poškodenie nenesie zodpovednosť. Znovu si prekontrolujte Vaše 

doklady na cestu. Zabezpečte si odvoz na letisko. Do príručnej batožiny nepat-

ria ostré predmety, ako napr. nožničky, pilník, otvárač, nože, a pod. Do kabíny 

lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín. Tekutiny a gély musia byť v 

baleniach do 100 ml. Všetky balenia musia byť uložené v jednom priehľadnom 

uzatvárateľnom igelitovom vrecku s maximálnym obsahom 1 liter na osobu. 

Tekutiny odporúčame prepravovať v batožine, ktorú odbavujete. Lieky a dieto-

logické prípravky, vrátane detskej výživy na čas letu môžu byť prepravované 

v príručnej batožine. Do príručnej batožiny odporúčame zabaliť si aj kefku na 

zuby, pastu, spodné prádlo, tričko a plavky – pokiaľ by došlo k strate alebo 

poškodeniu „hlavnej batožiny“. 

V DEŇ ODLETU

Odchod na letisko naplánujte tak, aby ste mali dostatočnú časovú rezervu v 

prípade neočakávaných komplikácií. Na letisku buďte 2 hodiny pred odletom. 

Vaše dokumenty potrebné  pre Vašu cestu a pobyt ste dostali spolu s pokynmi 

na cestu. 

Po príchode na letisko sa informujte prostredníctvom informačnej tabule na 

číslo odbavovacieho pultu (check-in) kde bude Váš let odbavený. Po príchode 

k odbavovaciemu pultu sa prosím preukážte platným cestovným dokladom. Tu 

zároveň odovzdáte Vašu batožinu (prosím dodržujte povolenú hmotnosť bato-

žiny uvedenú na letenke) a dostanete palubný lístok a potvrdenie o odovzdaní 

batožiny. Oba doklady si starostlivo uschovajte.  Po odbavení sa presuňte na 

pasovú kontrolu, majte pripravenú letenku, palubný lístok  a cestovný doklad. 

V tranzitnom priestore môžete využiť čas do odletu lietadla nákupmi a ob-

čerstvením, 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. Príruč-

nú batožinu uložte do priestoru nad Vašimi hlavami alebo pod sedadlo pred 

Vami, nezabudnite si z nej vybrať knihu či časopis. Pohodlne sa usaďte a pri-

pútajte sa. Pred vzlietnutím Vás palubný personál oboznámi s bezpečnostný-

mi predpismi – venujte im prosím zvýšenú pozornosť. Počas letu Vám bude v 

závislosti od dĺžky letu podávané studené alebo teplé občerstvenie s výberom 

studených a teplých nápojov. 

PRÍLET

Po prílete prejdete pasovou kontrolou a vyzdvihnete si Vašu batožinu. V prípa-

de poškodenia alebo straty batožiny je nutné ešte pred opustením tranzitného 

priestoru kontaktovať reklamačné oddelenie a nechať si vystaviť reklamačný 

protokol PIR. Pre tento účel majte pripravené potvrdenie o prevzatí batožiny, 

ktoré ste obdržali pri odbavovaní na letisku. Po opustení tranzitného priestoru 

Vás budú očakávať delegáti, ktorí zabezpečia Váš transfer do hotela.

UBYTOVANIE

Po príchode do hotela kontaktujte recepciu a predložte ubytovací poukaz. V 

niektorých hoteloch budete musieť vyplniť ubytovaciu kartičku. Na ubytova-

nie, stravovanie a hotelové služby máte podľa medzinárodných dohôd vždy 

nárok až po 14:00 hodine. Pokiaľ je Váš príchod do hotela v skorších hodinách, 

recepcia väčšinou zabezpečí uloženie Vašich batožín do doby, než pre Vás bude 

pripravená izba. Po ubytovaní, si prosím, nezabudnite uschovať cenné veci, 

pasy a fi nančnú hotovosť do trezoru. Chránite tak svoj majetok.

INFORMAČNÁ SCHÔDZKA

V deň príletu, najneskôr však v nasledujúci deň, sa koná informačná schôdzka, 

o čase a mieste konania Vás delegát informuje po Vašom prílete. Informáciu 

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 zemi, ktorú ste navštívili, o hotelových službách, o okolí 

hotela a v neposlednom rade aj o výletoch, ktoré pre vás usporadúva zahranič-

ný partner s našou cestovnou kanceláriou. 

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 sna-

he zažiť niečo iné.

2. Nebudeš brať veci príliš vážne, pretože bezstarostná myseľ je za-

čiatkom príjemnej dovolenky.

3. Nepripustíš, aby ti iní turisti išli na nervy, pretože platíš nemalý 

peniaz, aby si strávil príjemné chvíle.

4. Dbaj na to, aby si vzal len polovicu šatstva, ktoré považuješ za ne-

vyhnutné 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 po-

tešenie, len málo vecí je fatálnych.

8. Neposudzuj krajinu podľa jeho príslušníka, ktorý ti spôsobil neprí-

jemnosti.

9. Ak si v Grécku, chovaj sa ako Grék.

10. Pamätaj, že v cudzích krajinách si hosťom. Ten, kto preukazuje svoj-

mu hostiteľovi rešpekt, bude odmenený.

ODLET

V deň pred odletom nájdete na informačnej tabuli pokyny na Váš návrat.  Ve-

nujte prosím pozornosť všetkým informáciám, ktoré sú na nej uvedené. Vašu 

izbu je potrebné opustiť podľa medzinárodných pravidiel najneskôr do 12:00 

hodiny v deň odletu a do tej doby i odovzdať kľúče na recepcii. Touto hodinou 

končí aj Váš nárok na stravovanie a ďalšie služby hotela. Vyrovnajte prosím Váš 

hotelový účet. Skontrolujte, či ste nezabudli letenky a cestovné doklady.  Na 

zraz Vášho transferu na letisko sa dostavte aspoň 10 minút pred plánovaným  

odchodom. Po príchode na letisko Vám delegát oznámi čísla odbavovacích pul-

tov. Odbavenie bude prebiehať rovnakým spôsobom ako pri Vašom odlete zo 

SR. Prosíme vás, buďte ohľaduplní k rodinám s deťmi a starším osobám a dajte 

im prednosť pri odbavení.

NÁVRAT DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vaša dovolenka skončila, ale príjemné spomienky na ňu Vám určite ešte dlho 

zostanú. Podeľte sa s nami o Vaše zážitky a pripomienky, radi ich prijmú naši 

predajní poradcovia. Všetky pripomienky sú pre nás dôležité – na ich základe 

sa snaží celý  tím našej cestovnej kancelárie stále pracovať na zlepšení a roz-

širovaní našich služieb. Ďakujeme, že ste si pri výbere Vašej dovolenky zvolili 

našu cestovnú kanceláriu a budeme poctení, ak sa s Vami opäť stretneme na 

niektorom z našich zájazdov.
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Čo obsahujú a neobsahujú ceny zájazdov 

Ceny zájazdov obsahujú leteckú dopravu v turistickej triede, 

transfer z letiska do hotela a späť, ubytovanie a stravovanie 

podľa špecifi kácie hotela, služby delegáta. Ceny zájazdov ne-

obsahujú príslušné letiskové poplatky, bezpečnostnú taxu a 

iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej dopravy, kom-

plexné cestovné poistenie, poplatky za víza a fakultatívne 

služby. Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotli-

vých zájazdov nájdete pri jednotlivých programoch. 

Vysvetlivky k detským zľavám

Pri hoteloch označených „dieťa zadarmo“, platí jedno, dve 

prípadne tri deti do dovŕšenia vyznačeného veku ubytované 

na izbe s dvomi dospelými osobami iba zvýhodnenú cenu 

letenky, výška ktorej je aj s príslušným vekom uvedená v 

cenníkovej tabuľke príslušného hotela na stránke  www.

kartago.sk. Táto ponuka môže v prípade niektorých hote-

lov platiť iba v niektorých termínoch – podrobnosti nájde-

te v cenníkovej tabuľke príslušného hotela. Dieťa platí iba 

zvýhodnenú cenu letenky, servisné poplatky, resp. vízum a 

poistenie. Ďalšie služby (tj. ubytovanie, stravovanie a služ-

by delegáta) poskytuje cestovná kancelária Kartago tours 

zadarmo v základnom rozsahu, ktorý je pri každom hoteli 

uvedený. Prípadné fakultatívne doplatky za polpenziu, plnú 

penziu, výhľad na more a pod. hradí dieťa v rovnakom roz-

sahu ako dospelí, ak nie je uvedené inak. V prípade, že dieťa 

cestuje za zvýhodnenú cenu letenky, nemôže čerpať žiadne 

ďalšie zľavy. Pri využití tejto ponuky môžu spolucestujúce 

osoby využiť ďalšie zľavy uvedené v tomto katalógu. 

Mimoriadnu ponuku „zľava za skorý nákup + dieťa zadarmo“ 

alebo „ 2. deti zadarmo“ môžete využiť do 31.3.2017 v ozna-

čených hoteloch „dieťa zadarmo“ vo všetkých termínoch, 

kde je ponúkané dieťa do uvedeného veku len za zvýhod-

nenú cenu letenky 199 €, 239 €, 259 €, 269 €, 299 €, 329 €, 

379 €. Počet miest pre túto ponuku je obmedzený. Deti platia 

pri využití tejto ponuky servisné poplatky, resp. vízum (ak 

sa vyžaduje) a poistenie. Po vyčerpaní počtu miest určených 

pre túto ponuku platí cena uvedená v cenníku. 

Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí jednorazový poplatok 

40 € a nemá nárok na miesto v lietadle, lôžko a stravu. Ak 

je dieťa do dvoch rokov držiteľom vlastného cestovného 

pasu, musí uhradiť poplatok za vízum (pokiaľ je to požado-

vané). V prípade, ak budete požadovať detskú postieľku, je 

nutné uviesť to na prihláške. Detskú postieľku vyžiadame 

na základe Vašej požiadavky, nedokážeme však jej dodanie 

garantovať. Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré hotely 

poskytujú postieľku zadarmo, niektoré za poplatok a niekto-

ré hotely detskými postieľkami nedisponujú vôbec.  

Vek dieťaťa: pri každom hoteli je uvedený vek dieťaťa, do 

dovŕšenia ktorého môže dieťa čerpať prípadné špeciálne po-

nuky alebo zľavy. Uvedeným vekom sa rozumie vek dieťaťa, 

ktorý nesmie dovŕšiť v deň príletu do SR, tj. dieťa do 2 rokov 

nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov 

nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 12 rokov a pod.

Väčšia rodina

Máte už jedno dieťa 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.

Dospelá osoba na prístelke

Ak cestuje s dvomi dospelými osobami 3., poprípade 4. do-

spelá osoba, ktorá bude ubytovaná na izbe spolu s dvomi 

dospelými osobami, vzťahuje sa na ňu cena uvedená v kata-

lógu v príslušnej cenníkovej tabuľke. Pokiaľ nie je táto cena 

uvedená, platí zľava pre 3. a 4. dospelú osobu na prístelke 

vo výške 10%. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že vždy ide o ubytovanie na 

prístelke, ktorá nie je plnohodnotným lôžkom a môže ním 

byť napríklad skladacie ležadlo, vysúvacie lôžko a pod. Pri-

daním prístelky do izby sa obytný priestor zmenší (či už ide 

o dospelú osobu alebo dieťa). Ak nie je pri hoteli vyslove-

ne uvedené inak, nemožno izbu obsadzovať 4 dospelými 

osobami ani 3 dospelými osobami a 1 dieťaťom. Maximálna 

obsadenosť izby je 2 dospelé osoby a 1 prístelka pre dospelú 

osobu alebo 2 dospelé osoby a 1-2 prístelky pre deti do vy-

značeného veku podľa špecifi kácie hotela. 

Príplatky

Príplatky za jednolôžkovú izbu, za výhľad na more, klimati-

záciu, večere a pod. sú uvedené na osobu a pobyt, ak nie je 

uvedené priamo v cenníku inak.  

Cestovné doklady

Občania SR, ktorí cestujú do krajiny v rámci organizovaných 

zájazdov, do niektorých krajín potrebujú vízum a do nie-

ktorých sa vízum nevyžaduje (bližšie informácie nájdete v 

uvodných stranách každej destinácie). Pas musí byť platný 

minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Držitelia 

cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť si po-

trebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo 

konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom 

iného mena, odporúčame mať so sebou kópiu rodného listu 

dieťaťa v angličtine. 

Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 

alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 

prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže ces-

tovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uvedeným 

telefónnym číslom).

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

Všeobecné podmienky pre uplatnenie zliav, výhod, bonusov a služieb zadarmo

Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uve-

dené v tomto katalógu alebo vyplývajúce zo všetkých prebiehajúcich marketingových akcií 

alebo zmluvných záväzkov.

• zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo uvedené v tomto katalógu  je možné uplatniť 

iba na zájazdy z tohto katalógu, nie je možné ich uplatniť z cien uverejnených iným 

spôsobom (napr. letáky, špeciálne ponuky, last minute, super last minute, výpredajo-

vé ponuky a pod.) – ak nie je uvedené inak

• Pokiaľ nie je uvedené inak, uvedené zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo nie je 

možné kombinovať a je možné uplatniť iba jednu z nich.

• Zľavy, výhody, bonusy a služby zadarmo je možné uplatniť iba zo základnej katalógo-

vej ceny za dospelú osobu ak nie je uvedené inak.

• Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne, je nutné ich nárokovať pred podpisom 

cestovnej zmluvy. 
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Mimoriadne 
ponuky 

Ostatné zľavy

Obsadenosť izieb

Použité skratky

V priebehu roka vypisuje CK Kartago tours 

mimoriadne ponuky. Ide napr. o nové termíny 

odletov alebo ponuky nových ubytovacích ka-

pacít, zľavnené zájazdy alebo špeciálne akcie. 

O týchto ponukách sa informujte na našich in-

ternetových stránkach www.kartago.sk alebo 

vo Vašej cestovnej kancelárii. Na tieto ponuky 

sa nevzťahuje žiadna zo zliav uvedených 

v tomto katalógu.

Cestovná kancelária Kartago tours ponúka 

rozsiahly systém zliav. Podrobnosti o týchto 

zľavách nájdete na úvodných stránkach tohto 

katalógu. Zľavy nie je možné vzájomne kom-

binovať, pokiaľ nie je uvedené inak.  

Označuje možný počet dospelých osôb a detí v uvedenom type izieb

1 = dospelá osoba  2 = dieťa (vek dieťaťa je určený podmienkami konkrétneho hotela)

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

Použité symboly

Novinka
Hotel označený týmto symbolom je nový v 
ponuke CK Kartago tours, a. s.

Polpenzia
Tento hotel ponúka stravovanie vo forme 
polpenzie.

All Inclusive
Tento hotel ponúka služby All Inclusive.

ULTRA All Inclusive
Tento hotel ponúka služby Ultra All Inclusive.

EXTRA All Inclusive
Tento hotel ponúka služby Extra All Inclusive.

PREMIUM All Inclusive
Tento hotel ponúka služby Premium All 
Inclusive.

CLUB All Inclusive
Tento hotel ponúka služby Club All Inclusive.

All Inclusive LIGHT
Tento hotel ponúka služby All Inclusive Light.

Dieťa zadarmo
Mimoriadnu ponuku "dieťa zadarmo" 
môžete využiť vo všetkých takto označených 
hoteloch vo vybraných termínoch.

KARTAGO Quality
Hotel označený týmto symbolom patrí 
medzi najlepšie v našej ponuke v danej 
destinácii.

 

KARTAGO Tip
Hotel označený týmto symbolom je obľúbe-
ný medzi klientmi, prípadne ponúka veľmi 
výhodné ceny a kvalitu služieb.

Iba v KARTAGO tours
Tento hotel nájdete iba v ponuke CK Kartago 
tours, a. s.

Wi-Fi zadarmo
Hotel označený týmto symbolom ponúka 
Wi-Fi pripojenie zadarmo.

Mango Club
Hotel označený týmto symbolom ponúka 
rôzne aktivity pre deti.

Tobogan
Hotel označený týmto symbolom má vo 
svojom areáli akvapark alebo tobogan.

Použité ikony

a Novinka

RAŇAJKY
Stravovanie:  raňajky

POL
penzia Stravovanie: polpenzia

POL
penzia
PLUS

Stravovanie: polpenzia PLUS

Plná 
penzia Stravovanie: plná penzia

Plná 
penzia
PLUS Stravovanie: plná penzia PLUS

h Stravovanie: All Inclusive

i Stravovanie: All Inclusive PLUS

j Stravovanie: All Inclusive ULTRA

k Stravovanie: All Inclusive SOFT

EXTRA

Stravovanie: All Inclusive EXTRA

PREMIUM

Stravovanie: All Inclusive PREMIUM

l Hotel na pláži

m Izba s výhľadom na more

n Internet alebo Wi-Fi

o Wellness

p Dieťa zadarmo

q Dieťa za cenu letenky
v doprovode dospelej osoby

t Len pre dospelých

u Rodinná dovolenka

v Detský kútik

y Vodné športy

x Potápanie

z Golf

/ Tobogán

é Bazén

w Tenis

0 Požičovňa bicyklov

JI (SGL) – jednolôžková izba

RI (FR) – rodinná izba

DI (DBL) – dvojlôžková izba

ECO – izba economy

GV – izba s výhľadom do záhrady

SV – výhľad na more

PV – výhľad na bazén

SSV – bočný výhľad na more

BV – bungalov

BF – izba bližšie k moru (beach front)

DLX – izba deluxe

APP – apartmán

SUP – izba superior

ST (STD) – štúdio
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Riziko Rozsah Limit poistenia

Zóna A                                      

Cena poistenia 

Európa a Turecko

Zóna B1                                      

Cena poistenia 

(Tunisko, Maroko, 

Egypt)

Zóna B                                  

cena poistenia 

SVET

1.
Komplexné cestovné poistenie 

zahŕňa:

2,25 €/deň/osoba 2,90 €/deň/osoba 3,30 €/deň/osoba               

poistenie liečebných nákladov

ošetrenie, hospitalizácia, 

repatriácia do SR
120 000 €

akútne zubné ošetrenie 170 €

na liečebné náklady vzniknuté 

v dôsledku teroristického činu
50 000 €

poistenie batožiny

strata, poškodenie:

osobných vecí 665 €

jedna poistná udalosť spôsobená 

poškodením batožiny pri preprave
170 €

cennosti, elektronické a optické prístroje 335 €

 úrazové poistenie

v prípade smrti v dôsledku úrazu 3 350 €

v prípade trvalých následkov 

v dôsledku úrazu 
6 650 €

denné odškodné za hospitalizáciu 

počas poistenej cesty

10 € / deň 

(max. 15 dní)

poistenie zodpovednosti za škodu poistenie zodpovednosti za škodu 100 000 €

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

poistenie nevyužitej cesty poistenie nevyužitej cesty
30 € / deň 

(max. 10 dní)

poistenie doplnkových 

asistenčných služieb

pri oneskorení dodania batožiny letec-

kou spoločnosťou o viac ako 24 hodín
70 €

pri oneskorení dodania batožiny letec-

kou spoločnosťou o viac ako 48 hodín
140 €

na právnu pomoc 1 200 €

na pomoc pri strate dokladov  335 €

2. Iné poistné dojednania 

Nadštandardné poistenie 

stornovacích poplatkov

možnosť poistiť si zájazd, ak je cena 

zájazdu vyššia ako 1 200 € na osobu 

alebo 3 600 € na zájazd

2,75 % z ceny zájazdu 

(spoluúčasť 10 % ) * * *

nadštandardné storno bez spoluúčasti 
4,97 % z ceny zájazdu 

(bez spoluúčasti )

CESTOVNÉ POISTENIE
DOVOLENKA S ISTOTOU
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Cieľové 
letisko

Odletové letisko 
zo SR

Cena 
spiatočnej 

letenky

Bulharsko Burgas BOJ BTS, KSC 299 €

Egypt

Hurghada HRG BTS, KSC 449 €

Marsa 
Alam

RMF BTS 449 €

Kapverdy
Boa Vista BVC BTS 599 €

Sal SID BTS 599 €

Kanárske 

ostrovy

Gran 

Canaria
LPA BTS, KSC 499 €

Maroko Oujda OUD BTS 399 €

Grécko

Korfu CFU BTS 339 €

Kos KGS BTS 399 €

Kréta HER BTS, KSC, SLD 399 €

Rhodos RHO BTS, KSC 399 €

Zakynthos ZTH BTS 339 €

Španielsko Mallorca PMI BTS, KSC 399 €

Taliansko

Kalábria SUF BTS, KSC 299 €

Sardínia OLB BTS 329 €

Sicília CAT BTS, KSC 329 €

Tunisko
Djerba DJE BTS 299 €

Pevnina MIR BTS, KSC 299 €

Turecko
Antalya AYT BTS, KSC, SLD, TAT 399 €

Izmir ADB BTS 399 €

Ponúkame Vám predaj chartrových leteniek do destinácií, 
kam je možné letieť s CK KARTAGO TOURS a.s.

V cene letenky nie je zahrnutý transfer, servisné poplatky, 

poplatok za vízum a cestovné poistenie. 

BTS - odlet z Bratislavy, KSC - odlet z Košíc

PREDAJ
CHARTROVÝCH LETENIEK



DARČEKOVÉ POUKAZY

Chcete potešiť niekoho blízkeho? Čo lepšie mu môžete venovať ako dovolenku 
snov? Využite našu ponuku darčekových poukazov v hodnote  50 €,  70 €  a 100 € ale-
bo Vám vyhotovíme poukaz podľa vlastného výberu. Pri kúpe zájazdu bude hodnota 
poukazu odpočítaná z ceny zájazdu. Informujte sa v predajniach KARTAGO tours..

DOVOLENKA NA 
SPLÁTKY

Chýba Vám fi nančná 
hotovosť? 

Využite našu ponuku dovo-
lenky na splátky prostred-

níctvom spoločnosti Home 
Credit Slovakia, a.s.. 

Informujte sa v predajniach 
CK Kartago tours.

VENUJTE SVOJIM BLÍZKYM
DARČEKOVÝ POUKAZ
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PARKOVANIE
NA LETISKU V BRATISLAVE

UŽ OD

38 €
NA 8 DNÍ!

Spoločnosť MONTI s.r.o. Vám ponúka možnosť parkovania Vášho automobilu 

v čase, keď ste práve na dovolenke alebo pracovnej ceste niekde v zahraničí. 

Vaša cesta z domova na letisko v Bratislave tak môže prebehnúť v pohodlí 

Vášho automobilu. Parkovisko s kapacitou vyše 100 parkovacích miest sa 

nachádza len 5 minút chôdze od letiska v Bratislave, je monitorované kame-

rovým systémom, zabezpečovacím zariadením a je pre Vás k dispozícii 24 

hodín denne. Transfer na letisko a späť na parkovisko pre Vás tiež zabezpe-

čuje. Transfer je bezplatný. 

AKO SI MÔŽETE REZERVOVAŤ SVOJE PARKOVACIE MIESTO?

1. Individuálne prostredníctvom webstránky www.parkovanienaletisku.

sk, a to vypísaním formulára v sekcii REZERVÁCIA.

2. Prostredníctvom našej cestovnej kancelárie. Ak cestujete prostredníc-

tvom našej cestovnej kancelárie, môžete o rezerváciu požiadať priamo 

v našej kancelárii, a táto za Vás vybaví všetky potrebné administratív-

ne záležitosti. 

JE MOŽNÉ PARKOVANIE  AJ BEZ REZERVÁCIE?

Áno, je to možné, ale túto možnosť Vám neodporúčame, nakoľko Rezervačný 

formulár musíte vypísať potom priamo na parkovisku a na základe tohto 

formulára Vám parkovisko musí vystaviť potrebné doklady. Z tohto dôvodu 

dôjde k Vášmu zdržaniu. Pri parkovaní bez rezervácie negarantujú voľné par-

kovacie miesto a ani transfer na letisko. 

AKO ZA REZERVÁCIU ZAPLATIŤ?

1. V hotovosti, alebo kreditnou kartou. Pri individuálnej rezervácii Vašu 

platbu uskutočníte pri príchode na parkovisko.

2. Prostredníctvom  našej cestovnej kancelárie. Platbu za parkovacie 

miesto uskutočníte priamo v našej cestovnej kancelárii

JE MOŽNÉ ZRUŠIŤ UŽ ZASLANÚ REZERVÁCIU?

Áno je to možné, až do dňa príchodu na parkovisko uvedeného v Rezer-

vačnom formulári. Rezerváciu je možné zrušiť písomne zaslaním žiadosti na 

e-mail: info@parkovanienaletisku.sk

AKO SA DOSTAŤ Z PARKOVISKA NA LETISKO A SPÄŤ?

V prípade Vášho záujmu spoločnosť MONTI s.r.o. zabezpečuje aj bezplatnú 

službu transferu na letisko a spať. Po zaparkovaní auta na parkovisku Vás a 

Vašu batožinu odvezú zadarmo ich vozidlom na letisko. Po Vašom návrate z 

dovolenky a po odbavení batožiny a ostatných formalít na letisku im zavo-

láte na telefónne číslo +421 905 362041 a oni Vás na letisku vyzdvihnú a 

privezú spať na parkovisko. Transfer na letisko a tiež cesta späť na parkovis-

ko trvá max. 15 min.

Kompletný cenník nájdete na www.kartago.sk

PARKOVANIE NA LETISKU

MONTI, spol. s. r. o.,

Pestovateľská 2-4, 821 04  Bratislava

GPS:  S(N) 48˚10”14”

V(E) 17˚10”59”

tel.: +421 2 48201344

fax: +421 2 48201324

info@parkovanienaletisku.sk

www.montisro/kartago 

15



NOVÁ

DIMENZIA
DOVOLENKY!

DOVOLENKA PLNÁ ŠŤAVY...

V MANGO CLUBE zažijete dovolenku plnú zábavy a hier.

Programy MANGO CLUBU sú pripravené tak, aby sa zabavili nielen Vaše ratolesti. Ak sa 

pridáte, bude sa baviť celá rodina. Chcete si oddýchnuť a venovať sa napríklad zaujímavej 

knihe?

MANGO CLUB pripravuje pre deti od 3 do 15 rokov zábavu, dobrodružstvo i poznanie – Vaše 

deti sú po celý čas v dobrých rukách školených animátorov.

NA ČO SA NAPRÍKLAD MÔŽU VAŠE DETI TEŠIŤ?

• detský aerobik • gymnastika • jóga pre deti • šípky • vodné pólo • petanque • stolný tenis • plážový volejbal • hodina s kúzelníkom • výroba bábok • maľba na telo • 

indiánske a pirátske dopoludnie • výroba karnevalových masiek • hry v bazéne • honba za pokladom • tanec • každý deň večerná mini disco

S podrobnou ponukou aktivít pre deti sa zoznámite na mieste pobytu.

MANGOCLUB
EXKLUZÍVNE V KARTAGO TOURS

DESTINÁCIA  HOTEL

Egypt - Hurghada Prima Life Makadi Resort & SPA

Egypt - Marsa Alam Club Calimera Akassia Swis Resort

Grécko - Kréta Club Calimera Sirens Beach

Grécko - Kréta Almyra Hotel & Village

Grécko - Kréta Dessole Dolphin Bay

Grécko - Korfu Roda Beach Resort & Spa

Grécko - Rhodos Mitsis Rhodos Maris & SPA

DESTINÁCIA  HOTEL

Grécko - Rhodos Kolymbia Sky

Bulharsko   Delta Palace

Tunisko – Djerba Sun Connect  Aqua Resort

Tunisko – Djerba Palm Azur

Tunisko – Djerba  Vincci Helios Djerba

Tunisko - pevnina El Ksar Resort 

Tunisko - pevnina Nour Palace

DESTINÁCIA  HOTEL

Tunisko - pevnina Thapsus

Tunisko - pevnina One Resort Monastir

Taliansko – Sicília   Calanovella Mare 

Turecko - Antalya Suntopia Pegasos Club

Turecko - Antalya Suntopia Pegasos Resort/Royal

Turecko - Kusadasi Ephesia Holiday Beach Club

Maroko - Saidia Iberostar Saidia
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TUNISKO -  PEVNINA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Abou Sofi ane **** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Caribbean World Mahdia **** AI 2 - 12 rokov 2 - 4 rokov

Club Le President *** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Concorde Green Park Palace ***** AI 2 - 12 rokov

Concorde Marco Polo **** AI 2 - 12 rokov

Eden Club *** AI 2 - 12 rokov

Golden Tulip Taj Sultan ***** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Golf Residence **** HB 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Houda Golf & Beach *** AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

Houda Yasmine Hammamet **** AI 2 - 13 rokov

Jinene Resort *** AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

LTI El Ksar Resort **** AI 2 - 12 rokov

LTI Mahdia Beach **** AI 2 - 13 rokov

LTI Thalassa Sousse **** AI 2 - 12 rokov

Mahdia Palace ***** AI 2 - 12 rokov

Marabout ***+ AI 2 - 6 rokov 2 - 6 rokov

Marhaba Beach **** AI 2 - 6 rokov 2 - 6 rokov

Marhaba Resort **** AI 2 - 6 rokov

Marhaba Royal Salem **** AI 2 - 6 rokov 2 - 6 rokov

Mövenpick ***** AI 2 - 7 rokov

Neptunia Beach *** AI 2 - 12 rokov 2 - 12 rokov

Nour Palace ***** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

One Resort Aquapark **** AI 2 - 12 rokov

One Resort Monastir **** AI 2 - 12 rokov

Palmyra Beach ***+ AI 2 - 12 rokov

Prima Sol El Mehdi **** AI 2 - 12 rokov

Riadh Palms **** AI 2 - 12 rokov

Riviera **** AI 2 - 6 rokov 2 - 6 rokov

Ruspina **** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Safa *** AI 2 - 15 rokov 2 - 6 rokov

Samira Club *** AI 2 - 12 rokov

Sealbel Alhambra Beach Golf & SPA **** AI 2 - 12 rokov

Sentido Rosa Beach **** AI 2 - 12 rokov

Thalassa Mahdia **** AI 2 - 13 rokov

Thapsus **** AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

Topkapi Beach *** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Vincci El Mansour Mahdia **** AI 2 - 7 rokov

Vincci Marillia **** AI 2 - 7 rokov 2 - 7 rokov

Vincci Nozha Beach **** AI 2 - 12 rokov

DETI ZADARMO
LETO 2017



18

TUNISKO - DJERBA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Caribbean World Thalasso Djerba **** AI 2 - 14 rokov 2 - 4 roky

Club Calimera Yati Beach **** UAI 2 - 12 rokov

Diana Beach *** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Eden Star **** AI 2 - 5 rokov 2 - 12 rokov

Fiesta Beach **** AI 2 - 12 rokov

Palais des Iles **** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Palm Azur **** AI 2 - 13 rokov

Royal Garden Palace ***** AI 2 - 7 rokov

Sangho Club Zarzis *** AI 2 - 12 rokov 2 - 12 rokov

Smart Line Miramar Petit Palais *** AI 2 - 12 rokov

Sun Club *** AI 2 - 13 rokov

Sun Connect Aqua Resort **** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Vincci Helios Beach **** AI 2 - 12 rokov

Zita Beach Resort **** AI 2 - 12 rokov

MAROKO - SAIDIA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Be Live Collection Saidia ***** AI 2 - 7 rokov

Iberostar Saidia ***** AI 2 - 16 rokov

TURECKO - IZMIR KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Aqua Fantasy Resort ***** AI 2 - 12 rokov

Batihan Beach Resort **** AI 2 - 13 rokov

Cactus Club Yali Resort ***** AI 2 - 13 rokov

Club Cactus Paradise **** AI 2 - 13 rokov

Ephesia  **** AI 2 - 13 rokov

Ephesia Holiday Beach Club ***** AI 2 - 15 rokov 2 - 15 rokov

Euphoria Aegean Resort ***** AI 2 - 14 rokov

Grand Blue Sky ***** AI 2 - 13 rokov

Lebedos Princess **** AI 2 - 13 rokov

Maxima Bay **** AI 2 - 13 rokov

Notion Kesre Beach **** AI 2 - 13 rokov

Sunis Efes Royal Palace ***** UAI 2 - 13 rokov

TURECKO - ANTALYA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Annabella Diamond ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Annabella Park **** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Azura Deluxe ***** UAI 2 - 13 rokov
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Blue Waters Club ***** AI 2 - 15 rokov

Boulevard **** AI 2 - 7 rokov

Caretta Beach **** AI 2 - 12 rokov

Cenger Beach Resort ***** AI 2 - 13 rokov

Club Calimera Kaya Side ***** UAI 2 - 13 rokov

Club Calimera Pine Beach Belek ***** UAI 2 - 13 rokov

Club Calimera  Serra Palace ***** AI 2 - 13 rokov 2-13 rokov

Delphin Diva ***** UAI 2 - 10 rokov

Delphin Palace ***** UAI 2 -10 rokov

Ela Quality ***** AI 2 -12 rokov

Euphoria Hotel Tekirova ***** UAI 2 - 14 rokov

Euphoria Palm Beach ***** UAI 2 - 14 rokov

Gloria Golf Resort ***** HB/AI 2 - 13 rokov

Golden Sun ***+ AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

Grand Kaptan ***** UAI 2 -13 rokov

Grand Prestige ***** AI 2 -13 rokov

Grand Santana **** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov

Grand Zaman Beach **** AI 2 - 7 rokov

Green Garden **** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov

Champion Holiday Village ***** AI 2 - 13 rokov

Kamely Fulya ***** UAI 2 - 12 rokov

Kamelya K Club ****+ UAI 2 - 12 rokov

Kilikya Palace ***** UAI 2 - 13 rokov

Limak Lara ***** UAI 2 - 15 rokov 2 - 15 rokov

LTI Kamelya Selin ***** UAI 2 - 12 rokov

LTI Xanthe Resort ****+ AI 2 - 13 rokov

Lycus Beach ***** AI 2 -13 rokov 2 - 13 rokov

Marti Myra ***** UAI 2 -13 rokov 2 - 13 rokov

Palmet Resort ***** AI 2 -14 rokov 2 - 14 rokov

Paloma Paradise Beach ***** UAI 2 - 13 rokov

Papillon Ayscha ***** UAI 2 - 13 rokov

Papillon Belvil ***** UAI 2 - 13 rokov

Papillon Zeugma ***** UAI 2 - 13 rokov

Pegasos Club ****+ AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Pegasos Royal/Resort ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Port Nature Luxury Resort ***** UAI 2 - 15 rokov

Primasol Hane Garden **** AI 2 - 15 rokov

Primasol Serra Garden **** AI 2 - 13 rokov

Primasol Telatiye Resort ***** AI 2 - 13 rokov

Queen's Park Tekirova ***** UAI 2 - 12 rokov

Riviera **** AI 2 - 13 rokov

Royal Wings ***** UAI 2 - 10 rokov

Saphir Hotel & Villas **** AI 2 - 13 rokov

Maritim Saray Regency Garden ***** AI 2 - 15 rokov

Maritim Saray Regency Resort ***** AI 2 - 15 rokov

Sherwood Breezes ***** UAI 2 - 13 rokov

Sherwood Club Kemer ***** UAI 2 - 13 rokov

Sherwood Dreams Resort ***** UAI 2 - 13 rokov

Sherwood Greenwood Resort ****+ AI 2 - 12 rokov

Side Miami Beach *** AI 2 - 13 rokov

Sultan Sipahi **** AI 2 - 13 rokov

The Colours Side **** AI 2 -15 rokov

Top Hotel **** AI 2 -15 rokov

Pegasos World ***** AI 2 -14 rokov

TUI Magic Life Belek ***** AI 2 - 15 rokov

Vesta *** HB 2 - 13 rokov

Von Resort Golden Coast ***** AI 2 - 13 rokov

White City Resort ***** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov

MALLORCA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Bellevue Vistanova *** BB/HB 2 - 7 rokov

Beverly Playa *** AI 2 - 14 rokov

Iberostar Club Cala Barca **** AI 2 - 7 rokov 2 - 7 rokov

Manaus *** HB 2 - 12 rokov

Mix Colombo *** HB 2 - 7 rokov

Playa Blanca ** HB/AI 2 - 7 rokov
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GRÉCKO - KORFU KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Aeolos  Beach **** AI 2 - 8 rokov

Angela Beach *** AI 2 - 14 rokov

Corfu Belvedere *** AI 2 - 14 rokov

Elea Beach **** AI 2 - 7 rokov

Ipsos Beach *** HB 2 - 7 rokov

Primasoln Ionian Sun **** AI 2 - 15 rokov 2 - 15 rokov

Roda Beach ****+ AI 2 - 13 rokov

Saint George Palace +  Garden **** AI 2 - 13 rokov

Sunshine Corfu **** AI 2 - 13 rokov

GRÉCKO - KOS KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Archipelagos *** AI 2 - 15 rokov

Blue Jay ** HB 2 - 12 rokov

Caravia Beach **** AI 2 - 12 rokov

Gaia Garden *** AI 2 - 12 rokov

Gaia Palace ***** AI 2 - 12 rokov

Mastichari Bay **** HB/AI 2 - 13 rokov

Mitsis Norida Beach ****+ AI 2 - 13 rokov

Princess of Kos **** AI 2 - 13 rokov

Sandy Beach **** AI 2 - 15 rokov

GRÉCKO - KRÉTA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Almyra Hotel and Village **** AI 2 - 14 rokov

Ariadne Beach **** AI 2 - 14 rokov

Atrium *** HB 2 -14 rokov

Club Calimera Sirens Beach ****+ AI 2 - 15 rokov

Dessole Dolphin Bay **** AI 2 - 12 rokov

Hersonissos Village **** AI 2 - 7 rokov

Imperial Belvedere **** AI 2 - 14 rokov

Jo-An Beach **** HB 2 - 13 rokov

Kalia Beach *** AI 2 - 13 rokov 2 - 7 rokov

Kathrin Beach *** HB 2 - 13 rokov

Kavros Beach *** AI 2 - 13 rokov 2 - 7 rokov

Kavros Garden *** HB/AI 2 - 13 rokov 2 - 7 rokov

Lisa Mari *** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

LTI Meli Palace **** AI 2 - 14 rokov

Mediterraneo **** AI 2 - 15 rokov

Petra Mare ****+ AI 2 - 13 rokov

Rethymno Village *** AI 2 - 7 rokov

Royal Belvedere **** AI 2 - 13 rokov

Stella Palace ***** AI 2 - 13 rokov

Stella Village *** AI 2 - 13 rokov

Sunshine Creta Beach **** AI 2 - 15 rokov 2 - 15 rokov

GRÉCKO - RHODOS KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Afandou Beach ***+ AI 2 - 15 rokov

Apollo Beach **** HB 2 - 12 rokov

Belmare **** AI 2 - 13 rokov

D´Andrea Mare Beach **** AI 2 - 13 rokov

Kamari Beach ***+ AI 2 - 12 rokov

Kolymbia Sky **** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Kresten Palace **** HB 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

LTI Asterias ****+ AI 2 - 13 rokov

Mitsis Rhodos Maris ****+ AI+ 2 - 13 rokov

Oceanis **** AI 2 - 13 rokov

Stafi lia *** HB 2 - 13 rokov

Sunshine Rhodos **** AI 2 - 15 rokov

GRÉCKO - ZAKYNTHOS KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Astir Palace **** AI 2 - 12 rokov 2-5 rokov

Louis Plagos Beach **** AI 2 - 12 rokov

Palazzo Di Zante ***+ AI 2 - 15 rokov

Zakantha Beach *** HB 2 - 7 rokov

Zante Blue Beach **** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov

Zante Inn *** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov
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TALIANSKO - KALÁBRIA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Club Valtur Capo Rizutto **** AI light  2-15 rokov

Marco Polo *** HB/FB  2-11 rokov

Nausicaa Village ***+ SOAI  2-13 rokov

Orizzonte Blu *** HB  2-14 rokov

Poggio Di Tropea *** AI light  2-14 rokov

Porto Kaleo **** SOAI  2-13 rokov

Scoglio Della Galea **** HB plus/AI  2-13 rokov  2-13 rokov

TALIANSKO - SARDÍNIA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Cala Gonone Beach Village **** AI light  2-12 rokov

TALIANSKO - SICÍLIA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Calanovella Mare *** FB plus  2-12 rokov

Club Eloro ***+ FB plus  2-12 rokov

Elli Hotel **** FB plus/FB plus  2-12 rokov

Parc Hotels **** HB/AI  2-12 rokov

Sporting Baia **** HB  2-6 rokov

BULHARSKO KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Bohemi *** AI  2-13 rokov

Cooee MPM Kalina Garden **** AI  2-13 rokov

Das Club Hotel Sunny Beach **** AI  2-12 rokov

Duni Resort ***** AI 2 - 6 rokov

Festa Panorama **** AI  2-12 rokov

Festa Pomorie **** AI  2-13 rokov

Ivana Palace **** BB/HB  2-13 rokov

Kavkaz **** AI  2-12 rokov

Kotva **** BB/AI 2 - 6 rokov

Laguna Park **** AI  2-12 rokov

Plamena Palace **** BB/HB 2 - 14 rokov

Riva *** AI  2-13 rokov

Sol Nessebar Palace ***** AI  2-12 rokov

Villa List **** BB/HB/AI  2-12 rokov

Yunona *** AI  2-12 rokov

EGYPT - HURGHADA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Bella Vista *** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Caribbean World Soma Bay ***** Al 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Grand Plaza Hotel **** AI 2 - 13 rokov 2 - 7 rokov

Grand Seas Hostmark **** Al 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Hilton Long Beach **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Imperial Shams **** AI 2 - 15 rokov 2 - 7 rokov

Jaz Aquamarine ***** AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

Le Pacha *** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Mirage Aquapark & SPA Caesar Palace ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 8 rokov

Mirage New Hawaii **** AI 2 - 14 rokov 2 - 8 rokov

Palm Beach **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Panorama Hurghada ***+ AI 2 - 14 rokov 2 - 8 rokov

Pickalbatros Albatros Palace ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Pickalbatros Beach Albatros Resort **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Pickalbatros Dana Beach ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Pickalbatros Jungle Aquapark **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Pickalbatros Sea World **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Pickalbatros White Beach Resort ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Prima Life Makadi Resort & Spa ***** EAI 2 - 15 rokov 2 - 6 rokov

Sea Gull **** AI 2 - 13 rokov 2 - 6 rokov

Sea Star Beau Rivage **** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Sentido Palm Royale Soma Bay ***** HB/AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Serenity Makadi Beach ***** AI/UAI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Sindbad Aqua Park **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Steigenberger Al Dau ***** AI 2 - 13 rokov 2 - 13 rokov

Steigenberger Aqua Magic **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Tropitel Sahl Hasheesh ***** AI 2 - 15 rokov 2 - 7 rokov
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EGYPT - MARSA ALAM KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Abu Dabbab Beach & Resort **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Brayka Bay Reef **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Club Calimera Akassia Swiss Resort ***** AI/UAI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Concorde Moreen Beach & Spa ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

El Phistone **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Fantazia Resort **** AI 2 - 12 rokov 2 - 6 rokov

Hilton Marsa Nubian ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Magic Tulip Beach Resort **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Novotel Marsa Alam ***** Al 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Resta Grand ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Royal Brayka Beach **** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Royal Tulip Beach Resort ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 7 rokov

Sentido Oriental Dream **** Al 2 - 15 rokov 2 - 7 rokov

Siva Port Ghalib ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Three Corners Fayrouz **** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

Three Corners Happy Life Resort **** Al 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Three Corners Sea Beach **** AI 2 - 14 rokov 2 - 14 rokov

KAPVERDY - SAL KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Melia Dunas Beach Resort ***** AI 2 - 12 rokov

Melia Tortuga Beach ***** AI 2 - 12 rokov

Oasis Atlantico Belorizonte **** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

Oasis Atlantico Salinas Sea ***** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

KAPVERDY - BOA VISTA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Iberostar Club Boa Vista ***** AI 2 - 7 rokov

Royal Decameron Boa Vista **** AI 2 - 14 rokov 2 - 6 rokov

KANÁRSKE OSTROVY - GRAN CANARIA KATEGÓRIA STRAVA 1. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU 2. DIEŤA  ZADARMO VO VEKU

Beverly Park *** HB/AI 2 - 8 rokov

IFA Buenventura *** HB/AI 2 - 6 rokov

IFA Interclub Atlantic *** AI 2 - 6 rokov

LABRANDA Bronze Playa **** AI

LABRANDA Marieta **** HB

LABRANDA Playa Bonita **** AI 2 - 12 rokov

LABRANDA Riviera Marina **** AI

Maritim Playa *** HB+ 2 - 7 rokov

Mogan Princess **** AI 2 - 11 rokov

Parque Paraiso II *** HB 2 - 7 rokov

Tabaiba Princess **** AI 2 - 11 rokov

Taurito Princess **** AI 2 - 11 rokov

AI – all inclusive | XAI – extra all inclusive | UAI – ultra all inclusive | SOAI – soft all inclusive | AI light – all inclusive light | CAI - club all inclusive | FB – 
plná penzia | HB – polpenzia | BB – raňajky
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Do Tuniska sa z Európy dostanete za pár hodín a napriek tomu to vo Vás zanechá 
dojem, že ste pristáli v celkom inom svete. Exoticky na Vás zapôsobí najmä tunaj-
šia architektúra s maurskými prvkami, ploché strechy, typické, na bielo omietnuté 
domy, jasné svetlo a neobvyklá vôňa korenia a mätového čaju. Pobrežie s bielym 
pieskom láka predovšetkým návštevníkov, ktorí milujú kúpanie. Krásne piesočna-
té pláže, teplé a čisté more robia z Tuniska významnú turistickú destináciu.

Tunisko leží na pobreží Stredozemného mora medzi Alžírskom a Líbyou. Má dlhé, 
pomerne členité pobrežie s výrazným Gábeským zálivom, zvaným Malá Syrta 
a niekoľkými ostrovmi, z ktorých najväčším je Djerba. Pobrežie s bielym pieskom 
láka predovšetkým návštevníkov, ktorí milujú kúpanie.

V Tunisku je stredomorská subtropická klíma s horúcimi letami a miernymi zi-
mami, počas ktorých spadne väčšina zrážok. Ofi ciálnym jazykom je arabčina, ale 
dohovoríte sa dobre aj anglicky, nemecky, francúzsky a taliansky. Z Tuniska si mô-
žete priviesť kaftan, kožené výrobky a parfémy z Tunisu, ozdobné vtáčie klietky 
zo Sidi Bou Said, hrnčiarske výrobky z Nabeulu, koberce a korenie z Kairouanu, 
púštne ruže z Tozeuru, morské špongie zo Sfaxu a z ostrova Djerba. Šafran z Douzu 
je najcennejším korením na svete, pretože z 5000 rastlín sa získa necelých 30 gra-
mov korenia. Tuniská kuchyňa je typicky stredomorská, s tureckým vplyvom. 
Dobre chutí všetko, čo je červené a ostré. „Mechouia“ je šalát z rozmixovaných 
paradajok, zelenej papriky, natvrdo uvarených vajec, tuniaka a kapár, so zálievkou 
z olivového oleja a citrusovej šťavy. „Brik“ nájdete vo všetkých tradičných jedál-
nych lístkoch. Vo vnútri tohto pirohu je celé vajce, nadrobno nakrájaný petržlen, 
cibuľa a zemiak. Ďalším obľúbeným jedlom je „cous-cous“, čo je dusené baranie, 
hydinové, alebo rybie mäso so zeleninou a varenou semolinou, krupicou z tvrdej 
pšenice. Tuniské sladkosti sa robia hlavne z orieškov a medu. Ak nemáte radi 
sladkosti, v ponuke je veľký výber rôznych druhov čerstvého ovocia priamo zo 
stromu. Silná a aromatická tuniská káva je vynikajúca, ale nezabudnite tiež ochut-
nať osviežujúci mätový čaj s píniovými orieškami podávaný v úzkych pohárikoch.

Stredozemné more

OSTROV DJERBA

Zarzis

Monastir

Tunis

TUNISKO
ALŽÍRSKO

soľné jezero

Chot El Jerid

PEVNINATunisko

Mena: tuniský dinár (TND)

Časový posun: -1 hod. (v dobe platnosti letného času)

Hlavné mesto: Tunis

Dĺžka letu: 2:20 hod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire:

3, Adel Husein Rostom, 11794, Cairo, Egypt

e-mail: emb.cairo@mzv.sk

Pohotovostná služba: 0020/1222 1718 45 

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 30 °C 24 °C

Júl 32 °C 25 °C

August 33 °C 25 °C

September 29 °C 24 °C
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Informácie o letoch
Tunisko > Pevnina

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Monastiru
Odletový deň: pondelok
Termíny odletov: 12. 6. – 25. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Košíc do Monastiru*
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 13. 6. – 19. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do 
Monastiru 
Odletové dni: pondelok/štvrtok
Termíny odletov: 8. 6. – 21. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service, Tunisair*
**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena leteckej spoločnosti a typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu 7 nocí, v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, 
v prípade 12-dňového zájazdu 11 nocí a v prípade 15-dňo-
vého zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, služby 
slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 169 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-

nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady:
Občania SR, ktorí cestujú do krajiny v rámci organizovaných 
zájazdov, nepotrebujú pre vstup na územie Tuniska vízum. 
Vízum je potrebné v prípade, ak nejde o organizovaný po-
byt. Na palube lietadla sa vypĺňa vstupná karta, ktorou je 
potrebné preukázať sa aj pri opustení krajiny. Pas musí byť 
platný minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Za-
stupiteľstvo SR v Tunisku nie je, ani zastupiteľstvo Tuniska 
v SR. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú povinní 
zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na príslušnom 
veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie 
ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame mať so 
sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak cestuje 
dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi alebo inými 
osobami, odporúčame mať so sebou podpísané prehláse-
nie jedného z rodičov, že s danou osobou môže cestovať 
(súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uvedeným 
telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 

Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do Tuniska nie je nutné žiadne očkovanie. O od-
porúčaných očkovaniach sa informujte u svojho lekára.

Prepitné:
Prepitné v arabských krajinách je bežné a je považované 
za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je ne-
obvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
obdržaných služieb. Samozrejme, rozhodnutie ohľadne po-
skytnutia prepitného je výhradne vo Vašich rukách.
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Hammamet
Mesto s 20 tisíc obyvateľmi leží 63 km juhovýchodne od 
tuniskej metropoly na juhu polostrova Cap Bon, ktorý je 
40  km široký a vybieha do Stredozemného mora v dĺžke 
70 km. Polostrov sa v 13. až 17. storočí stal exulantským úto-
čiskom islamských Andalúzanov (Maurov), ktorí sem utekali 
z kresťanského Španielska bojujúceho za oslobodenie spod 
arabskej nadvlády. Poetická predstavivosť vidí v tvare polo-
strova ruku, pohostinne podanú Európe. Malebne položené 
mestské letovisko v závetrí hornatiny Dorsale, nádherné 
piesočnaté pláže, za ktorými sa rozprestierajú pomarančov-
níkové a citrónovníkové háje, objavili na prelome storočia, 
vtedy ešte ako rybársku dedinu, umelci a spisovatelia ako 
Flaubert, Maupassant, Wilde, Gide a Klee. Aj Sophii Lore-
novej učaroval. Magické stredisko sa stalo symbolom od-
počinku a uvoľnenia. Ani cestovný ruch nenarušil kľudný 
životný rytmus a  pôvab mesta so záhradami presýtenými 
vôňou, plných eukalyptov a paliem, v ktorých koncom 60. 
rokov harmonicky vyrástli elegantné hotely. Na skalnatom 
morskom výbežku stojí staré islamské hradné mesto (me-
dina) s pevnosťou (kasbah) z 15. storočia, z ktorej sa otvára 
nádherný pohľad na modré more, blankytné nebo, zlaté sln-
ko, biely piesok a zelené palmy. V bludisku úzkych kľukatých 
a čiastočne aj zastrešených uličiek slúži jedna ako souk (ba-
zár). Mesto má dve mešity, jednu z 15. a druhú z 18. storočia. 
V  južnej hotelovej zóne stojí medzinárodné kultúrne stre-
disko Georgesa Sebastiana, rumunského šľachtica a prvého 
milionára, ktorý sa tu v 20. rokoch usadil. Pohodlný výlet na 
polostrov Cap Bon alebo do Tunisu a Kartága zaberie jeden 
deň. Odísť odtiaľto a nepodniknúť niektorú z možných ciest 
do vnútrozemia by bola veľká a nenapraviteľná chyba.
Vzdialenosť na letisko v Monastire je 110 km.

Hammamet – Yasmine
Najnovšia turistická zóna Tuniska sa rozkladá v južnej časti 
Hammametského zálivu. Od historického centra Hamma-
metu je vzdialená 10 km. Na ploche 277 ha je postavených 
42  nových luxusných hotelov, rezidencií a víl s kapacitou 
cca 25 tisíc lôžok. Budovy sú vystavané v typickom arab-
sko-maurskom štýle a sú obklopené prekrásnymi záhra-
dami a parkami. 3000 m dlhá piesočnatá pláž je ideálnym 
miestom pre športovanie, vodné radovánky a relaxáciu. 
Upozorňujeme klientov na stavebnú činnosť v tejto lokalite, 
pretože zóna Yasmine nie je ešte dokončená.

Nabeul
Mesto so 70 tisíc obyvateľmi leží v jednej z najúrodnejších 
oblastí Tuniska. Od hlavného mesta je vzdialené 65 km. Na-
chádzajú sa tu úrodné zeleninové polia, pomarančovníkové 
háje, oleandre a hlavne rozsiahle vinice, na ktorých sa rodia 
najlepšie tuniské vína. Svojou bujnou vegetáciou pripomína 
polostrov Cap Bon, záhradu raja. Mesto Nabeul patrí k naj-
dôležitejším mestám Tuniska. Najznámejšie sa stalo vďaka 
výrobe jemných výšiviek, parfumov a hlavne hrnčiarskemu 
priemyslu produkujúcemu nádherné výrobky s prvkami rím-
skej kultúry. Odporúčame Vám navštíviť tradičný trh, kde sa 
každý týždeň predáva známa miestna keramika, koberce, 
korenie, spotrebný tovar a domáce zvieratá. Veselé vyvolá-

me opakovať dve slová, ktoré sú pre dovolenku v Tunisku 
najvýstižnejšie: odpočinok a uvoľnenie.
Vzdialenosť na letisko v Monastire je 20 km.
 
Monastir
Prístavné mesto s 28 tisíc obyvateľmi má medzinárodné 
letisko a leží na špičke skalnatého polostrova pri najjužnej-
šom konci Hammametského zálivu. Stojí tu malá medina. 
Najvýznamnejšou stavbou je Ribat, pevnosť s majákovou 
vežou, založená v 8. storočí. V pôvodnej modlitebni je dnes 
múzeum s pravými pokladmi islamského umenia. Mesto má 
univerzitu. Miestny rodák a prvý tuniský prezident Bourghiba 
tu postavil rodinné mauzóleum s dvomi, 25 m vysokými mi-
naretmi. V posledných rokoch sa stal rozkvitajúci Monastir 
najvyhľadávanejším prímorským letoviskom. Hotelové kom-
plexy sa tiahnu v dĺžke niekoľkých kilometrov, pozdĺž šumia-
ceho mora s nepreplnenými piesočnatými plážami. Miesto 
s podmanivým kúzlom vyvoláva pocit bezpečia, kľudu, mieru 
a jasu. Úplne ojedinelý nebeský jas a mimoriadna prírodná 
krása sem neustále láka fi lmových režisérov. Natáčali sa tu 
napr. exteriéry seriálu „Ježiš Nazaretský", alebo fi lm „Do-
byvatelia stratenej archy". Zostáva len ochutnať vyhlásenú 
tuniskú kuchyňu, dopriať si pohárik ušľachtilého miestneho 
vína plného slnečnej iskry, alebo si pripiť fi govým brandy 
Bouk ha. Návštevník sa s Monastirom len nerád lúči a kladie 
si otázku – bola to všetko len ilúzia, alebo skutočnosť?
Vzdialenosť na letisko v Monastire je 10 km.

Mahdia
Mahdia je krásne rybárske mestečko ležiace asi 210 km od 
hlavného mesta. V dejinách hralo dôležitú úlohu na začiatku 
10. storočia, kedy sa stalo hlavným mestom ríše Fatimidov 
a veľkým rivalom Kairouanu. Z mora pri Mahdii boli vylove-
né grécke bronzové a mramorové predmety, ktoré v súčas-
nosti tvoria unikátnu zbierku v národnom múzeu v Tunise. 
Dnešná Mahdia je charakteristická bielymi budovami domov 
postavených v tradičnom maurskom štýle, oblými kupolami 
mešít a štíhlymi minaretmi. Zvláštnou a tajomnou tradíciou 
mestečka je každodenný lov miestnych rybárov, ktorí už za 
mesačného svitu vyplávajú na svojich loďkách s lampášmi, 
rozhodiť do temného mora svoje siete. Turistická zóna na 
pobreží Mahdie ponúka svojim návštevníkom jedny z naj-
krajších, doteraz nepreplnených pláží s jemným pieskom. 
V hoteloch rôznych kategórií môžete prežiť naozaj nezabud-
nuteľnú dovolenku.
Vzdialenosť na letisko v Monastire je 50 km.
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Umiestnenie hotelov

vanie predavačov a pestrá paleta farieb a vôní vytvára doj-
my, na ktoré nebudete môcť ešte dlho po návrate z Tuniska 
zabudnúť.
Vzdialenosť na letisko v Monastire je 117 km.

Sousse/Port El Kantaoui
Tretie najväčšie tuniské mesto so 400 tisíc obyvateľmi sa 
rozprestiera okolo rušného rybárskeho a obchodného prí-
stavu v  južnej časti Hammametského zálivu, len necelých 
20 km od medzinárodného letiska v Monastire. Množstvo 
pamiatok, vrátane piatich kilometrov vzácne zachovaných 
kresťanských katakomb a archeologické múzeum, dokumen-
tujú strategický, hospodársky aj kultúrny význam pôvodne 
fenickej osady, neskôr hlavného mesta byzantskej provincie. 
Islamský ribat, kláštornú pevnosť vojensky organizovaných 
mníchov, bojovníkov za islamskú vieru, tu postavili Arabi ako 
súčasť dlhej obrannej línie, tiahnucu sa pozdĺž afrického po-
brežia Stredozemného mora. K posvätným patria malé teh-
lové stavby s kupolou, nazývané koubba alebo marabout, 
mauzóleá s pozostatkami svätých. Stará, dokonale uchovaná 
medina s veľkou mešitou, dominantnou vežou, majákom, 
pevnosťou a trhoviskom, tvorí kontrast starobylých tradícií 
s moderným mestom. Okolité prírodné bohatstvo, vynikajú-
ca kuchyňa, kultúrne programy a príťažlivé pláže premenili 
Sousse na medzinárodné prímorské stredisko. Znovu musí-
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Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Fakultatívne výlety sú 
organizované miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa môžete 
oboznámiť na mieste pobytu. Uvedené ceny sú orientačné. 

Sahara 
(dvojdenný výlet)
Skoro ráno po raňajkách odchod z hotela. Cesta do El Jem, 
prehliadka rímskeho kolosea, ďalej cez mesto Sfax a Gabes 
do Matmaty, obed v berberskej reštaurácii. Návšteva ber-
berského obydlia (troglodytov) v skalách, príchod do Douz, 
ubytovanie v klimatizovanom hoteli. Večer, alebo skoro 
ráno fakultatívna romantická prechádzka na ťavách v pie-
sočných dunách Sahary. Na druhý deň po raňajkách odchod 
k soľnému jazeru Chott El Jerid, zastávka na fotografovanie. 
Odchod do Tozeuru, možnosť fakultatívneho výletu klima-
tizovaným terénnym autom do horských oáz Chebika v po-
horí Atlas. Po obede pokračovanie do 4. najdôležitejšieho 
moslimského mesta Kairouan cez Metlaoui a Gafsa. Večer 
návrat do hotela.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 75  € + 30  € džípy 
a ťavy (deti do 12 rokov majú 50 % zľavu)

Kartágo – Byrsa – Sidi Bou Said 
( jednodenný výlet)
Po raňajkách odchod do starobylého Kartága. Návšteva 
areálu kúpeľov Antonia Pia z 2. storočia. Prehliadka arche-
ologického náleziska a návšteva múzea. Odchod do maleb-
ného romantického mestečka Sidi Bou Said, postavenom 
v typickom maurskom štýle v modro-bielej kombinácii, kde 
sa nakrúcal fi lm Angelika a sultán. Po prehliadke návrat 
do hotela.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 42 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

El Jem – Monastir 
(poldenný výlet)
Odchod k El Jem - tretiemu najväčšiemu amfi teátru na sve-
te pre 30.000 divákov, návšteva múzea s nádhernými mo-
zaikami. Cesta pokračuje do nádherného mesta Monastir, 
prehliadka mauzólea prvého tuniského prezidenta Habiba 
Bourghibu a prístavu. Voľný čas v meste, možnosť nákupov.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 25 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Sidi Bou Said 

Prechádzka na ťavách

 Berberské obydlie v skalách

Fakultatívne výlety
Tunisko > Pevnina

Friguia park a Zulu večer 
(poldenný výlet)
Odchod ráno po raňajkách klimatizovaným autobusom. 
Nasleduje prechádzka safari parkom Friguia. V celom areáli 
je možnosť fotografovania zadarmo. V areáli je možnosť 
prejsť sa na ťavách, za poplatok cca 3 TND. Tuniský folklór-
ny večer spojený so zábavou. V cene zájazdu večera 
a nealko nápoje.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 37 €, 25 € deti 

Štvorkolky 
(cca 90 minút)
Zábavná jazda na štvorkolkách pre dospelých aj deti. Zá-
žitok spojený s množstvom zábavy a adrenalínu. Transfer 
z hotela a späť je zabezpečený. 
Orientačná cena pre dospelú osobu: 22,50 € 

Pirátska loď 
(poldenný výlet)
Autobusom odchod do prístavu v Sousse. Plavba loďou 
pozdĺž pobrežia. Počas plavby možnosť malého občerstve-
nia – grilované ryby, kura, šalát, nealko nápoje. Možnosť 
plávania na šírom mori. Návrat do hotela autobusom. 
Orientačná cena pre dospelú osobu: 20 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Karavána – prechádzka na ťavách 
(poldenný výlet)
Prechádzka na ťavách alebo v kočiari ťahanom koňmi. 
Možnosť občerstvenia – ovocie, arabský chlieb, mätový čaj. 
Príchod do hotela okolo obeda.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 18 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Super laserová show – folklórny večer 
(večerný program)
Folklórny večer s brušnými tanečnicami, spojený s ochut-
návkou miestnych špecialít a nápojov. Po večeri nasleduje 
zvuková laserová show, ktorá predstaví celú históriu Tunis-

ka. Show prebieha pri veľkej, umelo vytvorenej pevnosti 
s jazerom, kde účinkuje cca 80 hercov v dobových kostý-
moch, s ťavami a koňmi.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 33 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Upozornenie
• Minimálna účasť pre konanie výletov je 6 osôb. Ponuka 

výletov aj cien je len orientačná a môže sa počas sezóny 
zmeniť. Fakultatívne výlety neusporadúva CK Kartago 
Tours a.s., ale miestni poskytovatelia. Prípadné sťažnosti 
je nutné riešiť neodkladne na mieste. Výlety sú usporad-
úvané v sprievode miestneho sprievodcu, pokiaľ nie je 
uvedené inak.

• Ceny sú orientačné a môžu sa meniť.
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h o í p v w é y á
Golden Tulip Taj Sultan sa nachádza na pobreží oblasti Yasmine Hammamet, známeho pre svoje 
nedotknuté pláže. Neďaleko mesta Hammamet, je možnosť navštíviť veľa zaujímavých turistických 
miest. Tento 5* hotel s  priateľskou atmosférou je ideálnym miestom pre strávenie relaxačnej 
dovolenky v pohodlí a komforte.

Golden Tulip Taj Sultan *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  96 km (Monastir)
vzdialenosť od centra:  3 km (Yasmine Hammamet)
nákupné možnosti:  v blízkosti hotela
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), TV so satelitným príjmom, tele-
fón, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou (talianska 1 x za pobyt zadarmo), lobby bar, bar, Wi-Fi 
pripojenie (zadarmo), kaderníctvo, kozmetický salón, konfe-
renčná miestnosť, bazén (ležadlá a  slnečníky), krytý bazén, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a večerné programy, tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Yasmine Hammamet

h o í p u v w y z é
Hotel sa nachádza v centre turistickej zóny Yasmine Hammamet v blízkosti jachtového prístavu. 
Od dlhej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora je oddelený miestnou komunikáciou. 
Zábavné a nákupné centrum Carthage Land je vzdialené len cca 1 km, nákupné možnosti a reštau-
rácie sú v blízkosti hotela.

Houda Yasmine & Spa ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m 
  (oddelená miestnou komunikáciou)
vzdialenosť od letiska:  100 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelitným príj-
mom, minibar, trezor (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (200 m), hlavná reštaurá-
cia, 3 bary, kaviareň, konferenčná miestnosť, obchodíky, kader-
níctvo, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (slnečníky a ležadlá 
zadarmo), detský bazén, krytý bazén (mimo hlavnú sezónu), 
detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové osušky nie 
sú k dispozícii, plážový bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, tenis 
(osvetlenie za poplatok), pétanque, basketbal, minigolf, plá-
žový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, jacuzzi, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Hammamet – Yasmine

od 499 €Katalógová
cena

od 849 €Katalógová
cenaod 550 €Cena do

24.12.2016

od 323 €Cena do
24.12.2016
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Vincci Marillia ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  96 km 
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe, balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, ázij-
ská reštaurácia s  obsluhou, reštaurácia pri bazéne, 
3 bary, maurská kaviareň, obchodná arkáda, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), kaderníctvo, konferenčná miest-
nosť, pripojenie na internet (za poplatok), 2 bazény 
(slnečníky a ležadlá zadarmo, osušky za vratnú kau-
ciu), detský bazén, mini klub (pre deti 4-12 rokov), 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky 
a ležadlá (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok, športové vybavenie za vratnú kauciu), stol-
ný tenis, šípky, plážový volejbal, fi tness, pétanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáž, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Hammamet – Yasmine

h l o n í p v w y é á
Novozrekonštruovaný hotel sa nachádza blízko centra obľúbenej turistickej zóny Yasmine Hammamet. Leží 
v krásnej záhrade a skladá sa z niekoľkých 3 poschodových budov. Hotel je vhodný pre všetky vekové 
kategórie. 

od 629 €Katalógová
cena

od 408 €Cena do
24.12.2016
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Concorde Marco Polo ****

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:  100 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor na izbe 
(zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (500 m), hlavná 
reštaurácia, reštaurácie s obsluhou, lobby bar, barbe-
cue bar, bar pri bazéne, maurská kaviareň, pripojenie 
na internet, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), obchod so 
suvenírmi, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, ba-
zén (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za vratnú 
kauciu), krytý bazén, detský bazén, detské ihrisko, 
mini klub
Pláž
piesočnatá s  pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za popla-
tok), stolný tenis, plážový volejbal, plážový futbal, 
fi tness, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness centrum, biliard, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere je vyžadované for-
málne oblečenie.

Tunisko > Pevnina > Hammamet – Yasmine

h l m o n í p u v w y é z á
Hotelový komplex so službami na vysokej úrovni pozostáva z dvojpodlažných budov a viliek umiestnených 
v  krásnej záhrade. Areálu dominuje veľký vonkajší bazén s  fontánou. Je situovaný priamo pri širokej 
piesočnatej pláži s jemným pieskom a s pozvoľným vstupom do mora. Nachádza sa v modernej oblasti 
Hammamet Yasmine, ktorá ponúka možnosť prechádzok v  rozľahlom prístave jachiet, ale aj návštevu 
centra mediny, kde je množstvo obchodíkov, kaviarní a reštaurácií. V blízkosti hotela je Golfové ihrisko 
Citrus a Yasmine (cca 5 km od hotela). Odporúčame náročnejším klientom, ktorí preferujú kvalitné služby, 
ako aj milovníkom golfu.

od 839 €Katalógová
cena

od 545 €Cena do
24.12.2016
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Samira Club ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  110 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), TV so 
satelitným príjmom, telefón, minibar na vyžiadanie 
(za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor na izbe (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat, hlavná reštau-
rácia, reštaurácia s obsluhou, bar, snack bar, maurská 
kaviareň (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
minimarket, bazén (ležadlá a  slnečníky zadarmo), 
detský bazén, tobogany, mini klub 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis 
(vybavenie za poplatok), tenisový kurt (osvetlenie 
a vybavenie za poplatok), volejbal, tobogany
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, masáže, sauna, biliard, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Hammamet

h l í p u v w y é / á K
Klubový hotel Samira je postavený v  maurskom štýle a  od centra mesta Hammamet je vzdialený asi 
7 km. Nachádza sa priamo pri krásnej piesočnatej pláži v pokojnej turistickej oblasti. Neďaleko od hotela 
sa nachádza nová časť Yasmine Hammamet a cca 3 km sú vzdialené 3 golfové ihriská. Hotel je ideálnou 
voľbou pre rodiny s deťmi a je vhodný aj pre handicapovaných klientov. 

od 489 €Katalógová
cena

od 317 €Cena do
24.12.2016
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h í p u v w y é
Hotel skladajúci sa z hlavnej budovy a bungalovov je umiestnený v krásnej záhrade, vzdialený 
od piesočnatej pláže len 50 m (cez pobrežnú komunikáciu). Oproti hotelu sa nachádza aquapark 
Flipper s toboganmi a šmykľavkami. Hotel je vhodný hlavne pre rodiny s deťmi. 

Club Le President ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Bungalov: 1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m (cez pobrežnú komunikáciu)
vzdialenosť od letiska:  115 km
vzdialenosť od centra:  10 km
nákupné možnosti:  30 m
Ubytovanie
možnosť 2 prísteliek je len v bungalove, individuálna klimatizá-
cia (v hlavnej sezóne), TV so satelitným príjmom, telefón, mi-
nibar (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie(kúpeľňa, WC), 
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (150 m), zmenáreň, hlavná 
reštaurácia, reštaurácia s tematickou kuchyňou, 4 bary, disko-
téka, obchodná arkáda, TV miestnosť, kaderníctvo, konferenč-
ná miestnosť, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (slnečníky 
a  ležadlá zadarmo), detský bazén, aquapark 50 m od hotela 
(vstup za poplatok), krytý bazén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové osušky (za 
vratnú kauciu), plážový bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, tenisové 
kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), minigolf, basket-
bal, pétanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, vodné športy na pláži, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Hammamet

k l o í p u y é /
Jednoduchší hotel leží v centre Yasmine zóny južne od letoviska Hammamet. Od pláže ho delí 
miestna menej frekventovaná komunikácia s  palmovou promenádou. Priamo oproti hotelu sa 
nachádza medina, ktorá je vhodným miestom k nakupovaniu či posedeniu v  kaviarni, alebo 
v reštaurácii. Vďaka veľkému množstvu atrakcií (napr. kolotoče, hojdačky) sa zabavia i deti. Hotel 
má priestranné a štandardne vybavené izby a je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Uspokojí všetkých 
klientov, ktorí majú radi prechádzky popri mori, nakupovanie, zábavu a vodné radovánky. 

Safa ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  20 m (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  100 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, minibar (za poplatok), 
TV so satelitným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), trezor na recepcii (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (100 m), hlavná reštaurá-
cia, bar, maurská kaviareň, TV miestnosť, obchod so suvenírmi, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 3 bazény (1 bazén s toboganom), 
slnečníky a ležadlá (zadarmo), detský bazén, šmykľavky, mini-
klub
Pláž
piesočnatá, prechod cez miestnu komunikáciu, slnečníky a le-
žadlá (zadarmo), hotel neposkytuje plážové osušky, chladiaci 
box na pláži (iba nealkoholické nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, volejbal, 
boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži, turecké kúpele, masáže, sauna
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu fe-
tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických a  alkoholických nápojov (pivo, 
biele a  červené víno, miestny alkohol, nie tvrdý alkohol). 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Hammamet

od 449 €Katalógová
cena

od 439 €Katalógová
cenaod 285 €Cena do

24.12.2016

od 291 €Cena do
24.12.2016
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Bel Azur Thalassa ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  100 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
televízor, minibar (zadarmo), vlastné so ciál ne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor na izbe 
(zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, nočný klub, bankomat, obchodná arkáda, 
kaderníctvo, konferenčná miestnosť, Wi-Fi na recep-
cii (zadarmo), 2 bazény (slnečníky a  ležadlá zadar-
mo), detský bazén
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), bar na 
pláži, plážové osušky
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
2 tenisové kurty, minigolf, golf na 5 km vzdialenom 
ihrisku, fi tness, sauna, turecké kúpele, vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Hammamet

h l í u v w é y z á
Hotelový komplex skladajúci sa z dvojposchodového centrálneho bloku a prízemných budov leží priamo 
pri piesočnatej pláži v prekrásnej záhrade s bujnou vegetáciou. Je súčasťou komplexu Azur (troch hotelov – 
Royal Azur, Bel Azur a Sol Azur). Do centra Hammametu sa dostanete príjemnou prechádzkou (cca 15 minút) 
alebo taxíkom. Golfové ihrisko, na ktoré je zabezpečená doprava zadarmo, je od hotela vzdialené asi 5 km. 
Komfortný hotel je vhodný pre všetkých, ktorí chcú stráviť aktívnu dovolenku, ale aj pre klientov túžiacich 
po relaxe a romantických prechádzkach pobrežnou kolonádou. Odporúčame aj pre rodiny s deťmi. 

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Vincci Nozha Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  110 km
vzdialenosť od centra:  8 km 
nákupné možnosti:  8 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV, minibar 
na vyžiadanie (za poplatok), vlastné so ciál ne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor na recepcii 
(za poplatok), väčšina izieb s balkónom alebo terasou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 4 reštaurácie, bary, maur-
ská kaviareň, obchody, kaderníctvo, konferenčná 
miestnosť, Wi-Fi a internet (za poplatok), bazén (le-
žadlá a  slnečníky zadarmo), bazén so šmykľavkou, 
detský bazén, krytý bazén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), matrace 
(za poplatok), plážové osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, plážový vo-
lejbal, futbal, stolný tenis, minigolf, lukostreľba, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, elektronické hry, sauna, masáže, wellness, 
vodné športy na pláži, bowling v blízkosti hotela
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Hammamet

h l o n í p u v é y /
Novozrekonštruovaný hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži letoviska Hammamet. Hotel vďaka 
svojej príjemnej atmosfére ponúka možnosť prežitia krásnej dovolenky ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre 
klientov všetkých vekových kategórií. Hotel disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov. 

od 569 €Katalógová
cena

od 369 €Cena do
24.12.2016
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Concorde Green Park *****

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:  30 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (1 km), hlav-
ná reštaurácia, reštaurácie s  tematickou kuchyňou, 
3  bary, obchody so suvenírmi, konferenčná miest-
nosť, Wi-Fi (zadarmo), bazén (slnečníky a  ležadlá 
zadarmo), detský bazén, krytý bazén, detské ihrisko, 
mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové 
kurty (športové vybavenie za vratnú kauciu), stolný 
tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness centrum, golf v blízkosti hotela (cca 300 m), 
jazda na koni, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Počas večere je vyžadované formálne 
oblečenie.

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui – Sousse

a h l m o í p u v w y z é
Novozrekonštruovaný luxusný hotel otvorený v máji 2016 ležiaci v rozľahlej záhrade priamo pri piesočnatej 
pláži, neďaleko jachtového prístavu Port El Kantaoui. Je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií 
a pre milovníkov golfu. 

od 1 029 €Katalógová
cena

od 668 €Cena do
24.12.2016
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IBEROSTAR Diar El Andalous *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Izba s výhľadom na more : 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km (Port El Kantaoui)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, minibar (zadarmo), vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe 
(zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reš-
taurácie s  obsluhou (1  x za pobyt zadarmo), lobby 
bar, snack bar, bar pri bazéne, maurská kaviareň, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi v  celom 
komplexe (zadarmo), obchodná arkáda, konferenčná 
miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a  matrace za-
darmo, osušky za vratnú kauciu), krytý bazén (otvo-
rený iba v  zimnom období), detský bazén, detské 
ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a matrace (zadarmo), 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a  večerné programy, tenisový 
kurt (osvetlenie za poplatok), plážový volejbal, lu-
kostreľba, šípky, minigolf, stolný tenis, pétanque, 
aerobic, sauna, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, golf (neďaleko od hotela), 
vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje for-
málne oblečenie.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l m o n í v w y z é á
Komplex sa rozprestiera v  krásnej záhrade a  leží priamo pri piesočnatej pláži neďaleko prístavu Port El 
Kantaoui, kam sa môžete vydať za zábavou. Rezort postavený v typickom arabskom štýle ponúka širokú škálu 
aktivít pre klientov všetkých vekových kategórií. Komplex je ideálnou voľbou pre strávenie príjemnej, ničím 
nerušenej rodinnej dovolenky. Pre kvalitné služby na vysokej úrovni a vybavenie má hotel kategóriu 5*.

od 859 €Katalógová
cena

od 558 €Cena do
24.12.2016



40

Seabel Alhambra Beach Golf & SPA ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  30 km (Monastir)
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), TV so satelitným príj-
mom, telefón, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), minibar, trezor
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, Wi-Fi (zadarmo), hlavná 
reštaurácia, reštaurácia s  obsluhou (rezervácia nut-
ná), bar, bar pri bazéne, maurská kaviareň, obchodná 
arkáda, kaderníctvo, kozmetický salón, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo, osušky za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, plážový bar, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisový kurt (osvetlenie za po-
platok), aerobik, minigolf, lukostreľba, plážový volej-
bal, pétanque, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, sauna, masáže, jacuzzi, golf, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

h o í p w é y z
Renovovaný hotel Seabel Alhambra Beach Golf & SPA sa nachádza v tesnej blízkosti jachtového prístavu El 
Kantaoui. Hotel je obklopený 11 ha parkom so záhradami a olivovníkmi, priamo na pláži v tesnej blízkosti 
golfového ihriska. Je postavený v maurskom architektonickom štýle, ponúka svojím klientom príjemnú 
a komfortnú atmosféru pre strávenie príjemnej dovolenky. 

od 659 €Katalógová
cena

od 428 €Cena do
24.12.2016
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Riviera ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  25 km 
vzdialenosť od centra:  8 km (Sousse)
nákupné možnosti:  1,5 km 
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (1,5 km), hlavná 
reštaurácia, à la carte reštaurácia, 4 bary, snack bar, 
maurská kaviareň, Wi-Fi pripojenie v lobby bare a na 
recepcii, bazén s toboganmi, detský bazén, krytý ba-
zén, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a  matrace, plážové 
osušky, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
šípky, minifutbal, fi tness, tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, wellness centrum, turecké 
kúpele, salón krásy, golf (300 m od hotela), vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

h o í p u w é y z /
Obľúbený hotelový komplex sa nachádza v  blízkosti 36 jamkového golfového ihriska a  centra Port El 
Kantaoui, v ktorom sa nachádza jachtový prístav, zábavný park, obchody a reštaurácie. Vďaka výbornej 
polohe a poskytovaným službám je hotel vhodný aj pre náročnejších klientov. 

od 599 €Katalógová
cena

od 389 €Cena do
24.12.2016
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Abou Sofiane ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  1,5 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe, balkón 
adničkaalebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (1,5 km), hlavná 
reštaurácia, à  la carte reštaurácia, 4 bary, maurská 
kaviareň, Wi-Fi na recepci, bazén, detský bazén, 
krytý bazén s  oddelenou detskou časťou, mini klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a  matrace, plážové 
osušky, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
šípky, basketbal, minifutbal, plážový volejbal, fi tness, 
tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, wellness centrum, turecké 
kúpele, salón krásy, golf (300 m od hotela), vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
ur čených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

h l o í p u v w é y z á
Hotelový rezort je situovaný priamo pri širokej piesočnatej pláži neďaleko obľúbeného letoviska Port El 
Kantaoui a iba niekoľko metrov od 36 jamkového golfového ihriska. Poloha hotela je ideálnym miestom 
pre kombináciu športových aktivít, plážovej dovolenky a večerných prechádzok v centre Port El Kantaoui. 
Hotel je vhodný aj pre náročnejších klientov a  odporúčame ho všetkým vekovým kategóriám. Hotel 
disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov.

od 579 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016
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d í p u v é y z á
Príjemný hotel Golf Residence sa nachádza v blízkosti jachtového prístavu a golfového ihriska 
a  uspokojí všetkých klientov, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku s  pestrými možnosťami 
v  blízkosti hotela. Je taktiež vhodný pre rodiny s  deťmi, keďže aquapark a  zábavný park sa 
nachádzajú v jeho bezprostrednej blízkosti. 

Golf Residence ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  28 km
vzdialenosť od centra:  400 m
nákupné možnosti:  400 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič na vlasy – za vratnú kauciu, WC), telefón, TV 
so satelitným príjmom, rádio, minibar, trezor na recepcii (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (20 m), hlavná reštaurácia, 
à  la carte reštaurácia, lobby bar, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
americký bar, pizzeria, maurská kaviareň, vonkajší bazén (sl-
nečníky a  ležadlá zadarmo), vnútorný bazén, detský bazén, 
mini klub, bar pri bazéne, bar na pláži, internetová kaviareň, 
obchodík, diskotéka
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a  matrac (za poplatok), plážo-
vý bar (konzumácia za poplatok), hotel neposkytuje plážové 
osušky
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, volejbal, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
Spa centrum – sauna, masáže, jacuzzi, turecké kúpele, tenisové 
kurty (za poplatok), biliard, fi tness, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov.

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

h l o í p u v w é y z á
Hotelový komplex Jinene (spolu s  hotelom Royal Jinene) je situovaný priamo pri pláži medzi 
centrom mesta Sousse a jachtovým prístavom Port El Kantaoui. Vďaka tejto polohe a ponúkaným 
službám je hotel ideálnym miestom pre klientov všetkých vekových kategórií.

Jinene ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  26 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sa-
telitným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor na recepcii (za poplatok), minibar (na vyžiadanie, za po-
platok), izba s prístelkou nemá balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (300 m), hlavná reštaurá-
cia, bar, pizzéria, maurská kaviareň, obchod so suvenírmi, ba-
zén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky zadarmo, 
matrace za poplatok), krytý bazén, detské ihrisko, mini klub, TV 
sála, Wi-Fi na recepcii (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  matrace (zadarmo), vodné 
športy na pláži, plážový bar (len nealkoholické nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, stolný tenis, 
plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisové kurty, biliard, masáže, sauna, fi tness, turecké kúpele 
(situované v hoteli Royal Jinene), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Sousse

od 439 €Katalógová
cena

od 399 €Katalógová
cena

Jinene
Royal 
Jinene

od 259 €Cena do
24.12.2016

od 285 €Cena do
24.12.2016



44

Palmyra Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, trezor (zadarmo), 
TV so satelitným príjmom, vlastné so ciál ne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, 
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, snack 
bar, bar, plážový bar, bar pri bazéne, Wi-Fi (zadarmo), 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), mini klub (pre 
deti 4-12 rokov), diskotéka, balkón
Pláž
piesočnatá, ležadlá a  slnečníky (zadarmo), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, aerobic, lu-
kostreľba, plážový volejbal, vodné pólo, 5 tenisových 
kurtov, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
turecké kúpele, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v čase a na miestach ur-
čených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

h l m í u v w é y á
Nedávno rekonštruovaný hotel klubového typu leží v pokojnej oblasti Chott Meriem, ktoré je asi 5 km od 
letoviska Port El Kantaoui. Tento klubový hotel so živou atmosférou a animačnými programami odporúčame 
všetkým klientom, predovšetkým rodinám s deťmi a klientom, ktorí preferujú aktívnu dovolenku.

od 479 €Katalógová
cena

od 311 €Cena do
24.12.2016
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Mövenpick *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Izba s výhľadom na bazén: 11-112
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112
Izba superior s priamym výhľadom na more: 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar (naplnenie za po-
platok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
na vlasy, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na bazén, Izba s bočným výhľadom 
na more, Superior izba s priamym výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tické reštaurácie (grill, japonská, španielska, stredo-
morská a iné kuchyne), 6 barov, snack bar, maurská 
kaviareň, diskotéka, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
konferenčná miestnosť, obchod so suvenírmi, ka-
derníctvo, 3 bazény – 1 s morskou vodou (slnečníky 
a ležadlá zadarmo), krytý bazén (k dispozícii v urči-
tých hodinách), bar pri bazéne, detský bazén, detské 
ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
večerné programy (závisia od denného programu), 
volejbal, fi tness, sauna, šípky, stolný tenis, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
jacuzzi, masáže, salón krásy, kaderníctvo, wellness 
centrum (thalasso terapie, turecké kúpele), golf (cca 
10 km od hotela v  Port El Kantaoui), vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov (nealkoholické nápoje 24 hodín denne) 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených 
hotelom. V reštaurácii sa vyžaduje formálne oble-
čenie (páni – dlhé nohavice). Do reštaurácie nie je do-
vo lené vstupovať v plavkách a plážových topánkach.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l m o í p u v y z é á
Luxusný hotelový komplex sa nachádza priamo pri krásnej pláži s jemným pieskom lákajúcej k romantickým 
prechádzkam. Skvostne sa tu prelína typicky arabský štýl s  modernou architektúrou. Rozprestiera sa 
v zelenej palmovej záhrade a svojou polohou je ideálny k návšteve typickej arabskej mediny (v centre 
mesta), ktorá je od hotela vzdialená cca 30 min. chôdze. V okolí je množstvo obchodov, butikov a je skvelou 
voľbou aj pre milovníkov nočného života. 

od 919 €Katalógová
cena

od 597 €Cena do
24.12.2016
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Marhaba Royal Salem ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), minibar, 
telefón, televízor, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič na vlasy, WC), trezor na recepcii (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia, lobby bar, snack bar, bar pri ba-
zéne, nočný klub, maurská kaviareň, TV miestnosť, 
obchod so suvenírmi, kaderníctvo, Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), internetová kaviareň, 2 bazény (ležadlá 
a  slnečníky zadarmo), 2 detské bazény, tobogan 
( jún-október), krytý bazén, detské ihrisko, mini klub 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a  slnečníky (zadarmo), plážový 
bar, plážové osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
plážový volejbal, stolný tenis, šípky, petangue, luko-
streľba, basketbal, futbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt (pri vedľajšom hoteli Salem), turec-
ké kúpele, fi tness, sauna, masáže, golfové ihrisko 
(vzdialené cca 3 km od hotela), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
ur čených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l o í p u v w é y /
Hotelový komplex skladajúci sa z 2 budov leží priamo pri pláži a je obklopený krásnou palmovou záhradou. 
Od centra mesta je vzdialený cca 5 km. Do mesta sa dostanete pohodlnou prechádzkou alebo taxíkom. 
V okolí hotela sú obchody a reštaurácie. Obľúbený rezort odporúčame všetkým vekovým kategóriám aj 
rodinám s deťmi. 

od 599 €Katalógová
cena

od 389 €Cena do
24.12.2016
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Marhaba Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  16 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič na vlasy, WC), minibar, trezor na recepcii (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia, bar, snack bar, bar pri bazéne, 
plážový par, pizzéria, maurská kaviareň, obchod so 
suvernírmi, kaderníctvo, Wi-Fi na recepcii a v areáli 
(zadarmo), SPA centrum, krytý bazén, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, plážové osušky za vratnú kau-
ciu), detský bazén, nočný klub, živá hudba, mini klub, 
detské ihrisko, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a  slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenis, mini-
golf, stolný tenis, plážový volejbal, fi tness (zadarmo 
1 x za pobyt), sauna, jacuzzi
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, Spa centrum, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l o í p u v w é y á
Hotel ležiaci priamo pri dlhej piesočnatej pláži obklopený pekne udržiavanou palmovou záhradou je tým 
pravým miestom pre strávenie nezabudnuteľnej dovolenky. Hotel sa nachádza v  pokojnej časti medzi 
mestami Sousse a Port El Kantaoui. 

od 609 €Katalógová
cena

od 395 €Cena do
24.12.2016
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Marhaba Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
televízor, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor na recepcii (za poplatok), minibar, balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (500 m), hlav-
ná reštaurácia, bar, snack bar, nočný klub, maurská 
kaviareň, TV miestnosť, obchod so suvenírmi, kader-
níctvo, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), tobogan, bazén 
s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky za-
darmo), krytý bazén, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a  slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
plážový volejbal, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt (pri vedľajšom hoteli Tour Khalef), tu-
recké kúpele, fi tness, sauna, masáže, golfové ihrisko 
(vzdialené cca 3 km od hotela), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
ur čených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l m o í p u v w y / á K
Hotelový komplex leží priamo pri pláži a je obklopený krásnou palmovou záhradou. Od centra mesta je 
vzdialený cca 30 minút chôdze. V okolí hotela sú obchody a reštaurácie. Obľúbený rezort je vďaka svojmu 
umiestneniu v rozľahlej zelenej záhrade vhodným miestom na odpočinok. Odporúčame rodinám s deťmi. 
Hotel disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov. 

od 609 €Katalógová
cena

od 395 €Cena do
24.12.2016
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LTI Thalassa Sousse ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom (diaľkové ovládanie za vratnú kauciu), 
vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), minibar 
(za poplatok), trezor na izbe (za poplatok), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, reštaurácia, lobby bar, 
americký bar, bar pri bazéne, snack bar, disco bar, 
3 tematické reštaurácie (1 x za pobyt v rámci all inclu-
sive zadarmo po predchádzajúcej rezervácii), maur-
ská kaviareň, diskotéka, obchody, kaderníctvo, Wi-Fi 
na recepcii (za poplatok), 2 bazény z  toho 1 bazén 
so šmykľavkou (slnečníky a ležadlá zadarmo, osušky 
za vratnú kauciu), detský bazén, vnútorný termálny 
bazén, veľký aquapark, detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, 2 tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za po-
platok), volejbal, plážový volejbal, stolný tenis, šípky, 
minigolf, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, masáže, wellness, golf (12 km od hotela), 
biliard, vodné športy na pláži, herňa
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l o í p u v w y z é / á
Hotel LTI Thalassa Sousse sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži v peknej záhrade s niekoľkými 
bazénmi a s veľkým aquaparkom. Hotelový komplex sa skladá z hlavnej budovy a bungalovov. Je situovaný 
medzi strediskami Port El Kantaoui (4 km) a Sousse (5 km). Hotel nemá bezbariérový prístup a nedisponuje 
izbami pre handicapovaných klientov.

od 619 €Katalógová
cena

od 402 €Cena do
24.12.2016
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h l m o n í p u y é á
Starší hotel ležiaci priamo pri pláži neďaleko centra (rušná komunikácia), kam sa pohodlne dostanete prechádzkou (cca 15 min.). Hotel má peknú, vkusne 
upravenú záhradu, ktorá obklopuje krásny bazén. Výborná poloha hotela poskytuje ideálne podmienky pre nakupovanie a rušný nočný život. Hotel disponuje aj 
izbami pre handicapovaných klientov. 

Riadh Palms ****

Tunisko > Pevnina > Sousse
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Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
televízor (ovládač za vratnú kauciu), minibar na vy-
žiadanie (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), trezor na recepcii alebo na izbe (za 
poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat, hlavná reštau-
rácia, reštaurácia s  tematickou kuchyňou (1  x za 
pobyt, nutná rezervácia), bar pri bazéne, snack bar, 
maurská kaviareň, diskotéka, obchod so suvenírmi, 
kaderníctvo, bazén (slnečníky a  ležadlá zadarmo), 
detský bazén, krytý bazén, Wi-Fi na recepcii (zadar-
mo), internetové pripojenie (za poplatok), mini klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), hotel ne-
poskytuje plážové osušky, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, fi tness, sauna, volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, salón krásy, biliard, herňa, 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

od 509 €Katalógová
cena

od 330 €Cena do
24.12.2016
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El Ksar Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  18 km
vzdialenosť od centra:  5, 2 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
možnosť 2 prísteliek len v  bungalove, klimatizácia 
(v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelitným príjmom 
(ovládač za vratnú kauciu), vlastné so ciál ne zariade-
nie (kúpeľňa, WC), minibar (naplnenie za poplatok), 
trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo terasa (väč-
šina izieb)
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more (v hlavnej budove)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (200 m), reštau-
rácia, bar, snack bar, à la carte reštaurácia, diskotéka, 
obchody, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 4 bazény (sl-
nečníky a ležadlá zadarmo), detský bazén, vnútorný 
termálny bazén (mimo hlavnej sezóny), detské ihris-
ko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, 
tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), 
fi tness, plážový volejbal, stolný tenis, šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, wellness, biliard, vodné športy na pláži, la-
nové centrum – Jungle Parc
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l m o í p u w y é á
Hotelový komplex skladajúci sa z hlavnej budovy a bungalovov sa nachádza priamo pri krásnej piesočnatej 
pláži, najširšej a najdlhšej v Sousse. Od mesta Sousse je vzdialený asi 500 m. Vďaka tejto polohe a ponúka-
ným službám je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií. 

od 619 €Katalógová
cena

od 402 €Cena do
24.12.2016
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Marabout ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  24 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
možnosť 2 prísteliek je len v  izbe bez balkóna, kli-
matizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV (ovládač za 
vratnú kauciu), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor na recepcii (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (500 m), hlavná 
reštaurácia, bar, snack bar, maurská kaviareň, kader-
níctvo, obchod so suvenírmi, Wi-Fi (zadarmo), bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, pri polpenzii za popla-
tok), tobogany (pre deti od 8 rokov), krytý bazén, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo pre klien-
tov s all inclusive, za poplatok pre klientov s polpen-
ziou), plážové osušky (za vratnú kauciu pre klientov 
s all inclusive, za poplatok pre klientov s polpenziou), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisové kurty, biliard, fi tness, sauna, masáže, solá-
rium, turecké kúpele, jacuzzi, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Sousse

h l o í p u w y é / á
Obľúbený hotel je postavený v tradičnom tuniskom štýle neďaleko centra mesta priamo pri pláži. V okolí 
hotela sa nachádzajú reštaurácie, obchody, kasíno a  laserová diskotéka. Obľúbený hotel je vhodný pre 
stredne náročných klientov, ktorí chcú cez deň v pokoji relaxovať na pláži a v noci vychutnávať rušný život 
mesta Sousse. 

od 459 €Katalógová
cena

od 298 €Cena do
24.12.2016
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El Mouradi Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km (Monastir)
vzdialenosť od centra:  2 km (Port El Kantaoui)
  9 km (Sousse)
nákupné možnosti:  v blízkosti hotela
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, väčšina izieb 
s balkónom alebo terasou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s  obsluhou, lobby bar, bar, bar pri bazéne, 
maurská kaviareň, nočný klub, pripojenie na internet 
(za poplatok), Wi-Fi v  lobby (zadarmo), konferenč-
ná miestnosť, bazén (ležadlá a  slnečníky zadarmo, 
osušky za vratnú kauciu), krytý bazén, detský bazén, 
detské ihrisko, mini klub (pre deti 5-12 rokov za po-
platok)
Pláž
piesočnatá, s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a  slnečníky (zadarmo), osušky (za vratnú kauciu), 
snack bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, plážový volejbal, stolný tenis, tenis, minigolf, 
aerobik, fi tness, pétanque, šípky, lukostreľba, šachy, 
basketbal, vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, sauna, masáže, biliard, golf (v blízkosti 
hotela)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Port El Kantaoui

a h l o n í v z é w á
Hotel El Mouradi Palace sa nachádza v oblasti Port El Kantaoui neďaleko jachtárskeho prístavu a v tesnej 
blízkosti golfového ihriska. Tento luxusný hotelový komplex je postavený v  klasickom arabskom štýle 
a ponúka svojim hosťom komfort a služby na vysokej úrovni.

od 659 €Katalógová
cena

od 428 €Cena do
24.12.2016
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Royal Thalassa Monastir *****

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:  10 km
vzdialenosť od centra:  6 km (Monastir) 
nákupné možnosti:  12 km (Sousse)
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič na vlasy, WC), minibar (naplnenie za poplatok), 
trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (1 km), reštaurá-
cia, bar, snack bar, 2 à la carte reštaurácie, maurská 
kaviareň, obchody, kaderníctvo, Wi-Fi na recepcii (za-
darmo), pripojenie na internet, konferenčná miest-
nosť, bazén (slnečníky a  ležadlá zadarmo), detský 
bazén, vnútorný termálny bazén, detské ihrisko, 
mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (zadarmo), plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, 3 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), volej-
bal, plážový volejbal, stolný tenis, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
golfové ihrisko neďaleko hotela, masáže, wellness, 
fi tness, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l m o n í u w é y z á
Hotelový komplex postavený v  grécko-rímskom štýle sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži. Od 
centra mesta Monastir je vzdialený asi 6 km. Vďaka tejto polohe a ponúkaným službám je vhodný aj pre 
náročnejších klientov. Hotel nie je vhodný pre handicapovaných klientov. 

od 779 €Katalógová
cena

 

od 506 €Cena do
24.12.2016
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One Resort Aquapark ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  4 km 
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  7 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič na vlasy, WC), minibar, trezor na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 
reštaurácia na pláži, à la carte reštaurácia (1 x za po-
byt, nutná rezervácia), 5 barov, maurská kaviareň (za 
poplatok), obchod so suvenírmi, kaderník, čistiareň, 
internetový kútik, Wi-Fi v  celom areáli (zadarmo), 
dva bazény z toho jeden s toboganmi (ležadlá a sl-
nečníky zadarmo), detský bazén s atrakciami, krytý 
bazén
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisové kurty (osvetlenie a vy-
bavenie za poplatok), stolný tenis, futbal, basketbal, 
šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, masáže, sauna, jacuzzi, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir – Skanes

h l o n í p u v w é y / á
Hotelový komplex One Resort Aquapark (bývalý hotel Thalassa Village Skanes) pozostáva z bungalovov 
a pavilónov postavených v rozsiahlej záhrade priamo na okraji širokej piesočnatej pláže v turistickej zóne 
Monastir – Skanes. Bohatá ponuka športových aktivít a kvalitné služby vám zaručia príjemne strávenú 
dovolenku. 

od 539 €Katalógová
cena

od 350 €Cena do
24.12.2016
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One Resort Monastir ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  2 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor, 
minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
na vlasy, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (2 km), hlavná 
reštaurácia, 2 à  la carte reštaurácie, lobby bar, bar 
pri bazéne, disco bar, diskotéka (nápoje za poplatok), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, pripojenie na internet 
(za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), 2 bazény (slnečníky, 
ležadlá a  matrace zadarmo), bazén s  toboganmi, 
detský bazén, krytý bazén, mini klub s detským ba-
zénom, detské ihrisko
Pláž
široká piesočnatá s  okruhliakmi, slnečníky, ležadlá 
a matrace (zadarmo), plážové osušky (za vratnú kau-
ciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové 
kurty (rakety zadarmo), stolný tenis, volejbal, bad-
minton, basketbal, šípky, plážový futbal, windsurfi ng, 
sauna, jacuzzi, minigolf
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, salón krásy, golf v  blízkosti hotela, vodné 
športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l o n í p u v w z y / á
Pekný a obľúbený hotel leží priamo pri piesočnatej pláži neďaleko medzinárodného letiska. S komfortným 
ubytovaním a službami na vysokej úrovni uspokojí aj požiadavky náročných klientov. Je vhodným miestom 
aj pre milovníkov golfu – golfové ihrisko sa nachádza asi 4 km od hotela. 

od 639 €Katalógová
cena

od 415 €Cena do
24.12.2016
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Sentido Rosa Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič na vlasy, WC), minibar, trezor na izbe (za po-
platok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (1,5 km), ne-
fajčiarska reštaurácia, 2 tematické reštaurácie, bary, 
maurská kaviareň, TV miestnosť, obchod so suve-
nírmi, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (slnečníky 
a ležadlá zadarmo), detský bazén, krytý bazén, det-
ské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, basketbal, plážový volejbal, lukostreľba, mini-
golf, multi športové ihrisko, stolný tenis, šípky, fi t-
ness, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
golfové ihrisko, masáže, wellness, biliard, vodné 
športy na pláži, herňa
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l m o í p u v y z é
Hotel Sentido Rosa Beach Thalasso & Spa je príjemný 4* hotel zariadený v modernom štýle. Nachádza sa 
priamo pri piesočnatej pláži. Hotel je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú pokojnú dovolenku. Taktiež 
disponuje izbami pre handicapovaných klientov.

od 559 €Katalógová
cena

od 363 €Cena do
24.12.2016



59

Ruspina ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  9 km (Monastir)
nákupné možnosti:  9 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mi-
nibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na recepcií, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou a zmenárňou, hlavná reš-
taurácia, 2 á la carte reštaurácie (tuniská a talianska), 
5 barov, bazén (lehátka a slnečníky zadarmo), krytý 
bazén, detský bazénik, bazén s toboganmi, miniklub, 
detské ihrisko, Wi-Fi v lobby (zadarmo), diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, aerobic, stol-
ný tenis, lukostreľba, vodné pólo, šípky, pétanque, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, vodné športy na pláži, sauna, turecké 
kúpele
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

a j l o í p u v y z é / á
Príjemný hotelový komplex sa nachádza v parku s palmami o rozlohe 8 hektárov. Pohodlné ubytovanie, 
milý personál a množstvo doplnkových služieb a aktivít svedčia o tom, že hotel je tým správnym miestom 
pre váš zaslúžený relax. Široká piesočnatá pláž je ideálnym miestom pre celodenný aktívny aj pasívny 
oddych. V blízkosti hotela sa nachádza aj golfové ihrisko (cca 4 km).

od 579 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016
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Houda golf & Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  7 km
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón, okno 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat pred hotelom, 
hlavná reštaurácia, 2 bary, 2 tematické reš taurácie, 
gril reštaurácia, bary, maurská kaviareň, obchod, dis-
kotéka, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 2 veľké vonkaj-
šie bazény (1 z nich s veľkým toboganom), 2 detské 
bazény (1 z  nich so šmykľavkou), vnútorný bazén 
s  jacuzzi, ležadlá a  slnečníky (zadarmo), detské ih-
risko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), hotel ne-
poskytuje plážové osušky
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, 2 teni-
sové kurty (vybavenie za vratnú kauciu), fi tness, vo-
lejbal, plážový volejbal, stolný tenis, šípky, minigolf, 
lukostreľba
Športové aktivity a zábava za poplatok
golfové ihrisko, masáže, wellness, biliard, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

a h l m o í p u v w y é z / á
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých ďalších 2-poschodových budov (bez výťahu) a nachádza sa 
priamo pri dlhej piesočnatej pláži, v hotelovej zóne Monastir Skanes. Je vhodný najmä pre rodiny s deťmi. 
Do centra Monastiru je možné sa ľahko dostať miestnym autobusom či taxíkom. Hotel sa nachádza priamo 
pri golfovom ihrisku Palm Links s 18 jamkami. 

od 499 €Katalógová
cena

od 324 €Cena do
24.12.2016
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Sahara Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  4 km
vzdialenosť od centra:  8 km (Monastir)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, vlastné so-
ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), minibar na vyžia-
danie (za poplatok), trezor na recepcii (za poplatok) 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, veľká reštaurá-
cia, 9 barov (z toho 5 v rámci all inclusive), pizzeria, 
maurská kaviareň, 3 vonkajšie bazény (slnečníky 
a  ležadlá), 2 detské bazény, aquapark s  bazénom, 
toboganmi a šmykľavkami, TV miestnosť, interneto-
vý kútik (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
detské ihrisko, mini klub, detský kútik, obchodíky so 
suvenírmi
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), hotel 
neposkytuje plážové osušky, bar na pláži (nealko 
nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, lukostreľba, basket-
bal, plážový volejbal, šípky, futbal, 9 tenisových kur-
tov, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
kozmetika, salón krásy, masáže, kaderníctvo, biliard, 
jazda na koňoch, prenájom automobilov, motoriek 
a skútrov, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l n í u v w y é /
Príjemný hotel sa skladá z 3 blokov a nachádza sa v časti Skanes v blízkosti letoviska Monastir priamo pri 
piesočnatej pláži s obrovskou záhradou. Je určený pre všetky vekové kategórie, najmä však pre rodiny 
s  deťmi nakoľko ponúka nespočetné množstvo aktivít, animácií a  taktiež nový aquapark s  toboganmi 
a šmykľavkami. Hotel je taktiež vhodný pre handicapovaných klientov. 

od 599 €Katalógová
cena

od 389 €Cena do
24.12.2016
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Neptunia ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  2 km
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), TV so satelitným príj-
mom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa 
s vaňou a WC), trezor na recepcii (za poplatok), bal-
kón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (1 km), hlavná 
reštaurácia, reštaurácia s  obsluhou, bar pri bazéne, 
maurská kaviareň, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), ba-
zén so šmykľavkami (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), osušky 
(za vratnú kauciu), bar na pláži (iba nealkoholické 
nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, futbal, volejbal, 2 tenisové kur-
ty, šípky, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l m í p u v w é y
Jednoduchý, ale útulný hotel postavený v maursko-tuniskom štýle obklopený bujnou tropickou záhradou. 
Nachádza sa pri krásnej piesočnatej pláži a je ideálnym miestom pre pokojnú a odpočinkovú dovolenku.

od 459 €Katalógová
cena

od 298 €Cena do
24.12.2016
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h l í p u v w é y /
Rozľahlý hotelový komplex skladajúci sa z  poschodových pavilónov leží priamo pri pláži a  je 
obklopený peknou palmovou záhradou. Je vhodný predovšetkým pre rodiny s  deťmi. V areáli 
hotela je klientom zadarmo k dispozícii aj aquapark.

Eden Club ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km
vzdialenosť od centra:  12 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor, minibar (za 
poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na 
recepcii (za poplatok), väčšina izieb má balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (400 m), hlavná reštau-
rácia, 2 a  la carte reštaurácie, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), 3 bazény (slnečníky a  ležadlá zadarmo), 
z toho jeden s aquaparkom, detský bazén, krytý bazén, mini-
klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové osušky (za 
vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, stolný tenis, 
tenisový kurt (rakety a osvetlenie za poplatok), plážový volej-
bal, lukostreľba, šípky, basketbal, aquapark
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Monastir

h l í p u v w é y
Jednoduchý 3* hotel sa nachádza priamo pri krásnej piesočnatej pláži v stredisku Mahdia. Hotel je 
vhodný hlavne pre nenáročných klientov. 

Topkapi Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  56 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), televízor, telefón, minibar (na 
vyžiadanie, za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (1,5 km), zmenáreň, hlav-
ná reštaurácia, snack bar, lobby bar, obchod so suvenírmi, Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), bazén (slnečníky a  ležadlá zadarmo), 
detský bazén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové osušky (za 
vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, tenisové 
kurty, boccia, volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

od 449 €Katalógová
cena

od 509 €Katalógová
cenaod 330 €Cena do

24.12.2016

od 291 €Cena do
24.12.2016
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Iberostar Royal El Mansour *****

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:  56 km
vzdialenosť od centra:  1, 8 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón ale-
bo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (1 km), hlavná 
reštaurácia, reštaurácie à la carte, bar, piano bar (pla-
tený), snack bar pri bazéne, barbecue bar, kaviareň, 
nočný klub, diskotéka, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, konferenčná miest-
nosť, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za 
vratnú kauciu), detský bazén, krytý bazén, mini klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), osušky (za 
vratnú kauciu), bar pri pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvet-
lenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, volejbal, 
plážový volejbal, lukostreľba, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness, biliard, fi tness, sauna, turecké kúpele, ma-
sáže, salón krásy, vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Na večeru sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l m o í p u v w y é á
Iberostar Royal El Mansour je 5-hviezdičkový rezort určený pre páry a rodiny s deťmi. Tento hotel ponúka 
all inclusive a  ubytovanie pre hostí, ktorí chcú využiť všetky luxusné služby v  rámci rezortu. Hotel je 
obklopený krásnou plážou a záhradami, ktoré obohatia vašu rodinnú dovolenku. Hotel disponuje izbami 
pre handicapovaných klientov. 

od 809 €Katalógová
cena

 

od 525 €Cena do
24.12.2016
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Vincci El Mansour ****

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:  50 km
vzdialenosť od centra:  3,5 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat, hlavná reštaurá-
cia, tuniská reštaurácia, talianska reštaurácia, 3 bary, 
snack bar, maurská kaviareň, konferenčná miestnosť, 
obchodná arkáda, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bar pri 
bazéne, bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), detský 
bazén, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 3 tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok, športové vybavenie 
za depozit), stolný tenis, volejbal, plážový volejbal, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, wellness centrum – sauna, masáže, turecké 
kúpele, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l o m í y w á
Luxusný hotelový komplex postavený v andalúzsko – arabskom štýle sa skladá z hlavnej štvorposchodovej 
budovy a  bungalovov. Nachádza sa priamo pri širokej pláži s  jemným pieskom a  ponúka moderné 
zariadenie, kvalitné služby, bohatý program rôznych aktivít a thalasso centrum na vysokej úrovni. Hotel je 
vhodný aj pre náročnejších klientov.

od 629 €Katalógová
cena

od 408 €Cena do
24.12.2016
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j l m o í p u v w y z é / á
Obľúbený hotel sa nachádza priamo pri jednej z najkrajších piesočnatých pláží Tuniska neďaleko centra Mahdie, kam sa dostanete autobusom, taxíkom alebo 
turistickým vláčikom. Hotel disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov. 

Nour Palace *****

Tunisko > Pevnina > Mahdia
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od 559 €Katalógová
cena

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  52 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej se zó ne), telefón, 
televízor, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (300 m), hlavná 
reštaurácia, 4 bary, maurská kaviareň, nočný klub, 
obchodná arkáda, kongresová sála, Wi-Fi na recep-
cii (zadarmo), bazén (slnečníky a  ležadlá zadarmo, 
osušky za depozit), tobogany (zadarmo), detský ba-
zén, krytý bazén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisové kurty (rakety 
zadarmo), stolný tenis, lukostreľba, volejbal, futbal, 
boccia, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
cvičné golfové ihrisko, biliard, bowling, fi tness, 
sauna, masáže, jacuzzi, turecké kúpele, salón krásy, 
herňa, vodné športy 
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bu fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v  časoch 
určených hotelom.

od 363 €Cena do
24.12.2016
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h l m o í p u v w y é á
Luxusný hotel s komfortným vybavením a službami na najvyššej úrovni je postavený v typickom tuniskom štýle. Nachádza sa približne 4 km od centra Mahdie, 
kam sa dostanete taxíkom alebo turistickým vláčikom. Hotel sa nachádza v pokojnej časti letoviska pri širokej piesočnatej pláži, ktorá patrí medzi najkrajšie 
v Tunisku. Vedľa hotela sa nachádza 9-jamkové golfové ihrisko. Hotel disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov. 

Mahdia Palace *****

Tunisko > Pevnina > Mahdia
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od 589 €Katalógová
cena

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  52 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej se zóne), telefón, 
televízor, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), 
balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat, hlavná reštau-
rácia, reštaurácia s tematickou kuchyňou, lobby bar, 
snack bar, americký bar, bar pri bazéne, maurská 
kaviareň, nočný klub, kaviareň, diskotéka, obchod-
ná arkáda, minimarket, kaderníctvo, konferenčné 
miestnosti, Wi-Fi (zadarmo), bazén (slnečníky a  le-
žadlá zadarmo), krytý bazén, detský bazén, mini klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnenčníky a ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisové kurty, biliard, fi tness, sauna, masáže, tha-
lasso centrum, turecké kúpele, jacuzzi, golfové ihris-
ko, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na  miestach a v časoch 
určených hotelom.

od 382 €Cena do
24.12.2016
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j l m o n í p u v w é y /
Hotel s výbornými službami sa nachádza priamo pri jednej z najkrajších pláží s jemným pieskom a uspokojí aj náročnejšieho klienta. Hotel je vhodný pre strávenie 
pokojnej aj aktívnej dovolenky pre všetky vekové kategórie, aj pre rodiny s deťmi. Hotel disponuje aj izbami pre handicapovaných klientov.

LTI Mahdia Beach ****

Tunisko > Pevnina > Mahdia
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od 659 €Katalógová
cena

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  54 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), TV so satelitným príj-
mom, televízor, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), 
balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (200 m), hlavná 
reštaurácia, à la carte reštaurácia, bar, snack bar, ka-
viareň, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), pripo-
jenie na internet (za poplatok), diskotéka, obchodná 
arkáda, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, matrace 
za poplatok), krytý bazén, detský bazén, detské ih-
risko, mini klub, opatrovanie detí (za poplatok), nafu-
kovacia šmykľavka (v prevádzke v hlavnej sezóne, za 
priaznivého počasia)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky, plážové osušky a mat-
race (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, basketbal, volejbal, 
plážový volejbal, minigolf, stolný tenis, šípky, luko-
streľba, tenisový kurt (vybavenie za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava za poplatok
stolný tenis, biliard, sauna, masáže, minigolf, škola 
potápania, vodné športy
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bu fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v  časoch 
určených hotelom.

od 428 €Cena do
24.12.2016
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Thapsus ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  7 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na re-
cepcii (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, bankomat (1 km), zme-
náreň, hlavná reštaurácia, reštaurácia s  tematickou 
kuchyňou, pizzéria, 8 barov, nočný klub, diskotéka, 
kaviareň, maurská kaviareň, obchodná arkáda, ka-
derníctvo, Wi-Fi na recepcii (zadarmo) a  pripojenie 
na internet (za poplatok), konferenčné miestnosti, 
bazén (slnečníky a  ležadlá zadarmo), detský bazén 
s malou šmykľavkou, krytý vyhrievaný bazén, mini-
klub, detské ihrisko, minizoo
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážový 
bar, plážové osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
tenisové kurty, lukostreľba, šípky, boccia, volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, turecké kúpele, fi tness, sauna, masáže, ka-
derníctvo, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l m o n í p u v w é y / á
Obľúbený trojposchodový hotel leží priamo pri jednej z najkrajších piesočnatých pláží Tuniska asi 7 km od 
mesta Mahdia. Do centra mesta sa najlepšie dostanete taxíkom alebo turistickým vláčikom. Príjemný hotel 
klubového typu je vhodný pre všetkých klientov, ktorí chcú stráviť svoju dovolenku aktívne a športovať, ale 
aj pre tých, ktorí chcú relaxovať. Dlhá piesočnatá pláž je oázou pokoja a spĺňa všetky podmienky pre príjem-
ný odpočinok. Je vhodný pre rodiny s deťmi, aj pre handicapovaných klientov (bezbariérový hotel, výťahy). 

od 469 €Katalógová
cena

od 304 €Cena do
24.12.2016
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PrimaSol El Mehdi ****

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:  54 km
vzdialenosť od centra:  2,5 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor 
(ovládač za vratnú kauciu), minibar, vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (2 km), hlavná 
reštaurácia, reštaurácia s tematickou kuchyňou, bar, 
snack bar, kaviareň, maurská kaviareň, diskotéka, 
obchod so suvenírmi, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
2 bazény (slnečníky a ležadlá zadarmo), krytý bazén, 
detský bazén, mini klub, detské ihrisko, tobogan 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, 2 teni-
sové kurty (nočné osvetlenie a rakety za poplatok), 
minigolf, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, biliard, 
vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l m í p u v w y é / á
Príjemný hotelový komplex skladajúci sa z hlavnej budovy a bungalovov sa nachádza priamo pri piesočnatej 
pláži, cca 2,5 km od centra Mahdie a je obklopený rozľahlou palmovou záhradou. Vďaka svojím službám je 
hotel vhodný pre strávenie pokojnej aj aktívnej dovolenky, i pre rodiny s deťmi. Hotel disponuje aj izbami 
pre handicapovaných klientov. 

od 599 €Katalógová
cena

od 389 €Cena do
24.12.2016



74

Caribbean World Mahdia ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  7 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), trezor na izbe (za po-
platok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (1 km), reštau-
rácia, bar, snack bar, 4 tematické reštaurácie, výťah, 
TV miestnosť, obchody, kaderníctvo, Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), pripojenie na internet (za poplatok), kon-
ferenčná miestnosť, bazén (slnečníky a  ležadlá za-
darmo), detský bazén, tobogany (v hlavnej sezóne), 
vnútorný vyhrievaný bazén, detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, 4 teni-
sové kurty (osvetlenie za poplatok), volejbal, plážový 
volejbal, stolný tenis, šípky, minigolf, lukostreľba, 
boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
golfové ihrisko, masáže, wellness, biliard, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l o n í p u v w é y z /
Tento komfortný hotel sa skladá z hlavnej budovy a 5 vedľajších budov. Hotel sa nachádza priamo pri 
krásnej piesočnatej pláži v pokojnej turistickej oblasti Mahdia. Hotel disponuje izbami pre handicapovaných 
klientov.

od 589 €Katalógová
cena

od 382 €Cena do
24.12.2016
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Thalassa Mahdia ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  57 km
vzdialenosť od centra:  4 km 
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, TV so sate-
litným príjmom (ovládač za vratnú kauciu), vlastné 
so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), 
minibar na vyžiadanie (za poplatok), trezor na izbe 
(za poplatok), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bankomat (500 m), reštau-
rácia, bar, snack bar, 2 à la carte reštaurácie, maur-
ská kaviareň, diskotéka, obchody, kaderníctvo, Wi-Fi 
na recepcii (za poplatok), pripojenie na internet (za 
poplatok), bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), det-
ský bazén, tobogany (zadarmo), vnútorný termálny 
bazén, detské ihrisko, mini klub 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a  ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, teniso-
vý kurt, volejbal, plážový volejbal, basketbal, stolný 
tenis, minigolf, šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
golfové ihrisko, masáže, wellness, vodné športy na 
pláži, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Pevnina > Mahdia

h l m o n í p u v w é y z /
Hotel sa nachádza pri krásnej, dlhej, piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Vďaka tejto polohe 
a ponúkaným službám je vhodný pre všetky vekové kategórie.

od 549 €Katalógová
cena

 

od 356 €Cena do
24.12.2016
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DJERBATunisko

Ostrov Djerba, ležiaci pri južnom pobreží Tuniska, je najväčším ostrovom severnej Af-
riky. Na ploche viac ako 500 km2 žije 120 tisíc obyvateľov. Vďaka obchodnému duchu, 
pohostinnosti a otvorenosti miestnych obyvateľov sa tu turisti cítia veľmi dobre. Po-
hostinnosť miestnych obyvateľov spoznal pri svojich cestách aj Odysseus, keď svojich 
spoločníkov len ťažko prinútil k tomu, aby opustili tento ostrov. Djerba je plochým 
zeleným ostrovom, na ktorom rastie viac ako milión datľových paliem. 
Ostrov láka vďaka svojim širokým plážam, modrému moru, miernemu podnebiu a sln-
ku. Priamo na ostrove je medzinárodné letisko v Houmt Souku. Z pevniny sa sem 
dostanete trajektom alebo po nasypanej hrádzi, ktorá stojí na rímskych základoch. 
V dobe Feničanov a Rimanov bol ostrov obchodným miestom pre prechádzajúce ka-
ravány z juhu Sahary. Neskôr o ostrov bojovali Vandali, Arabi a Normani. Hlavným 
mestom ostrova je Houmt Souk, ktorý má okolo 40 tisíc obyvateľov. Nájdete tu prístav, 
obchody a reštaurácie. Dvakrát do týždňa sa tu konajú trhy, na ktorých môžete kúpiť 
typické vlnené deky. Je tu aj rad pamiatok: mauzóleum Sidi Zitouniho s vlastivedným 
múzeom, mešita Djama el Ghorba alebo pevnosť Fort Espagnol z 13. storočia.

ZARZIS
Polostrov Zarzis je spojený s ostrovom Djerba tzv. rímskou cestou. Samotné mestečko 
Zarzis má dnes okolo 50 tisíc obyvateľov. Príroda a podnebie sú tu podobné ako na 
Djerbe. Prístav Zarzis je známy lovom morských húb. Táto oblasť je taktiež známa 
pestovaním olivovníkov. Vďaka krásnym plážam, možnosti podmorského rybolovu 
a termálnym prameňom, odporúčaným na liečbu kožných ochorení, sa zo Zarzisu sta-
lo vyhľadávané stredisko cestovného ruchu. Transfer z letiska na Djerbe do hotelov na 
polostrove Zarzis (cca 50 km) sa uskutočňuje autobusom.

HOUMT SOUK
Najväčšie mesto ostrova a pomyselné správne stredisko, ktoré býva niekedy označo-
vané aj ako hlavné mesto Djerby. Obýva ho 44 500 obyvateľov a leží neďaleko letiska. 
Jeho názov v preklade znamená „trhovisko“, alebo „miesto trhu“. Návštevníkov upúta 
modrobielymi malebnými uličkami, ktoré sú plné tovaru, dielničiek zručných tkáčov a 
klenotníkov. Jedinečná rybia aukcia, orientálna atmosféra, vôňa korenia, to všetko po-
núka návšteva rozľahlého trhoviska v centre mesta. Nechajte sa zlákať k nákupu ručne 
vyrobeného košíka či klobúka, šperku alebo kusu keramiky. A nezabudnite na zjed-
návanie, ktoré k takémuto nákupu patrí. Takmer na každom rohu zaujme pozornosť 
mešita. Ich krásu však môžete obdivovať len zvonka. K najvýznamnejším patrí Mešita 
cudzincov a Mešita Turkov, ktorá je aj vynikajúcim orientačným bodom. V prístave sa 
týči majestátna pirátska pevnosť Borj El Kebir.

MIDOUN
Menšie mestečko vo vnútrozemí, cca 5 km od pobrežia. Pre množstvo obchodíkov, ka-
viarničiek a jednoduchú dostupnosť, je obľúbeným miestom pre trávenie príjemného 
popoludnia. Každý týždeň sa tu konajú tradičné trhy, kde zoženiete či už čerstvé ovo-
cie, bylinky, kožené výrobky, korenie, ale aj napríklad živú ťavu. Po nákupoch a zjedná-
vaní príde vhod šálka osviežujúceho mätového čaju v niektorej z tradičných kaviarní. 

Mena: tuniský dinár (TND)

Časový posun: -1 hod. (v dobe platnosti letného času)

Hlavné mesto: Tunis

Dĺžka letu: 2:30 hod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire:

3, Adel Husein Rostom, 11794, Cairo, Egypt

e-mail: emb.cairo@mzv.sk

Pohotovostná služba: 0020/1222 1718 45 

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Máj 26 °C 21 °C

Jún 30 °C 24 °C

Júl 32 °C 25 °C

August 33 °C 25 °C

September 29°C 24 °C

Október 25 °C 22 °C

Stredozemné more

Djerba

Tunis

TUNISKO
ALŽÍRSKO

soľné jezero

Chot El Jerid
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8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na Djerbu 
Odletové dni: piatok
Termíny odletov: 15. 6. – 15. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Tunisair 
*Typ lietadla: B737-600

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 23 kg/os.
*) Zmena leteckej spoločnosti a typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 14 nocí), 
stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo česky 
hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 169 €/osoba nad 2 roky, 40 
€/dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fa-
kultatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hote-
lov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, čo 
môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných poplatkov.

Cestovné doklady:
Občania SR, ktorí cestujú do krajiny v rámci organizovaných 
zájazdov nepotrebujú pre vstup na územie Tuniska vízum. 
Vízum je potrebné v prípade, ak nejde o organizovaný po-
byt. Na palube lietadla sa vypĺňa vstupná karta, ktorou 
je potrebné preukázať sa aj pri opustení krajiny. Pas musí 
byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky. 

Informácie o letoch
Tunisko > Djerba

Zarzis
Polostrov Zarzis je spojený s ostrovom Djerba tzv. rímskou 
cestou. Samotné mestečko Zarzis má dnes okolo 50 tisíc 
obyvateľov. Príroda a podnebie sú tu podobné ako na 
Djerbe. Prístav Zarzis je známy lovom morských húb. Táto 
oblasť je taktiež známa pestovaním olivovníkov. Vďaka 
krásnym plážam, možnosti podmorského rybolovu a ter-
málnym prameňom, odporúčaným na liečbu kožných ocho-
rení, sa zo Zarzisu stalo vyhľadávané stredisko cestovného 
ruchu. Transfer z letiska na Djerbe do hotelov na polostrove 
Zarzis (cca 50 km) sa uskutočňuje autobusom.

Houmt Souk
Najväčšie mesto ostrova a pomyselné správne stredisko, 
ktoré býva niekedy označované aj ako hlavné mesto Djer-
by. Obýva ho 44 500 obyvateľov a leží neďaleko letiska. 
Jeho názov v preklade znamená „trhovisko“, alebo „miesto 
trhu“. Návštevníkov upúta modrobielymi malebnými ulič-
kami, ktoré sú plné tovaru, dielničiek zručných tkáčov 
a klenotníkov. Jedinečná rybia aukcia, orientálna atmosfé-
ra, vôňa korenia, to všetko ponúka návšteva rozľahlého tr-

hoviska v centre mesta. Nechajte sa zlákať k nákupu ručne 
vyrobeného košíka či klobúka, šperku alebo kusu keramiky. 
A nezabudnite na zjednávanie, ktoré k takémuto nákupu 
patrí. Takmer na každom rohu zaujme pozornosť mešita. 
Ich krásu však môžete obdivovať len zvonka. K najvýznam-
nejším patrí Mešita cudzincov a Mešita Turkov, ktorá je aj 
vynikajúcim orientačným bodom. V prístave sa týči ma-
jestátna pirátska pevnosť Borj El Kebir.

Midoun
Menšie mestečko vo vnútrozemí, cca 5 km od pobrežia. 
Pre množstvo obchodíkov, kaviarničiek a jednoduchú do-
stupnosť, je obľúbeným miestom pre trávenie príjemného 
popoludnia. Každý týždeň sa tu konajú tradičné trhy, kde 
zoženiete či už čerstvé ovocie, bylinky, kožené výrobky, ko-
renie, ale aj napríklad živú ťavu. Po nákupoch a zjednávaní 
príde vhod šálka osviežujúceho mätového čaju v niektorej 
z tradičných kaviarní. 

Letoviská > Umiestnenie hotelov

 SMART LINE MIRAMAR PETIT PALAIS DJERBA

VINCCI DJERBA RESORT
SUN CLUB

SUN CONNECT AQUA RESORT

GOLF BEACH 

PALAIS DES ILES
VENICE BEACH

ROYAL GARDEN PALACE

CLUB CALIMERA YATI BEACH

EL MOURADI DJERBA MENZEL

PALM AZUR

DJERBA

HOUMT SOUK

MELLITA

AJIM

EDEN STAR
DIANA BEACH

ZEPHIR HOTEL & SPA

OASIS MARINE
SANGHO CLUB  ZARZIS

ZITA BEACH RESORT

CLUB LELLA MERIAM

ZARZIS

LTI DJERBA PLAZA & THALASSO SPA
HOLIDAY BEACH DJERBA

SENTIDO DJERBA BEACH
SEABEL RYM BEACH DJERBA

IBEROSTAR MEHARI DJERBA
VINCCI HELIOS

Tunisko > Djerba

Umiestnenie hotelov

Zastupiteľstvo SR v Tunisku nie je, ako ani zastupiteľstvo 
Tuniska v SR. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú 
povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na prís-
lušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame 
mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi ale-
bo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 
prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 

Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do Tuniska nie je nutné žiadne očkovanie. O od-
porúčaných očkovaniach sa informujte u svojho lekára.

Prepitné:
Prepitné v arabských krajinách je bežné a je považované 
za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je ne-
obvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
obdržaných služieb. Samozrejme, rozhodnutie ohľadne po-
skytnutia prepitného je vo Vašich rukách.
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Fakultativní výlety

V priebehu Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. S podrobnou ponukou 
fakultatívnych výletov sa môžete oboznámiť na mieste pobytu. Túto službu zabezpečuje miestna agentúra 
prostredníctvom našich delegátov. Uvedené ceny sú orientačné.

Soľné jazero Chott el Jerid

Pevnosť Borj Ghazi Mustapha

Filmové exteriéry zachované z natáčania Lucasových Hviezdnych vojen

Sahara 
(dvojdenný výlet) 
Dvojdenný výlet s plnou penziou a nocľahom v hoteli. Ráno 
odchod z hotela, preprava na pevninu trajektom (2,5 km). 
Pokračovanie smerom do mestečka Mareth (za 2. svetovej 
vojny tadiaľto tiahli Marethove línie) a odtiaľ do berberské-
ho mestečka Matmata, ktoré sa nachádza v púštnom poho-
rí Dahar a kde navštívite podzemné (troglodytné) obydlia. 
Ďalej budete pokračovať cez tuniský chrbát v pohorí Dahar 
až do berberskej horskej dedinky Tamezret (prestávka na 
kávu a fotografovanie). Za touto dedinkou začína nízka step 
prechádzať do polopúšte, ktorá Vás dovedie až k bráne Sa-
hary – Douz. Douz je typická púštna oáza, kde začína pravá 
piesočná púšť. Tu máte fakultatívnu možnosť prechádzky 
na ťavách, po ktorej nasleduje obed a prechod cez soľné 
jazero Chott El Jerid. Na opačnom konci jazera sa začína 
oblasť tzv. El Jerid (oblasť paliem), známa svojími oázami, 
nachádzajúcimi sa na kraji starovekých miest Tozeur, Nef-
ta, El Hamma a Degueche. V Tozeur sa môžete fakultatívne 
prejsť oázou na konskej bričke a neskôr navštíviť tunajšiu 
ZOO s botanickou záhradou. Ubytovanie a večera v hoteli 
v Tozeur. Milovníci Orientu môžu večer fakultatívne navští-
viť múzeum Tisíc a jednej noci (Dar Chrait). Druhý deň po 
raňajkách Vás čaká fakultatívny výlet klimatizovanými te-
rénnymi vozidlami do horských oáz na saharskom pohorí 
Atlas (oáza Chebika, Tamerza, Mides). Návrat do Tozeur na 
obed. Spiatočná cesta vedie cez soľné jazero Chott El Jerid, 
cez staroveké mestečko El Hamma a okolo mesta Gabes do 
mesta Medenine. V dedinke Metameur nasleduje prehliad-
ka jednej z berberských púštnych pevností, tzv. „ksar“. 
Cesta späť na Djerbu vedie po bývalej rímskej dráhe, ktorá 
spája ostrov s pevninou. Návrat do hotela pred večerou.

Orientačná cena pre dospelú osobu: 136 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Matmata – Douz
(celodenný výlet) 
Celodenný výlet s obedom. Ráno odchod z hotela, preprava 
na pevninu trajektom (2,5 km). Pokračovanie smerom do 
mestečka Mareth (za 2. svetovej vojny tadiaľto tiahli Ma-
rethove línie) a odtiaľ do berberského mestečka Matmata, 
ktorá sa nachádza v púštnom pohorí Dahar, kde navštívite 
podzemné (troglodytné) obydlia. Mesačný vzhľad tejto kra-
jiny poslúžil aj k natočeniu fi lmov Hviezdne vojny a Hľa-
danie stratenej archy. Ďalej budete pokračovať cez tuniský 
chrbát v pohorí Dahar až do berberskej horskej dedinky 
Tamezret (prestávka na občerstvenie a fotografovanie). 
Presun do saharského mestečka Douz, do typickej púštnej 
oázy, kde sa už začína pravá piesočná púšť – fakultatívna 
prechádzka na ťavách. Po obede sa vraciate cez Tamezret, 
Matmatu a Mareth do mesta Medenine. V dedinke Meta-
meur nasleduje prehliadka jednej z berberských púštnych 
pevností, tzv. „ksar“. Cesta späť na Djerbu vedie po bývalej 
rímskej dráhe, ktorá spája ostrov s pevninou. Návrat do 
hotela pred večerou.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 86 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Okruh ostrovom 
(poldenný výlet)
Poldenný výlet po ostrove Djerba. Spoznáte rímsku cestu, 
ktorá je jedinou spojnicou s pevninou. V mestečku Guellala 
máte možnosť nahliadnuť do tajov ručnej výroby keramiky, 
navštívite moderné múzeum moslimských tradícií. Spozná-

te aj hlavné mesto ostrova – Houmt Souk (pevnosť Ghazi 
Mustafa). Zavítate aj do tradičnej výrobne kobercov, kde si 
budete môcť vyskúšať ich výrobu. Samozrejme Vás nemi-
nie ani zjednávanie v obchodíkoch v centre Houmt Souku.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 26 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Výlet loďou
(celodenný výlet)
Výlet loďou s obedom a kúpaním. Ráno vyplávate z prísta-
vu v Houmt Souku. Priplavíte sa na piesočnatý ostrov ne-
ďaleko Djerby. Počas plavby sa naučíte loviť ryby a môžete 
pozorovať delfíny. Na ostrove sa môžete kúpať v krištáľovo 
čistej vode a posádka lode Vám zatiaľ prichystá chutný 
obed. Návrat do prístavu okolo 16:00 hod., potom nasle-
duje transfer do hotela.
Orientačná cena pre dospelú osobu: 46 € (deti do 12 rokov 
majú 50 % zľavu)

Upozornenie:
• Minimálna účasť pre konanie výletov je 6 osôb. Ponuka 

výletov aj cien je len orientačná a môže sa počas sezó-
ny zmeniť. Fakultatívne výlety neusporadúva CK Kartago 
Tours a.s., ale miestni poskytovatelia. Prípadné sťažnosti 
je nutné riešiť neodkladne na mieste. Výlety sú uspora-
dúvané v sprievode miestneho sprievodcu, pokiaľ nie je 
uvedené inak.

• Ceny sú orientačné a môžu sa meniť.

Tunisko > Djerba
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h l í n p u v w y z
Hotel je situovaný uprostred krásnej a sviežej záhrady, ktorá ho oddeľuje od piesočnatej pláže 
s  jemným pieskom. Hotel so službami na vysokej úrovni uspokojí aj najnáročnejšiu klientelu. 
V blízkosti hotela sa nachádza medzinárodné 27-jamkové golfové ihrisko.

Royal Garden Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  27 km
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  6 km
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor, minibar, 
vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, snack bar, 
nočný klub, maurská kaviareň, diskotéka, minimarket, obchod 
so suvenírmi, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, pripojenie 
na internet za poplatok, bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), 
detský bazén, krytý bazén, šmykľavka, mini klub, detské ihris-
ko, Wi-Fi na recepcii (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové osušky (za-
darmo), plážový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, tenisové kurty (osvetlenie 
a výbava za poplatok), stolný tenis, volejbal, plážový volejbal, 
fi tness, pétanque 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, salón krásy, jacuzzi, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Tunisko > Djerba

h l í p w á
Luxusný hotelový komplex sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži v turistickej oblasti Zarzis. Má 
veľkú a pekne udržiavanú záhradu s tromi bazénmi ( jeden s termálnou vodou). Izby sú umiestne-
né v centrálnej budove a prízemných budovách. Hotel odporúčame i náročnejším klientom a ro-
dinám s deťmi. 

Zita Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  v komplexe
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV so satelitným príj-
mom, minibar (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, diskotéka, 
konferenčná miestnosť, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), krytý termálny bazén (zadarmo), kaderníctvo, detský 
bazén, mini klub, detské ihrisko, obchod so suvenírmi, Wi-Fi 
(zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá (za poplatok), slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, tenisové 
kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, mini-
golf, fi tness, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
balneoterapia, masáže, salón krásy, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v časoch a na miestach určených hotelom. Počas večere je vy-
žadované formálne oblečenie. 

Tunisko > Djerba

od 589 €Katalógová
cena

od 949 €Katalógová
cena

 

od 616 €Cena do
24.12.2016

od 382 €Cena do
24.12.2016
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Palm Azur ****

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:  30 km
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  oproti hotelu
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, televízor, minibar, vlastné so-
ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia s obsluhou (ázijská, stredomorská, 
tuniská – 1 x za pobyt), bar, snack bar, bar pri bazéne, 
obchod so suvenírmi, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
kaderníctvo, konferenčná miestnosť, pripojenie na 
internet, 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadar-
mo), vnútorný bazén, detský bazén, relaxačný bazén, 
mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom, kamenisté dno – 
na niektorých miestach, slnečníky, ležadlá a osušky 
(zadarmo), plážový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
stolný tenis, volejbal, plážový volejbal, pétanque, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
Spa centrum, tenisové kurty, wellness, biliard, golf, 
masáže, salón krásy, vodné športy ( jet ski, banán, 
kite surfi ng), jazda na koni
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoho lických 
nápojov. Možnosť čerpania v časoch a na miestach 
určených hotelom. Počas večere je vyžadované u pá-
nov formálne oblečenie.

Tunisko > Djerba

h l m o í p u v w y z á
Hotel sa nachádza v južnej časti ostrova Djerba priamo pri pláži. Je obklopený palmovým hájikom a nájdete 
tu všetko pohodlie potrebné pre strávenie krásnej dovolenky. Približne 10 km od hotela sa nachádza golfo-
vé ihrisko. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. 

od 579 €Katalógová
cena

vizualizácia

od 376 €Cena do
24.12.2016
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Caribbean World Thalasso Djerba ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  14 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor, 
minibar, trezor (za poplatok), vlastné so ciál ne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, kaviareň, 2 vonkajšie bazény s tobogánmi (sl-
nečníky a ležadlá zadarmo), bazén so slanou vodou, 
detský bazén, pripojenie na internet (za poplatok), 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), butik, diskotéka, mini klub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, plážový vo-
lejbal, lukostreľba, minigolf, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
thalasso centrum, masáže, sauna, turecké kúpele, 
kozmetika, 2 tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), 
fi tness, biliard, vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Tunisko > Djerba

h l í p u v w y / á
Hotel Caribbean World Thalasso sa nachádza na západnom pobreží ostrova Djerba, priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži. Klientom ponúka rôzne aktivity, animácie a má nádherný bazén s tobogánmi, ktoré určite 
ocenia najmä rodiny s deťmi. V hoteli sa tiež nachádza krytý bazén a thalasso centrum, poskytujúce kúpele 
a masáže. Hotel disponuje izbami pre handicapovaných klientov.

od 649 €Katalógová
cena

od 421 €Cena do
24.12.2016
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Club Calimera Yati Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia La Mediterranee, lobby bar, snack 
bar, bar pri bazéne, oriental bar, kaviareň, diskotéka, 
obchod so suvenírmi, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, 2 bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za vratnú kauciu), det-
ský bazén so šmykľavkou, krytý bazén, mini klub, 
detské ihrisko, vnútorný a vonkajší amfi teáter, aqua 
park v hoteli
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), osušky (za 
vratnú kauciu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
stolný tenis, plážový volejbal, plážový futbal, fi tness, 
sauna, jacuzzi, lukostreľba, šípky, pétanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
4 tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za popla-
tok), SPA centrum, golf – 2 km od hotela, potápanie, 
vodné športy na pláži, jazda na koni – 200 m od hote-
la, jazda na bicykli, biliard
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, nočné občer-
stvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických (fi ltrovaná káva, džúsy – nie z čerstvého 
ovocia) a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v  časoch a na miestach určených hotelom. Počas 
večere je vyžadované u pánov formálne oblečenie.

Tunisko > Djerba

j l m o í p u v w y / á
Jeden z najobľúbenejších hotelov Club Calimera Yati Beach je ideálne situovaný, priamo pri širokej a nád-
hernej pláži s jemným pieskom. Rozľahlý komplex v maurskom štýle s 2-podlažnou a 3-podlažnou bu-
dovou, ale ponúka oveľa viac. Športové možnosti sú mimoriadne atraktívne. Hotel je taktiež ideálny pre 
rodinnú dovolenku s detskou zábavou.  

od 599 €Katalógová
cena

od 389 €Cena do
24.12.2016
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Sun Connect Aqua Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  25 km 
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  800 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), detská postieľka (za 
poplatok), telefón, televízor, Wi-Fi (zadarmo), mini-
bar (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), trezor na izbe, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácie, 2  bary, maurská kaviareň, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), obchod so suvenírmi, konferenč-
ná miestnosť, bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), 
bazén so šmykľavkami, detský bazén, detské ihrisko, 
mini klub (4-12 rokov zadarmo), aquapark (spustenie 
sa predpokladá 1.6.2016. Informáciu o spustení pre-
vádzky si overte na call centre).
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážový 
bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, minigolf, stolný tenis, volejbal, plážový volejbal, 
jacuzzi (v Cesar Palace), lukostreľba, vodné pólo, pé-
tanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt, biliard, sauna, masáže, salón krásy, 
thalasso centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a  alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Tunisko > Djerba

h o í p u v w y é /
Bývalý hotel Miramar Djerba Palace sa nachádza pri pláži v rozľahlej záhrade, ktorá poskytuje dostatok 
súkromia pre všetkých ubytovaných. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie. 

od 579 €Katalógová
cena

 

ilustračný obrázok

od 376 €Cena do
24.12.2016
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Fiesta Beach Djerba ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Midoune)
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV 
so satelitným príjmom, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reš-
taurácie s obsluhou (potrebná rezervácia), lobby bar, 
snack bar, bar pri bazéne, maurská kaviareň, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), obchod so suvenírmi, diskotéka, 
kaderníctvo, bazén (lehátka a slnečníky zadarmo), 
relaxačný bazén, detský bazén so šmykľavkou, krytý 
bazén, tobogán, detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok), 
stolný tenis, volejbal, lukostreľba, šípky, petangue, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, golf (4 km od hotela), masáže, salón 
krásy, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere je vyžadované for-
málne oblečenie.

Tunisko > Djerba

a h l o í p u v w y z é / á
Fiesta je príjemný hotelový komplex bungalovov, postavený v rozľahlom päť hektárovom palmovom háji, 
ohraničený krásnou plážou s jemným zlatým pieskom a intenzívne modrým morom. Cesta na pláž vedie 
cez hotelovú promenádu. Interiér bol inšpirovaný djerbskou architektúrou. Fiesta je vďaka svojej priateľskej   
živej atmosfére ideálnym miestom pre strávenie nezabudnuteľnej dovolenky, je vhodný ako pre rodiny 
s deťmi tak aj pre aktívnejších jedincov, vďaka bohatému športovému vyžitiu. 

od 649 €Katalógová
cena

 

od 421 €Cena do
24.12.2016
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Vincci Helios Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  6 km (Midoun)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), TV so satelitným príj-
mom, telefón, minibar (zadarmo), vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za 
poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, bar, maurská kaviareň, pripojenie 
na internet (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
konferenčná miestnosť, spoločenská miestnosť, ob-
chodná arkáda, minimarket, diskotéka, kaderníctvo, 
vnútorný bazén, bazén, detský bazén (ležadlá a sl-
nečníky zadarmo), detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do vody, ležadlá 
a  slnečníky (zadarmo), osušky (za zálohu), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, futbal, stolný tenis, tenis (osvetle-
nie za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, sauna, fi tness, vodné športy 
na pláži, golf (4 km od hotela)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie. 
Neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
a  alkoholických nápojov. Po predchádzajúcej rezer-
vácií možnosť 1 x večera v  reštaurácií s obsluhou. 
Možnosť čerpania v časoch a na miestach určených 
hotelom.

Tunisko > Djerba > Sidi Yati 

a h l í u v w y z á
Hotel Vincci Helios Beach sa nachádza na pokojnom mieste, neďaleko centra mestečka Midoun, plného 
obchodov, barov a reštaurácii. Hotel je umiestnený pri jednej z najkrajších piesočnatých pláži Djerby. Vďaka 
svojej priateľskej atmosfére umožňuje svojím hosťom prežiť pokojnú odpočinkovú dovolenku.

od 579 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016
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h o í v w y á
Djerba Holiday Beach sa nachádza v pokojnej časti, v blízkosti mestečka Midoun a je strategickým 
bodom pre spoznávanie miestnych turisticky vyhľadávaných miest ako napr. pevnosť Borj El K´bir 
alebo Múzeum Guellala. Hotel je zariadený v arabsko-maurskom štýle, svojou priateľskou rodin-
nou atmosférou je vhodný pre všetky vekové kategórie a rodiny s deťmi. Krásna piesočnatá pláž 
je oddelená od hotela miestnou nefrekventovanou komunikáciou.

Holiday Beach Djerba ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  100 m
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Midoun)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), TV so satelitným príjmom, tele-
fón, minibar (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón 
alebo terasa (väčšina izieb)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, lobby bar, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, snack bar, bar pri bazéne, bar, maurská kavia-
reň, Wi-Fi v lobby (zadarmo), obchod so suvenírmi, obchodná 
arkáda, diskotéka, bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), krytý bazén, detské ihrisko, mini klub (pre deti 4-12 
rokov)
Pláž
piesočnatá, s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slneč-
níky (zadarmo), osušky (za vratnú kauciu), snack bar na pláži 
(hlavná sezóna)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, plážový 
volejbal, stolný tenis, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), 
minigolf, aerobik
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, vírivka, sauna, masáže, salón krásy, vodné športy 
na pláži, fi ness
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v časoch a na miestach určených hotelom.

Tunisko > Djerba

h l o w y é á
Sentido Djerba Beach je krásny elegantný hotelový komplex nachádzajúci sa priamo pri krásnej 
širokej piesočnatej pláži, obklopený udržiavanou záhradou. Hotel ponúka svojím hosťom vysoký 
komfort a pohodlie pre strávenie relaxačnej dovolenky.

Sentido Djerba Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Midoun)
nákupné možnosti:  v blízkosti hotela
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, TV so satelitným príj-
mom, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštau-
rácia (1x za pobyt – rezervácia nutná), lobby bar, snack bar, 
bar pri bazéne, maurská kaviareň, obchod so suvenírmi, kon-
ferenčná miestnosť, kaderníctvo, krytý bazén, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za vratnú kauciu), detské ihrisko, 
mini klub (pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky 
(zadarmo), osušky (za vratnú kauciu), plážový bar (v hlavnej 
sezóne)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, plážový 
volejbal, stolný tenis, šípky, petanque, aerobik, vodné pólo, te-
nis a fi tness (1 hod./deň zadarmo – rezervácia nutná) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, sauna, biliard, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Tunisko > Djerba > Midoun

od 739 €Katalógová
cena

od 589 €Katalógová
cenaod 382 €Cena do

24.12.2016

od 480 €Cena do
24.12.2016
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Palais des Iles ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m (cez promenádu)
vzdialenosť od letiska:  25 km 
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, televízor 
(ovládač za vratnú kauciu), vlastné so ciál ne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), minibar (za popla-
tok), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia à  la carte, lobby bar, snack bar, maurská ka-
viareň, diskotéka, obchodná arkáda, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), vnútorný bazén, detský bazén, 
internet za poplatok, 3 konferenčné sály, mini klub 
4-12 rokov, aquapark (spustenie sa predpokladá 
1. 6. 2016. Informáciu o spustení prevádzky si overte 
na call centre).
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za poplatok), plážový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
tenis, minigolf, fi tness, lukostreľba, volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, wellness, biliard, elektronické hry 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpať v časoch a na miestach ur-
čených hotelom.

Tunisko > Djerba

h o n p u v w y é /
Hotel Palais Des Iles sa nachádza pri krásnej širokej pláži s jemným pieskom v samotnom srdci turistickej 
zóny ostrova. Obklopuje ho 18-hektárová záhrada a rozprestiera sa neďaleko golfového ihriska. Rezort 
odporúčame rodinám s deťmi a všetkým, ktorí ocenia priateľskú atmosféru tohto miesta.

od 489 €Katalógová
cena

od 317 €Cena do
24.12.2016
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h l m í p u v w y
Príjemný hotel je obklopený krásnymi palmami a je situovaný pri dlhej piesočnatej pláži. Hotel sa 
nachádza v letovisku Zarzis a klientom ponúka denné i večerné animačné programy, pri ktorých 
sa hostia môžu zúčastniť rôznych zábavných a športových hier, večernej show a využiť procedúry 
v thalasso centre.

Eden Star ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
telefón, minibar (za poplatok), TV so satelitným príjmom, vlast-
né so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštau-
rácia, bar, snack bar, lobby bar, maurská kaviareň, minimarket, 
konferenčná miestnosť, zmenáreň, kaderníctvo, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), krytý bazén s morskou vodou, detský 
bazén, mini klub, Wi-Fi na recepcii (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), osušky (za vratnú 
kauciu), plážový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, tenisové 
kurty
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, thalasso centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v časoch a na miestach určených hotelom.

Tunisko > Djerba > Djerba / Zarzis

h l m o í p u v w y
Hotel je situovaný pri krásnej, dlhej piesočnatej pláži neďaleko mesta Zarzis v susedstve hotela 
Eden Star. Vďaka pestrým animačným programom je hotel vhodný pre všetkých klientov, ktorí 
chcú stráviť svoju dovolenku s množstvom zábavy a športu.

Diana Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
telefón, minibar (za poplatok), televízor, klimatizácia, vlastné 
so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na izbe (za poplatok), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizzeria, bar, 
disko bar, maurská kaviareň, minimarket, zmenáreň, kaderníc-
tvo, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), 
detský bazén, mini klub, Wi-Fi na recepcii (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), osušky (za zálohu), 
plážový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové kurty, pé-
tanque, stolný tenis, volejbal, šípky 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, balneo centrum, turecké kúpele 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v časoch a na miestach určených hotelom.

Tunisko > Djerba > Djerba / Zarzis

od 449 €Katalógová
cena

od 579 €Katalógová
cenaod 376 €Cena do

24.12.2016

od 291 €Cena do
24.12.2016
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Sun Club ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  100 m
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, televízor, minibar na vyžiadanie 
(za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia (nutná rezervácia, 1x za pobyt), 
obchodná arkáda, zmenáreň s bankomatom, 4 bary, 
snack bar, vnútorný bazén, diskotéka, maurská ka-
viareň, 2 bazény (slnečníky a  ležadlá zadarmo), 
2 detské bazény, tobogan, miniklub 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), matrace 
(za poplatok), plážové osušky (za vratnú kauciu), plá-
žový bar (iba nealko nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 4 tenisové 
kurty, volejbal, minigolf, mini klub, lukostreľba, pé-
tanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže (thalasso centrum), vodné športy, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v časoch a na miestach 
určených hotelom.

Tunisko > Djerba

h o p u v w y é /
Príjemný hotelový komplex skladajúci sa z niekoľkých budov sa nachádza cca 8 km od mestečka Midoun 
a od pláže je oddelený nefrekventovanou komunikáciou. Ponúka množstvo aktívneho vyžitia ako pre deti, 
tak pre dospelých a jeho 10-hektárový areál zaručí okrem zábavy aj súkromie a pokoj. Hotel je stále 
obľúbenejší a vďaka šmykľavkám a tobogánu sa stal rajom pre malých cestovateľov.

od 519 €Katalógová
cena

 

od 337 €Cena do
24.12.2016
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h o í p u z é
Menší hotelový komplex postavený v typickom maurskom štýle leží neďaleko piesočnatej pláže 
a cca 6 km od mesta Midoun, kde nájdete množstvo kaviarní, reštaurácií a obchodov. Hotel je 
obľúbený pre svoju rodinnú atmosféru. Obľúbené golfové ihrisko je vzdialené približne 4 km od 
hotela. 

Smart Line Miramar Petit Palais ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  23 km
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne), telefón, vlastné so ciál ne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), trezor na recepcii (za poplatok), balkón 
alebo terasa, detská postieľka (za príplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, snack bar, 
maurská kaviareň, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), krytý bazén, 
bazén s oddelenou časťou pre deti (slnečníky a ležadlá zadar-
mo)
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (za poplatok), bar na pláži (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, stolný 
tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, turecké kúpele
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
v časoch a na miestach určených hotelom.

Tunisko > Djerba

a h o n í v w y á
Hotel je postavený podľa vzoru arabskej dedinky s Medinou a uličkami v krásnej udržiavanej 
veľkej palmovej záhrade nadväzujúcej na piesočnatú pláž. V centre komplexu je hala s recepciou 
a bungalovmi. V bezprostrednej blízkosti je centrum s kaviarňami a obchodmi. 

Sangho Club Zarzis ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  10 km (centrum Zarzisu)
nákupné možnosti:  v blízkosti hotela
Ubytovanie
klimatizácia (hlavná sezóna), TV so satelitným príjmom (za po-
platok), telefón, minibar (za poplatok), vlastné so ciál ne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou (po predchádzajúcej rezervácii), pizzeria a bar, hlavný 
bar, maurská kaviareň, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), obchodná 
arkáda, spoločenská miestnosť s TV, diskotéka, trezor na recep-
cii (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky 
za poplatok), detský bazén, detské ihrisko, mini klub, mini ZOO
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, k dispozícii mólo, 
ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážový bar, plážová reštaurácia 
(nie je v rámci all inclusive)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné denné a večerné programy, aerobik, plážový 
volejbal, minigolf, stolný tenis, tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok, rakety nie sú k dispozícii)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, biliard, fi tness, SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Tunisko > Djerba > Zarzis

od 459 €Katalógová
cena

od 529 €Katalógová
cena

 

od 343 €Cena do
24.12.2016

od 298 €Cena do
24.12.2016
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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 radu malých ostrovov uprostred rovníkového Atlantiku. Najbližšou pevninou je po-
brežie afrického Senegalu, vzdialeného 500 km. Vzhľadom na svoju polohu v južných 
pasátových moriach sú ostrovy ideálnym miestom pre odpočinok pri stále teplom 
mori. Poloha južnejšia ako napríklad Dominikánska republika alebo Jamajka zaru-
čuje tiež teplé a stále počasie. Ostrovy sú výsledkom sopečnej činnosti a vďaka ich 
rozmanitosti 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 vyhláse-
ná za jednu z najkrajších pláží celého sveta. Donedávna celkom neznámy ostrov sa roz-
kladá na ploche 620 km² a má necelých 4000 obyvateľov. Veľkou atrakciou sú tu okrem 
1000 druhov pestrofarebných rýb aj morské korytnačky, ktorých je tu vďaka ideálnemu 
prostrediu veľké množstvo. V roku 2007 tu bolo postavené medzinárodné letisko a od 
toho času sa ostrov Boa Vista stal vyhľadávaným letoviskom, ideálnym pre strávenie 
pokojnej dovolenky spojenej s množstvom aktivít, medzi ktoré patrí rybárčenie, wind-
surfi ng, surfovanie, potápanie, ale aj turistika a iné. Ostrov je tiež známy svojimi útesmi 
a silnými prúdmi, ktoré spolu s vysokým obsahom železa v miestnych horninách, mä-
túcim kompasy, spôsobili, že okolie ostrova sa stalo pohrebiskom a vrakoviskom mno-
hých lodí. Ostrov Boa Vista je rovnako ako známy ostrov Sal určený všetkým, ktorí chcú 
prežiť ideálnu dovolenku v hoteli na pláži v civilizáciou len málo dotknutom prostredí.
Kapverdy – ostrov Sal
Atraktívna, v posledných rokoch pre medzinárodnú turistiku objavená prázdninová 
destinácia Kapverdy, ponúka odpočinok na krásnych plážach ostrovov Sal, Boa Vista 
alebo Maio. Turistickým centrom Kapverdského súostrovia je ostrov Sal. Vďaka medzi-
národnému letisku  sa stal 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 nádher-
nej 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, windsurfi ngu a rybárčenia. 
Veľkou atrakciou sú jazdy terénnymi vozidlami, parasailing a kitesurfi ng. V miestnych 
reštauráciách a baroch hrá večer živá hudba, vo vyhlásenej diskotéke Pirata (dvojčati 
známej diskotéky z brazílskej Fortalezy) je zážitkom stráviť noc pri karibských a latin-
skoamerických rytmoch. Návšteva jazera v miestnej soľnej bani  má liečivé účinky, 
úplne porovnateľné s návštevou Mŕtveho mora. Večere v miestnych rybích reštaurá-
ciách alebo nákup tradičných ručne vyrábaných suvenírov je príjemným doplnením do-
volenky. Ostrov Sal je určený pre všetkých, ktorí chcú prežiť ideálnu dovolenku v hoteli 
priamo na pláži v pokojnom, civilizáciou len málo dotknutom prostredí.

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Máj 26 °C 24 °C

Jún 27 °C 24 °C

Júl 29 °C 25 °C

August 30 °C 25 °C

September 30 °C 25 °C

Október 30 °C 25 °C

Mena: kapverdské Escudo (CVE)

Časový posun: -3 hodiny

Hlavné mesto: Praia

Telefónna predvoľba: +238

Dĺžka letu: 6:45 hod.

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

e-mail: zusrnigeria@yahoo.com

telefón: ++234 9 314 37 30, ++234 9 314 37 31-2

KAPVERDY
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Informácie o letoch
Kapverdy > Ostrov Boa Vista > Ostrov Sal

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na ostrov Sal 
a Boa Vista*
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 27. 6. – 12. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na ostrov Sal 
a Boa Vista*
Odletový deň: piatok
Termíny odletov: 9. 6. – 13. 10. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy na ostrov Sal 
a Boa Vista*
Odletové dni: utorok/piatok
Termíny odletov: 16. 6. – 12. 9. 2017

* Pri letoch na ostrov Sal je medzipristátie na ostrove Boa 
Vista, pri odletoch z ostrova Boa Vista je medzipristátie 
na ostrove Sal.

Letecká spoločnosť: Travel Service
**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené na Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technologických postupov, pred-
písaných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a  preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu 7 nocí,  v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, 

v prípade 12-dňového zájazdu 11 nocí, v prípade 15-dňo-
vého zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, služby 
slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta.  

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 259 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), komplexné cestovné poistenie, vstupné vízum 
(cestovná kancelária zabezpečí pre občanov SR najneskôr 
3 pracovné dni pred odletom vstupné vízum na požiadanie 
za poplatok 29 €), príplatky za fakultatívne služby uvedené 
v cenníkoch jednotlivých hotelov (napr. príplatok za jed-
nolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch

Od 1.5.2013 zaviedla kapverdská vláda turistickú taxu vo 
výške 220 CVE (cca 2 €) na noc a osobu nad 16 rokov. 
Poplatok sa bude vyberať od klientov priamo v hoteli. Pri 
pobyte na 14 noci a viac sa bude vyberať poplatok iba 
za 10 noci.
S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, 
teda aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokla-
du. 

Cestovné doklady: 
Pri turistických cestách na Kapverdy je od držiteľov ces-
tovných pasov SR vyžadované vstupné vízum. Vízová po-
vinnosť platí pre všetkých cestovateľov bez ohľadu na vek. 
Preto je potrebné, aby aj deti bez ohľadu na vek mali vlast-
né cestovné doklady. Udelenie vstupného víza zabezpečuje 
cestovná kancelária najneskôr 3 pracovné dni pred odle-
tom za poplatok 29 €/osoba. Pri objednávaní zájazdu je 
treba tento poplatok uhradiť. Pri objednaní zájazdu v dobe 
kratšej ako 3 pracovné dni pred odletom, si musí klient 
zabezpečiť víza individuálne priamo na letisku po prílete. 
Na mieste je potrebné vyplniť vízový formulár a uhradiť 
v hotovosti poplatok. Upozorňujeme, že celá procedúra na 
letisku sa môže predĺžiť, hlavne v prípade, ak je vybavova-
ných viac víz naraz. 

Cestovné pasy musia byť platné minimálne 6 mesiacov 
po návrate. Deti musia cestovať s vlastným cestovným 
dokladom. V prípade, že cestuje dieťa mladšie ako 18 ro-
kov s rodičmi s iným menom, odporúčame mať so sebou 
kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. V prípade, že ces-
tuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi alebo 
inými osobami, odporúčame mať so sebou aj prehlásenie 
jedného z rodičov, že dieťa s danou osobou môže cesto-
vať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uvedením 
telefónneho čísla). Držitelia cestovných dokladov iných 
štátov ako je Slovenská republika a Česká republika sú po-
vinní zaistiť si potrebné doklady na cestu na príslušnom 
veľvyslanectve alebo konzuláte.

Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie 
je vyžadované žiadne očkovanie. Pred cestou Vám od-
porúčame informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom 
postupe pri zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického 
lekára. 
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Umiestnenie hotelov na ostrove Sal

Informácie > Umiestnenie hotelov 

Kapverdy > Ostrov Boa Vista > Ostrov Sal

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
ROYAL DECAMERON BOA VISTA

SAL REI

BOA VISTA

SAL REI
 

MELIA LLANA
MELIA TORTUGA BEACH

RIU PALACE CABO VERDE
OA SALINAS SEA

OA BELORIZONTE

SANTA MARIA

MELIA DUNAS BEACH RESORT

SANTA MARIA

SAL

Pre príjemné a bezproblémové prežitie Vašej do-
volenky 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! 

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 °C) a taktiež v klimatizovaných priestoroch, 
môžete využiť ľahké pulóvre, bundy alebo svetre. 

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 
zoznámiť 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 fl exibilita zo strany 
návštevníkov sú potrebné na to, aby bolo možné vychutnať 
si program čo najviac.

Mobilné telefóny a internet: 
Na Kapverdských ostrovoch funguje mobilné telefonické 
spojenie v oblastiach, kde sa turisti pohybujú, väčšinou bez 
väčších porúch. Prekážkou však môže byť niekedy kolísajú-
ca sila signálu. O rozsahu a možnostiach vlastného roamin-
gu sa, prosím, informujte u svojho mobilného operátora.
Prístup na internet je spravidla za poplatok umožnený 
v  hoteloch vyššej kategórie. Overte si, prosím, v popise 
jednotlivých hotelov. V letoviskách sú aj internetové ka-
viarne.

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 vy-
užité. Kúpanie na najobľúbenejšej a najpopulárnejšej pláži 

pri mestečku Santa Maria pred hotelovou zónou je bezpeč-
né (z hľadiska morských prúdov). Vzhľadom na podmorské 
prúdy pozdĺž niektorých ďalších pláží sa neodporúča plávať 
ďaleko do mora a buďte opatrní pri vodných športoch ako 
napr. plachtenie alebo windsurfi ng. Na pláž si so sebou ne-
berte žiadne šperky alebo cennosti: príležitosť robí zlodeja!

Platenie a prepitné: 
Na mieste je najvhodnejšie platiť v € alebo v malej miere 
v USD v hotovosti. Bežný účet v hoteli je možné hradiť kre-
ditnými kartami ako sú Visa a MasterCard, karty Maestro 
nie sú zvyčajne akceptované. Ofi ciálny výmenný kurz je 
všade rovnaký, pretože miestne escudo je pevne viazané 
na € v pomere 1 € = 110 CVE. V jednotlivých hoteloch alebo 
zmenárňach však môže byť rozdielny servisný poplatok za 
výmenu. Prepitné je bežné a je považované za samozrejmú 
súčasť poskytovania služieb. Pri obsluhe, v reštauráciách, 
u  kaderníka a pod., sa očakáva prepitné vo výške 10  % 
účtu. Prepitné je očakávané za všetky, aj keď bežné služby 
ako je odnesenie batožiny alebo upratanie hotelovej izby. 
Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí 
na kvalite služieb. Samozrejme, rozhodnutie o poskytnutí 
prepitného je vo Vašich rukách. Kvalitnejšie hotely majú 
bankomat, ktorý rovnako nájdete na ďalších turistických 
miestach a na letisku.

Umiestnenie hotelov na ostrove Boa Vista
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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 zastávkou na obed v príjemnej reštaurácii. 
Cena – dospelí: 47 €, deti: -50 %, obed bez nápojov je za-
hrnutý 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 €, deti: -50 %, 1 € z ceny výletu je veno-
vané základnej a strednej škole v Sal Rei

Vrak lodi Santa Maria
(09:05-12:30 cca)
Počas tohto výletu budete mať možnosť vidieť to najlepšie 
zo severnej časti ostrova Boa Vista. Výlet začína návštevou 
hrnčiarskej dielne v Rabile, pokračuje púšťou Viana, kto-
rej plocha zaberá viac než 60 km2 a je tvorená naviatym 
saharským pieskom. Pred kostolom Sv. Rocha sa dozvie-
te o živote miestnych obyvateľov. Odtiaľ pokračuje cesta 
do národného parku s najväčšími porastmi endemickej 
palmy Phoenix atlantica, ľudovo označená ako tamareira, 
smerom k pobrežiu Dobrej nádeje. K vraku nákladnej lode 

Santa Maria, ktorej trup obmývajú vody oceánu viac než 
40 rokov, je to už len kúsok.
Cena – dospelí: 31 €, 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 zastávka je v najstaršom mestom 
ostrova – v Povoção 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 €, 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. Vystúp-
te až do výšky 1 800 m. n. m. na úpätí uprostred aktívnej 
sopky, ktorej posledná erupcia prebehla na prelome rokov 
2014 a 2015. Raňajky formou degustácie miestnych špecia-
lít a obed bez nápojov sú zahrnuté v cene. 
Cena s anglickým sprievodcom: dospelí 246 €, deti: 
184,50 € (v prípade prítomnosti českého sprievodcu + 
10 €/ osoba)

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

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

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

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

Rallyquad – štvorkolky

Katamarán

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



97

Poznávací okruh ostrovom Sal
(celodenný výlet s českým sprievodcom)
Výlet ostrovom vás zavedie do najzaujímavejších miest ostro-
va. Do dedinky Murdeira v romantickej zátoke pod Levou 
horou, rybárskej dedinky Palmeira i k morskému lávovému 
jazierku Buracona, kde sa nachádza prírodná rarita „magic-
ké oko“. Na púšti v severnej časti ostrova môžete pozorovať 
fatamorgánu. Súčasťou výletu je i návšteva hlavného mesta 
Espargos. Vrcholom okružnej cesty je návšteva stredovekého 
soľného dolu v rozsiahlom vyhasnutom sopečnom kráteri. 
Voda v tunajších soľných jazerách má rovnaké účinky ako Mŕt-
ve more. V cene celodenného výletu je obed v typickej miest-
nej reštaurácií vrátane nápojov i vstupné do soľného dolu.
Cena: 43 €, deti od 2-12 rokov 25 €

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; vy-
kúpete sa v soľných doloch. Odtiaľ pôjdete cez západné pobre-
žie, kde sa zastavíte v žraločej zátoke – pozorovanie žralokov z 
blízkosti až 3 metrov. Nasledovať bude zastávka 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 €, deti od 2-12 rokov 25 €

Ostrov Fogo
Vydajte sa na cestu od pobrežia až do sopečného kráteru so 
stále aktívnym vulkánom v 2 800 m. n. morom nádhernou 
krajinou plnou kontrastov a nechajte sa očariť fascinujúcou 
prírodou a miestnymi obyvateľmi! Návšteva koloniálneho 
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 €/osoba, deti do 12 rokov 195 €

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

Šnorchlovanie
Korálové útesy, podmorský svet
Cena: 20 €

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

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

Potápanie
Jeden ponor: 40 €, dva ponory: 75 € + 15 € za prenájom po-
tápačského výstroja/deň, kurzy potápania pre začiatočníkov 
i deti 60 – 85 €

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

Ostrov Sao Vincente + Santo Antao
Spoznajte 2 najkrajšie Kapverdské ostrovy. Prejdete naj-
známejšie mesto Mindel i najzelenší ostrov Santo Antao, 
kde sa vydáte do hôr vysokých 1 500 m. n. m. Navštívite 
typické kapverdské domčeky, 500 rokov vyhasnutý kráter 
Cova, najkrajšie údolie s vodopádmi Ribeira Grande, Riberia 
Torra a uvidíte mnoho endemických druhov rastlín. Ochut-
náte kapverdský rum v typickej výrobni Grogue (rum z cuk-

rovej trstiny). V cene je zahrnutá letenka, trajekt, tradičné 
kapverdské raňajky, obed, český + miestny sprievodca. 
Cena: 275 €, deti do 12 rokov 206 €, (s českým sprievodcom 
+ 15 €)

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

Celodenné letecké výlety na ostatné ostrovy
(prelet malým vrtuľníkovým lietadlom, vrátane obeda 
a sprie vodcu, 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 
KARTAGO 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 jezerá – 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
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h l n u v w x y é á
Jeden z najžiadanejších a najkvalitnejších hotelov na Kapverdských ostrovoch patrí prestížnej hotelovej sieti 
RIU. Leží neďaleko mestečka Santa Maria pri krásnej piesočnatej pláži. Najvyššia kvalita služieb vhodná 
pre najnáročnejšiu klientelu. V lete 2016 prešiel celý hotel kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou. 
Pôvodný názov hotelu bol Riu Garopa – Funana.

Riu Palace Cabo Verde *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
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 hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar, trezor, vlastné so-
ciálne 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 reš-
taurácie 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, fi tness, sauna, víriv-
ka, stolný tenis, futbal, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, vybrané vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
večera možná po predchádzajúcej rezervácii v reštau-
rácii s obsluhou, počas dňa ľahké občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo miestnych či importovaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť 
čerpania na miestach a v časoch určených hotelom.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta preta

od 1 349 €Katalógová
cena

od 903 €Cena do
24.12.2016
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h l o n u v y é á
Melia Tortuga Beach je oázou pokoja a luxusu na slnečnom ostrove Sal. Krásna lokalita, dokonalý servis 
a vynikajúce vybavenie rezortu vytvára ideálne podmienky pre páry aj rodiny s deťmi. Tento 5* rezort 
ponúka 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.

Melia Tortuga Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Štandardná izba – Large: 11-112-1122-111-1112-1111
Rodinna 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, individuálna klimatizácia, spálňa 
a obývacia miestnosť s kuchynským kútom, telefón, 
TV so satelitným príjmom, pripojenie na internet (za 
poplatok), minibar (za poplatok), 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, s oddelenými spálňami, rodinná 
izba má dve kúpeľne
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, Grill bar, plážová reštaurácia, 2 bary, 
nočný klub, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), minimar-
ket, obchodná arkáda, 2 konferenčné miestnosti, 
2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský ba-
zén, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora kamenné časti, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), plážový 
bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, solárium, vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
počas dňa občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených 
hotelom.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

od 1 279 €Katalógová
cena

od 856 €Cena do
24.12.2016
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h l o n v x y é / á
Melia Dunas Beach Resort je novopostavený komplex s vynikajúcou kvalitou ubytovania a služieb. Hotel sa 
nachádza v pokojnej 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 najnáročnejšiu klientelu. Pre dospelé 
osoby ponúka hotel za príplatok špeciálne služby pod názvom „Level Service“.

Melia Dunas Beach Resort *****

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
izby s rozlohou 40 m2, sa nachádzajú v hlavnej budo-
ve alebo v priľahlých blokoch, individuálna klimatizá-
cia, telefón, TV so satelitným príjmom, pripojenie na 
internet (za poplatok), minibar (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), tre-
zor, 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 a zahŕňa: prioritnú rezervá-
ciu v hotelových reštauráciách, samostatnú recepciu, 
expresné ubytovanie, darček na privítanie, ponuku 
vankúšov, župan a papuče, kávovar Dolce Gusto na 
izbe, 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 časti, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, plážový volejbal, pe-
tanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum (vnútorný bazén, vírivka, masáže, sau-
na, zdravotné a kozmetické procedúry), vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
počas dňa občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených 
hotelom.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

od 1 329 €Katalógová
cena

od 890 €Cena do
24.12.2016
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a h l o n 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 lokalite 10 minút od turistického centra ostrova – Santa 
Maria (doprava do Santa Marie je zadarmo).

Melia Llana *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Deluxe izba so záhradkou: 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, individuálna klimatizácia, TV 
so satelitným príjmom, telefón, pripojenie na inter-
net (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, 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 časti, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, petanque, fi t-
ness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum (krytý bazén, vírivka, masáže, sauna, 
zdravotné a kozmetické procedúry), vodné športy, 
rybolov
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Ponta Preta

od 1 379 €Katalógová
cena

 

vizualizácia

vizualizácia

vizualizácia

od 923 €Cena do
24.12.2016
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h l m o n v w 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 vedľa známeho hotela OA Belorizonte.

Oasis Salinas Sea *****

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Santa Maria Beach
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od 1 169 €Katalógová
cena

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Izba s výhľadom do záhrady: 11-112-1122-111-1112
Izba s bočným výhľadom na more: 
11-112-1122-111-1112
Suita s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi 
pripojenie (zadarmo), minibar, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izby s výhľadom do záhrady alebo s čiastočným vý-
hľadom na more – priestrannejšie s možnosťou až 
dvoch prísteliek (formou rozkladacej pohovky), Suita 
– priamy výhľad 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, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness
Stravovanie v cene
All inclusive: 24 hodín denne, raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

od 783 €Cena do
24.12.2016
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h l n v w x y é á
Veľmi príjemný, rozľahlý komplex prízemných bungalovov v typickom miestnom štýle (izby štandard) a hlavnej 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 vo svojej kategórií na Kapverdských ostrovoch. Za príplatok je 
možné ubytovanie v Superior bungalove alebo v izbe v hlavnej budove. 

Oasis Atlantico Belorizonte ****

Kapverdské ostrovy > ostrov Sal > Santa Maria Beach
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od 1 019 €Katalógová
cena

Obsadenosť izieb
Bungalov: 1-11-112-1122-111
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:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor (za poplatok), vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), prístelka pre deti 
formou poschodovej postele
Ubytovanie za príplatok
Superior bungalov – modernejšie zariadený, Izba 
v  hlav nej budove – priestrannejšia a modernejšie 
zaria dená 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
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo), plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy vrátane večerných programov, 
vírivka, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), stolný 
tenis, fi tness, plážový volejbal a futbal, výuka tradič-
ných tancov (coladeira, San Joao, funana, kuduro)
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, windsurfi ng, biliard, masáže, salón krásy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

od 682 €Cena do
24.12.2016
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h l m o n u v w y é á
Top hotel reťazca Iberostar je situovaný priamo nad fascinujúcou širokou a niekoľko kilometrov dlhou 
plážou Chaves na brehu Atlantiku. Hotel so širokou ponukou služieb zabezpečujúcich komfort a pohodlie 
pre najnáročnejšiu klientelu. Hotelová kuchyňa pripravuje veľmi bohatú ponuku miestnej aj medzinárodnej 
kuchyne, široký sortiment nápojov i lahodných alko či nealko kokteilov. 

Iberostar Club Boa Vista *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Izba s výhľadom do záhrady: 11-112-111
Izba s priamym alebo bočným výhľadom na more: 
11-112-111
Rodinná izba: 112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  3 km
vzdialenosť od centra:  10 km (Sal Rei) 
nákupné možnosti:  10 km (Sal Rei) 
Ubytovanie
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
sušič vlasov, WC), klimatizácia, TV so satelitným príj-
mom, telefón, minibar, trezor (za poplatok), veľkosť 
izby cca 35 m2 + balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom do záhrady, izba s bočným alebo 
priamym výhľadom na more, rodinná izba, 2 miest-
nosti – cca 48 m2, obytná časť s rozkladacou pohov-
kou 
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, miniklub (4-7 rokov), maxi 
club (8-12 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo), bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, fi tness, aerobik, lu-
kostreľba, aquafi t, aqua-gym, plážový volejbal, šípky, 
nordic walking, boccia, tenis, stolný 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: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch urče-
ných hotelom. Upozornenie: v hlavnej reštaurácii je 
obvykle vyžadovaný dress kod: muži – dlhé nohavice.

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Boa Vista

od 1 119 €Katalógová
cena

od 749 €Cena do
24.12.2016
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h l m o n 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, 
k dispozícií je aj pokojná zóna pri pláži aj bazénoch, kde Vás nebudú vyrušovať animácie ani čulý ruch pri 
športovaní. Hotelový reťazec Royal Decameron je medzi klientmi veľmi obľúbený a vyhľadávaný hlavne 
vďaka svojim perfektným službám, ideálnej polohe hotela a vynikajúcej gastronómii. Ofi ciálna kategória 
hotela je 4*, ale podľa nášho názoru a vďaka množstvu pozitívnych ohlasov, hotel a jeho služby zodpovedajú 
minimálne kategórii 4* plus. 

Royal Decameron Boa Vista ****+

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:  10 km (Sal Rei) 
nákupné možnosti:  10 km (Sal Rei) 
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 bazény 
(1 s vírivkou, ležadlá a plážové osušky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nočné programy, 2 tenisové kur-
ty, športové ihrisko, fi tness, disko, detský klub
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Kapverdské ostrovy > ostrov Boa Vista > Praia de Chaves

od 1 059 €Katalógová
cena

 

od 709 €Cena do
24.12.2016
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Mena: marocký dirham (DH) 

Časový posun: -1 hod., v dobe Ramadánu -2 hod.

Hlavné mesto: Rabat

Dĺžka letu: 3:00 hod.

Veľvyslanectvo SR pre Maroko

C/Pinar 20, 28006 Madrid, Španielske kráľovstvo

telefón: 0034 915903861, 0034 915903867

mobilný telefón: 0034 609 002 803 (mimo pracovnej doby v nalieha-

vých prípadoch)

e-mail: emb.madrid@mzv.sk

Maroko už nie je pre nás neznámou krajinou. Leží na severozápade af-
rického kontinentu. Na západe krajinu obmýva Atlantický oceán, na se-
vere Stredozemné more. Je to krajina, kde sa islamská kultúra zmiešala 
s berberskými tradíciami.

Krajina plná hudobných štýlov a nádherných pamiatok 
Islam a korán sú vždy na prvom mieste. Obyvateľstvo tvoria Arabi, ale aj Berberi, 
Haratínovia a samozrejme ľudia púšte, nazývaní Tauregovia. Tradícia a moderný 
pohľad na svet sú v tejto krajine obdivuhodne vyvážené. Pod vplyvom modernizácie 
a  demokratizácie sa veľmi rýchlo mení a vyvíja, ale hlboko zakorenené tradície 
ako viera, rodina a česť sú hodnotami, ktoré pretrvávajú a Maročania si ich cenia 
nadovšetko. Maroko je jedna z najliberálnejších islamských krajín, ktorá nestratila 
svoju arabsko-islamskú identitu. Maroko je tiež kolískou jedinečných hudobných 
štýlov a tancov a  patrí medzi najmuzikálnejšie krajiny sveta. Vynikajúca kuchyňa 
a  pohostinnosť, živá spoločnosť, rôznorodá geografi a, kultúra, nádherné pamiatky 
a najdlhšie existujúca monarchia robia z Maroka krajinu, ktorú jednoducho musíte 
vidieť.
Úradným jazykom je arabský jazyk, ktorý je ofi ciálnym jazykom. V Maroku sa však 
dosť používajú aj berberské dialekty: tamazight, tachelheit, tarafi t. Dorozumiete sa tu 
tiež aj francúzsky, tento jazyk sa povinne vyučuje na školách. V centrách cestovného 
ruchu sa bez problémov dohovoríte anglicky a španielsky, niekde dokonca aj nemecky.
V Maroku sa oplatí kúpiť najmä olivový olej, ale aj rôzne výrobky z keramiky. Maroko je 
známe dobre rozvinutým hrnčiarskym priemyslom (Fes, Safi , Marakéš, Tetuan). Ručne 
maľovaná miska na kuskus a harinu Vám bude zaručene dlho pripomínať túto krajinu. 
Maročania sú známi aj ako rezbári. Svoje výrobky vyrezávajú z vonného cédrového, či 
ebenového dreva. Najlepšie sa tieto výrobky kupujú v Azrou, Fese, Marakéši, Meknés, 
Rabate, Tetuane. Zaujímavé sú aj výrobky kovotepcov – rôzne lampy, podnosy, sviet-
niky, popolníky, ktorí svoje výrobky tvoria z medi a mosadze. Medzinárodne známe sú 
však kožené výrobky, ktoré najlepšie nakúpite v Marakéši a vo Fese. Kvalita kožených 
výrobkov zakúpených najmä na trhoch síce nezodpovedá európskym požiadavkám, 
ale z toho množstva, čo Vám ponúknu sa dá kúpiť aj dosť kvalitný a pekný výrobok. 
Pri každom nákupe však zjednávajte! To jednoducho patrí k nákupu. 
Marocká kuchyňa predstavuje veľa korenia, zeleniny a nové spôsoby prípravy jedál. 
Berberské dedinské jedlá sú pripravované z pšenice, jačmeňa, krupice, prípadne 
obyčajnej chlebovej placky. K týmto jedlám sa servíruje dusené, alebo pečené mäso, 
väčšinou z baraniny, ale na požiadanie Vám pripravia aj hovädzinu. Hlavným jedlom, 
s ktorým sa v Maroku môžete stretnúť v rôznych podobách je tajine (tažin). Tajine sa 
skladá z rôznych druhov zeleniny, ktorá sa dusí spoločne s kuracím, prípadne jahňacím 
mäsom celé hodiny v špeciálnej hlinenej nádobe. Ak ste vegetarián či nemusíte mať 
mäso každý deň, tak potom tých pár dní, čo strávite v Maroku pokojne prežijete aj 
na zelenine a ovocí!

Atlantický oceán

Stredozemné more

MAROKO

ALŽÍRSKO

KANÁRSKE 
OSTROVY

MADEIRA

MAURETÁNIA

MALI

ŠPANIELSKO

Saidia

SAIDIAMaroko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 30 °C 24 °C

Júl 32 °C 25 °C

August 33 °C 25 °C

September 29 °C 24 °C

Október 27 °C 22 °C
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Informácie > Umiestnenie hotelov
Maroko > Saidia

Minaret, ktorý je súčasťou mešity v Marakéši

Medina v Marakéši

Taniere, misky a kvetináče z hliny 
na trhovisku v meste Chefchaouen

Sýpka na vrchole Ait Benhaddou

Obchod s korením v meste Saidia

Saidia – turistické stredisko známe aj ako “modrá perla”. 
Nachádza sa na severovýchode marockej provincie Ber-
kane, v blízkosti Stredozemného mora a na Alžírsko-ma-
rockých hraniciach. Má nádhernú 14 km dlhú piesočnatú 
pláž so zlatým pieskom, ktorá patrí k najdlhším v Maroku. 
Populárnym strediskom ho robia aj stredomorská klíma, 
súkromné pláže, golfové ihriská, menšie nákupné centrá. 

Oujda – je najvýchodnejším mestom Maroka a bolo ovplyv-
nené hudbou a kultúrou alžírskych rokov. Žije tu pol milióna 
obyvateľov. Mesto leží asi 15 kilometrov západne od Alžír-

OUJDA
SAIDIA

BENI MELLAL

MARAKÉŠ

CASABLANCA

RABAT

TANGER
MELILLA

AL HOCEIMA

SAIDIA

OUJDA

IBEROSTA
R SAID

IA

MELIA SAID
IA BEACH

BE LIVE COLLECTIO
N SAIDIA

Umiestnenie hotelov

ska a asi 60 kilometrov južne od Stredozemného mora a je 
hlavným mestom regiónu. 

Agadir – nachádza sa v južnej časti Maroka a patrí medzi 
najpopulárnejšie a najviac navštívené turistické strediská. 
Zemetrasenie v roku 1960 mesto Agadir zničilo a muselo 
byť prakticky znovu postavené. Agadir sa zmenil na krás-
ne letovisko. Lemujú ho krásne, široké piesočnaté pláže, 
desiatky hotelov, ktoré svojimi službami lákajú turistov. 
Mesto je známe aj bohatým nočným životom. Ak ste 
v Agadire na pár dní, určite si treba zakúpiť niektorý z fa-
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Trhovisko v starobylom meste Fes

Starý kráľovský palác v meste Fes

Marocké staré mesto

 Pláž Maroko – Saidia 

Meknes – staré mestské hradby Granary

kultatívnych výletov. Existuje totiž množstvo fascinujúcich 
miest, ktoré sa oplatí vidieť. 

Marakéš – je skutočne jedným z najfantastickejších miest 
v Maroku, nekorunované hlavné mesto južného Maroka. 
Nie je však tak kozmopolitný ako Casablanca či Rabat. Ma-
rakéš je z jednej strany obklopený púšťou, z druhej strany 
zasneženými vrcholkami Vysokého Atlasu. Typickou farbou 
mesta je červená farba, ktorú nesú všetky marakéšske his-
torické budovy a opevnenia. Marakéš tvorí labyrint úzkych 
uličiek, romantických a exotických palácov, múzeí, mešít. 
Mestské parky sú ešte stále zavlažované podzemným za-
vlažovacím systémom z 11 storočia. Turistickými lákadlami 
sú Djemaa el-Fna – námestie, ktoré je ústredným bodom 
celej mediny a je to tiež jedno z najzaujímavejších miest 
pod šírym nebom na svete. Najpôsobivejšie je námestie 
v noci, kedy sa premení na veľké miesto gurmánskych zá-
žitkov. Miestni kuchári Vám na počkanie pripravia marockú 
špecialitu. Taktiež tu môžete vidieť predavačov korenia, 
hadích koží, byliniek, výrobkov z kože či kovu, žonglérov 
alebo moslimské ženy zdobiace hennou cudzinky. 
Ďalším lákadlom sú marocké trhy – tzv. súky, Kotúbijská 
mešita so 70 m vysokým minaretom, Marakéšske múzeum, 
Palais el-Badi – najzaujímavejší zo všetkých palácov v Ma-
rakéši, záhrady a mnoho ďalších. 

Casablanca – je moderný marocký prístav a zároveň naj-
väčšie mesto Maroka s 3 miliónmi obyvateľov. Casablanca 
má všetky rysy západnej metropole. Nachádza sa tu množ-
stvo módnych obchodov, vedie sa tu bohatý nočný život, 
arabky tu nenosia šatky, sú elegantne oblečené – prakticky 
tu nepoznáte, že sa nachádzate v arabskom svete. Turistic-
kým lákadlom je mešita Hassana II. – najznámejšia mešita 
v Maroku, kde môže vstúpiť aj nemoslim. Mešita má 210 m 
vysoký minaret a vojde sa do nej 25 tisíc ľudí. 

Rabat – je hlavným mestom Maroka. Je to neobyčajne ze-
lené mesto, v ktorom sa nachádza množstvo impozantných 
mestských brán. Najpôvabnejšou časťou mesta je štvrť 
Kasbah Oudaias. Množstvo pláží a v tesnej blízkosti nachá-
dzajúci sa les Mamora, sú v lete najobľúbenejšími cieľmi 
turistov. Ďalšími turistickými lákadlami sú napr. archeolo-
gické múzeum, Hassanova veža, Chellah – ruiny rímskeho 
mesta Sala Colonia.

Fes – najstaršie a najdôležitejšie kráľovské mesto v Maro-
ku, ktoré bolo založené v 8. storočí. Zároveň je najpôsobi-
vejšie. Je to mesto, ktoré bolo po dlhú dobu považované za 
centrum moslimskej viery a všetko čo sa v dejinách Maroka 
odohralo, začalo práve tu. Toto mesto je plné historických 
stavebných pamiatok a skladá sa zo staromestského centra 

Fes al Bali a z nového mesta Fes al Dždid. Mestské trhovis-
ko patrí k najväčším na svete.

Tanger – je špecifi cké mesto. Už od pradávna to bolo 
mesto, ktoré strategicky strážilo Gibraltársky prieplav. Vďa-
ka svojej výhodnej polohe sa tu vystriedalo mnoho náro-
dov. Tanger tak vďaka tomu nie je marocký ani európsky. Je 
to zmiešanina niekoľkých kultúr. Vďaka svojej strategickej 
polohe je i miestom rôznych podvodníkov, kšeftárov a tiež 
miestom kde sa utečenci z Afriky dostávajú do Európy. Keď 
marocký sultán na konci 18 storočia získal Tanger, Maro-
čania si ho udržali do polovice 19. storočia, kedy sa mesto 
stalo predmetom bojov medzi Francúzskom, Španielskom, 
Talianskom, Anglickom a Nemeckom. Avšak v roku 1956 
Francúzsko opustilo Maroko a Tanger bol pripojený opäť k 
Maroku. Dnes je Tanger moderné stredomorské mesto. Je 
to obľúbené mesto homosexuálov, umelcov, spisovateľov 
a utečencov. Turistickými lákadlami sú Grand Socco – slávne 
tangerské námestie, Kasbah – stará časť mesta obohnaná 
hradbami, kde sa nachádza bývalý sultánsky palác Dar el- 
Makhzen, v ktorom sa nachádza múzeum venované maroc-
kému umeniu, Old American Legation Museum, múzeum 
de la Foundation Lorin, múzeum d`Art Contemporain, mys 
Spartel, mys Malabata.

Melilla – leží pri alžírskych hraniciach a vďaka svojej polohe 
nepatrí medzi najnavštevovanejšie mestá. No je to krásne 
mesto vďaka svojim zrekonštruovaným koloniálnym do-
mom a udržovanému centru. Melilla Vieja – staré mesto, 
ktoré sa nachádza na kopci nad Stredozemným morom 
v pevnosti, ktorá bola postavená Španielmi a Portugalcami 
v 16. a 17. storočí. Staré mesto bolo zrekonštruované a je 
naozaj nádherné. Súčasťou starého mesta sú Aljibes de la 
Marína – impozantné vodné cisterny z 15. storočia, ktoré 
sa používali do 20. storočia. Nájdete tu tiež múzeum Mu-
seo de Melilla, v ktorom uvidíte fénickú a rímsku keramiku 
a mince, archeologické vykopávky alebo kresby. Súčasťou 
komplexu je kostol Iglesia de la Concepción, pod ktorým sa 
nachádzajú jaskyne Cuevas del Conventico. 

Essaouira – Starobylé mestečko bolo v 14. storočí známe 
pod názvom Mogador, čo znamená malá hradba obkolese-
ná múrmi a poskytuje nádhernú scenériu. Toto opevnené 
mesto bolo postavené podľa zásad súčasnej európskej vo-
jenskej architektúry a severoafrického kontextu. Od svojho 
založenia bolo hlavným medzinárodným obchodným prí-
stavom, spájajúcim Maroko s Európou a zvyškom sveta. Sa-
motné centrum mesta je zapísané do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. V zálive Essaouira je krásna 3 km dlhá 
pláž s jemným pieskom. Je to tiež raj pre surfi stov a milov-
níkov kitesurfi ngu.
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Informácie o letoch
Maroko > Saidia

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Oujdy
Odletový deň: štvrtok
Termíny odletov: 15. 6. – 21. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena trasy a typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
8-dňového zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 
14 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo 
česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), komplexné cestovné poistenie, pobytová taxa 
(30 €/osoba/ 8 dní, 50 €/osoba /15 dní – splatná na mies-
te, príplatky za fakultatívne služby uvedené v cenníkoch 
jednotlivých hotelov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu 
a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Občania SR, ktorí cestujú do krajiny v rámci organizova-
ných zájazdov, nepotrebujú pre vstup na územie Maroka 
vízum. Na palube lietadla sa vypĺňa vstupná karta. Pas 
musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z dovo-
lenky. Zastupiteľstvo SR v Maroku nie je, ani zastupiteľstvo 
Maroka v SR. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú 
povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na prís-
lušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame 
mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi ale-
bo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 
prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, 
teda aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokla-
du. 

Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do Maroka nie je nutné žiadne očkovanie. O od-
porúčaných očkovaniach sa informujte u svojho lekára.

Prepitné:
Prepitné v arabských krajinách je bežné a je považované 
za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je ne-
obvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
obdržaných služieb. Samozrejme, rozhodnutie ohľadne po-
skytnutia prepitného je vo Vašich rukách.

Argánový strom na ceste medzi
mestami Marakéš a Essaouira 

Arkádová ochodza v mešite Hassana II, Casablanca

Výber z tradičných lámp na marockom trhu, Fes

Typická marocká architektúra
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Počas Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. Fakultatívne výlety sú or-
ganizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb. S podrobnou ponukou fakultatívnych 
výletov sa môžete oboznámiť na mieste pobytu. Uvedené ceny sú orientačné.

Fakultatívne výlety
Maroko > Saidia

Pevnosť Kasbah a berberské domy v Ouarzazate

Tradičné marocké topánky na trhu v Marakéši

Krásna architektúra v meste FesBrána do starovekého mesta Fes

Zlaté dvere do kráľovského paláca
Dar el Makhzen v meste Fes

Oujda - Medina a Shopping 
(poldenný výlet) 
Navštívite historické marocké mesto s palácom Dar Sebti 
a starou Medinou, kde budete mať možnosť na nákupy. 
Navštívite "berberskú lekáreň", kde je možné zakúpiť si 
rôzne korenie, čaje a typickú marockú prírodnú kozmetiku 
z argánového oleja.
Orientačná cena: 36 €

Kráľovské mesto Fes 
(celodenný výlet) 
Výlet do najstaršieho kráľovského mesta Fes, kde navští-
vime kráľovský palác (exteriér) a starobylú Medinu, ktorá 
je na zozname chránených pamiatok UNESCA. Nahliadne-
me aj do dielní tradičných marockých remesiel a budete 
mať možnosť zakúpiť si miestne výrobky. V cene výletu sú 
zahrnuté: raňajky formou balíčka, obed v tradičnej ma-
rockej reštaurácii. V cene obedu nie sú zahrnuté nápoje.
Orientačná cena: 87  €

Beni Snassen a mesto Berkane 
(poldenný výlet) 
Dopoludňajší výlet do pohoria Beni Snassen, súčasťou je 
fotenie exteriéru dvoch jaskýň Grotte du Chameau (Ťavia 
jaskyňa) a Grotte aux Pigeons (Holubia jaskyňa) – pamiat-
ky UNESCA. Na záver sa zastavíme na trhovisku v mes-
tečku Berkane.
Orientačná cena: 36 €

Nador 
(celodenný výlet) 
Výlet do prístavného mesta Nador,  jedného z dvoch au-
tonómnych španielskych miest, ležiaceho na severnom 
pobreží Maroka. Mesto vyniká predovšetkým rybolovom, 
ťažným priemyslom a je dôležitým obchodným uzlom. In-
vestíciou do opravy mesta a rozširovania služieb, sa Nador 
snaží prilákať turistov.
Orientačná cena: 36 €
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Okruh Kráľovskými Mestami
Maroko > Saidia

Saidia – Fes – Beni Mellal – Marakéš – Casablanca – Rabat – Meknes – Saidia
1. deň – Saidia
Prílet, ubytovanie v 5* hoteli so službami All inclusive, 
voľný program.
2. deň – Saidia – Fes
Po raňajkách odchod do mesta Fes, duchovného a kul-
túrneho centra Maroka. Uvidíte mešitu Karaouine (ex-
teriér), Medersa Attarine, fontánu Najjarine a Medinu 
s hlučnými trhmi, kde sú niektoré uličky široké len tak, 
aby nimi prešiel iba osol. Fes bol založený v 8. storočí 
moslimským misionárom, ktorý sa volal Moulay Idriss. 
Fes bol v minulosti hlavným mestom niektorých dy-
nastií. Vrchol rozvoja zaznamenal v 14. storočí za vlády 
dynastie Merinovcov. Večera a nocľah.
3. deň – Fes – Beni Mellal
Po raňajkách povedie vaša cesta mestečkom Ifrane, 
cez pohorie Stredného Atlasu. Ponúkne vám veľkolepé 
výhľady a nádherné scenérie. Príchod do moderného 
mesta Beni Mellal, ktoré je zároveň ekonomickým 
centrom regiónu. Večera a nocľah.
4. deň – Marakéš
Po raňajkách odchod do Marakéša, možnosť večernej 
návštevy slávneho námestia Jemaa el Fna. Večera 
a nocľah (možnosť fakultatívneho výletu k vodopádom 
Ouzoud, cena cca 20 €).
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Mapka okruhu
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Cintorín, FesVolubilis – archeologická lokalita, ktorá sa nachádza
na zozname svetového dedičstva UNESCO

5. deň – Marakéš
Po raňajkách prehliadka mesta Marakéš. Povestné 
Saadské hrobky, opevnenie mešity Koutoubia (ex te-
riér), nádherný palác Bahia. Toto stredoveké mesto 
bolo založené v 11. storočí. Marakéš, nazývaný tiež ako 
Červená Perla, je fascinujúci svojimi etnickými sku-
pinami, islamskou a arabskou architektúrou a svojou 
farebnosťou. Navštívite námestie Jemaa el Fna a tiež 
trhy, ktoré sú jedny z najväčších trhov v  Maroku. 
Večera a nocľah.
6. deň – Marakéš – Casablanca – Rabat – Meknes
Po raňajkách odchod do mesta Casablanca, ekono-
mického a priemyselného centra Maroka. Návšteva 
obytnej časti Anfa a prímorskej štvrti Ain Diab. Uvi-
díte tiež exteriér mešity Hassana II. Príchod do mesta 
Rabat. Prehliadka politického centra Maroka a jeho 
preslávených pamätihodností – Hassanovej veže 
s  rui na mi pilierov, Mauzóleum Mohameda V. a opev-
neného mesta – Kasbah des Oudayas. Pokračovanie do 
Meknesu. Večera a nocľah.
7. deň – Meknes – Saidia
Po raňajkách prehliadka mesta obklopeného trojitými 
hradbami v dĺžke viac ako 40 km. Navštívite mauzó-
leum Moulaya Ismaila, mestské brány Bab el Khemis 
a  Bab Mansour vrátane Mediny (možnosť fakultatív-
neho výletu do Volubilis, cena cca 20 €). Odchod do 
Saidie, večera a nocľah.
8. deň – Saidia
Odchod na letisko v Oujde. Odlet do Bratislavy.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letecká doprava v turistickej triede vrátane letisko-
vých a bezpečnostných poplatkov, 5 nocí v 3-4* ho-
teloch s polpenziou počas okruhu, 2 noci v 5* hoteli 
s All inclusive v Saidii, vypísaný program s výnimkou 
fakultatívnych služieb, služby slovensky alebo česky 
hovoriaceho sprievodcu, transfery klimatizovaným 
autobusom, transfery z/na letisko v cieli zájazdu, po-
vinné poistenie cestovnej kancelárie 

V cene zájazdu nie je zahrnuté: 
Komplexné cestovné poistenie, pobytová taxa 30 €/
osoba/8 dní, 50 €/osoba/15 dní – splatná na mieste 
po prílete, prepitné. 

Upozornenie
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb. Zmena progra-
mu vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zájazdu 
sú uvedené v cenníku. Ubytovanie v Saidii v 5* hoteli, 
počas okruhu v 4* hoteloch, vo Fes v 3* hoteli. Stravo-
vanie počas okruhu – polpenzia. Ďalej by sme chceli 
klientov informovať o odporučenom prepitnom počas 
poznávacích zájazdov: Prepitné je v arabských kraji-
nách bežné a je považované za samozrejmú súčasť 
poskytovaných služieb. Hoci je rozhodnutie ohľadne 
prepitného úplne vo vašich rukách, dovoľujeme si vás 
informovať o výške odporúčaného prepitného v prie-
behu vášho poznávacieho zájazdu. Okruh Kráľovskými 
mestami– 160 MAD za osobu (celý okruh).

8
denný

od 869 €Katalógová
cena

od 564 €Cena do
24.12.2016
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Veľký Okruh Marokom
Maroko > Saidia

Saidia – Fes – Midelt – Erfoud – Todra Gorge – Tinghir – Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marakéš – Casablanca 
– Rabat – Tanger – Tetouan – Chefchaouen – Meknes – Saidia 

1. deň: Saidia
Prílet, ubytovanie v 5* hoteli so službami All inclusive, 
voľný program.
2. deň: Saidia – Fes
Po raňajkách odchod do mesta Fes. Najstaršie zo 
štyroch kráľovských miest leží v hornatom prostredí 
obklopenom planinou Sais. Fes bol založený v 8. sto-
ročí Maulayom Idrissom. V minulosti bol hlavným 
mestom v čase vlády rôznych dynastii. Vrcholné 
obdobie dosiahol za vlády Merinovských sultánov 
v  14. storočí. Navštívite Medinu s jej stredovekou 
atmosférou a s hlučnými trhmi, kde sú uličky v takej 
šírke, aby nimi mohol prejsť iba osol. Medina bola 
zaradená organizáciou UNESCO medzi Svetové kultúr-
ne dedičstvo. Nasleduje návšteva Mešity Karaouine 
(exteriér), Mauzóleum Moulaya Idrissa (exteriér), 
Medressu Attarine, brány Bab Bou Jeloud, fontány 
Najjarine a farbiareň kože. Večera a nocľah.
3. deň: Fes – Midelt – Erfoud 
Po raňajkách povedie vaša cesta cédrovými a buko-
vými lesmi cez pohorie stredného Atlasu. Tento re-
gión je harmonicky zelený a svieži. Zastávka v mes-
tečku Ifrane, ktoré leží v nadmorskej výške 1650 m 
nad morom a ktoré je taktiež aj zimným strediskom. 
Odchod do Erfoud cez Midelt. Večera a nocľah.
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4. deň: Erfoud
Fakultatívny výlet do púšte k najväčším dunám Mer-
zouga, kde si môžete užiť jazdu na ťavách. Okrem 
iného tu môžete vidieť zrúcaniny starého mesta Sijil-
massa, berberské hrobky a prehistorické skalné ryti-
ny. Večera a nocľah v meste Erfoud. (poldňový výlet 
k dunám cena cca 30 €, celodenná cena cca 60 €)
5. deň: Erfoud – Todra Gorge – Tinghir – Ouarza-
zate
Po raňajkách odchod cez mesto Tinghir do impozant-
ného kaňonu Todra Gorge známeho úzkymi priechod-
mi. Ohromí Vás pohľad na veľkolepé skaly, z ktorých 
niektoré siahajú do výšky 300 m. Pokračovanie cez 
prekrásne „Údolie Dades“ a Kelaa Mgouna známe 
nádhernými ružovými záhradami. Cesta pokračuje 
do Ouarzazate, kde uvidíte pevnosť Kasbah Taourit, 
ktorá bola v minulosti rezidenciou pašu El Glaoui 
z Marakéša. V tomto meste sa vyprodukovalo mnoho 
medzinárodných fi lmov, preto je v súčasnosti nazýva-
né ako „mini Hollywood“. Večera a nocľah.
6. deň: Ourzazate – Ait Ben Haddou – Marakéš
Po raňajkách navštívite veľkolepú dedinku Ksar Ait 
Ben Haddou, ktorá zaujme svojou berberskou ar-
chitektúrou i skutočnosťou, že bola zaradená orga-
nizáciou UNESCO medzi svetové kultúrne dedičstvo 
a slúžila ako fi lmová kulisa pre mnoho historických 
fi lmov. Cesta bude pokračovať pohorím Veľkého 
Atlasu a ponúka dych vyrážajúce scenérie a výhľady. 
Najvyšším bodom je priesmyk Tizi–N–Tichka v nad-
morskej výške 2 265 m. Príchod do mesta Marakéš 
„červenej perly juhu“. Návšteva nezabudnuteľného 
námestia Djemaa El Fna. Užijete si unikátnu atmo-

Tizi - N - Tichka

FesMarakéš – na námestí Djemaa El Fna

Mešita Hassana II v meste Casablanca

sféru s jeho tanečníkmi, akrobatmi predvádzajúcimi 
cvičené opice, rozprávačov príbehov a zaklínačov ha-
dov. Večera a nocľah.
7. deň: Marakéš
Návšteva mesta Marakéš s jeho povestnými Saad-
skými hrobkami, mešitou Koutoubia (exteriér) a nád-
herným palácom Bahia. Zažijete neopakovateľnú 
atmosféru trhov (Souks). Marakéš, nazývaný aj ako 
Červená perla, je fascinujúci rozdielnosťou etnických 
skupín, islamskou a arabskou architektúrou a svojou 
farebnosťou. Večera a nocľah.
8. deň: Marakéš – Casablanca – Rabat
Po raňajkách odchod do mesta Casablanca, ekono-
mického a priemyselného centra Maroka. Návšteva 
obytnej oblasti Anfa a prímorskej štvrti Ain Diab. Uvi-
díte tiež exteriér Mešity Hassana II. Príchod do mesta 
Rabat. Prehliadka politického centra Maroka a jeho 
preslávených pamätihodností. Večera a nocľah.
9. deň: Rabat – Tanger
Po raňajkách bude cesta pokračovať smerom na Ra-
bat, biele sultánske mesto a hlavné administratívne 
sídlo v Maroku. Návšteva kráľovského paláca, mau-
zólea Mohammeda V. s Hassanovou vežou s ruina-
mi pilierov a opevneného mesta – Kasbah Oudays. 
Následne cesta pokračuje do Tangeru, nazývaného 
vďaka svojej polohe pri Gibraltári „Brána do Euró-
py“. Mesto ponúka fascinujúcu zmes Afriky, Európy 
a Orientu, a inšpirovalo mnoho európskych a americ-
kých umelcov (maliarov, hudobníkov a spisovateľov). 
Večera a nocľah.

10. deň: Tanger
Po raňajkách prehliadka mesta. Navštívite „Grand 
Socco“, rušné miesto s originálnou architektúrou, 
Medinu a námestie „Little Socco“ v centre mesta. Ďa-
lej navštívite Kasbu, ktorá dominuje starému mestu 
a prístav. Voľné popoludnie alebo možnosť fakultatív-
neho výletu do malebného mestečka Asilah, (cena 
cca 15 €). Večer a nocľah.
11. deň: Tanger – Tetouan – Chefchaouen – Mek-
nes
Odchod do mestečka Chefchaouen cez Tetouan. 
Následne cesta pohorím Rif do Chaouenu, známym 
svojimi modrobielymi domčekmi. Po prehliadke po-
kračujeme do Meknesu. Večera a nocľah.
12. deň: Meknes – Saidia
Po raňajkách prehliadka mesta Meknes, nazývaného 
„Marocká Versailles“, ktoré bolo založené Moulayom 
Ismailom na konci 17. storočia. Mesto je obohnané 
trojitým obranným múrom a skladá sa z modernej 
a  starej časti. Navštívite námestie El Hedim, bránu 
Bab Mansour a Royal Greenery (kráľovské stajne 
Moulaya Ismaila). (Možnosť fakultatívneho výletu 
do Volubilis, cena cca 20  €). Pokračovanie do naj-
staršieho marockého sultánskeho mesta Fes, ktoré 
je významné predovšetkým svojim duchovným 
a vzdelávacím prínosom do marockej kultúry. Večera 
a nocľah.
13. – 14. deň
Voľný program v Saidii.
15. deň : Oujda – Bratislava
Odchod na letisko Oujda. Odlet do Bratislavy.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letecká doprava v turistickej triede vrátane letisko-
vých a bezpečnostných poplatkov, 10 nocí v 3-4* ho-
teloch s polpenziou počas okruhu, 4 noci v 5* hoteli 
s programom All inclusive v Saidii, vypísaný program 
s výnimkou fakultatívnych služieb, služby slovensky 
alebo česky hovoriaceho sprievodcu, transfery klima-
tizovaným autobusom, transfery z/na letisko v cieli 
zájazdu, povinné poistenie cestovnej kancelárie.

V cene zájazdu nie je zahrnuté: 
Komplexné cestovné poistenie, pobytová taxa 30 €/
osoba/8 dní, 50 €/osoba/15 dní – splatná na mieste 
po prílete, prepitné.

Upozornenie
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb Zmena prog-
ramu vyhradená. Termíny a ceny poznávacieho zá-
jazdu sú uvedené v cenníku. Ubytovanie v Saidii v 5* 
hoteli, počas okruhu v 4* hoteloch, vo Fes v 3* hoteli. 
Stravovanie počas okruhu – polpenzia. Ďalej by sme 
chceli klientov informovať o odporučenom prepitnom 
počas poznávacích zájazdov: Prepitné je v arabských 
krajinách bežné a je považované za samozrejmú 
súčasť poskytovaných služieb. Hoci je rozhodnutie 
ohľadne prepitného úplne vo vašich rukách, dovoľu-
jeme si vás informovať o výške odporúčaného prepit-
ného v priebehu vášho poznávacieho zájazdu. Veľký 
okruh Marokom – 280 MAD za osobu (celý okruh). 

15
denný

od 1 309 €Katalógová
cena

od 850 €Cena do
24.12.2016
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Iberostar Saidia *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Izba s bočným výhľadom na more: 1-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na bazén: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  6,5 km
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (doplňovaný za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou a vaňou, 
WC, sušič vlasov), trezor na izbe (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more, Izba s výhľadom 
na bazén 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácie ( japonská, stredomorská, barbe-
que, 1x týždenne po predchádzajúcej rezervácii), 
lobby bar, snack pool bar, snack bar, Jasmin bar, dis-
kotéka, animačný bar Casablanca, shisha bar Tanger, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), internetový kútik (zadar-
mo), konferenčná miestnosť, obchod so suvenírmi, 
5 bazénov (slnečníky a ležadlá zadarmo, plážové 
osušky za depozit), detský bazén, detské ihrisko, 
miniklub 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za depozit)
Športové aktivity a zábava zadarmo
2 tenisové kurty, animačné programy, večerné prog-
ramy, aerobik, stolný tenis, šípky, volejbal, basketbal, 
futbal, vodná gymnastika, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, vírivka (od 18 rokov), turecké kúpele, 
salón krásy, SPA centrum, golf (v blízkosti hotela), 
požičovňa bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou boha-
tých bufetových stolov, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo miestnych nealkoho-
lických nápojov a alkoholických nápojov. Možnosť 
čerpania na miestach a v časoch určených hotelom.

Maroko > Saidia

h l o n p v w y z é á
Príjemný hotelový komplex situovaný v upravenej záhrade sa nachádza priamo na pobreží Stredozemného 
mora, pri krásnej 14 km dlhej pláži s jemným pieskom lákajúcim k romantickým prechádzkam. Skvostne sa 
tu prelína typický arabský štýl s modernou architektúrou. Svojou polohou je ideálny k návšteve tradičnej 
arabskej Mediny, ktorá je od hotela vzdialená cca 20 min. chôdze (nájdete tu bankomat, obchodíky so 
suvenírmi, lekáreň, zmenáreň, supermarket, kaviarne a lodný prístav). Hotel je vhodný pre páry, rodiny 
s deťmi, handicapovaných klientov i pre náročnejšiu klientelu.

od 769 €Katalógová
cena

 

od 499 €Cena do
24.12.2016
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Be Live Collection Saidia *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  51 km
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  2,5 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (doplňovaný za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou a vaňou, 
WC, sušič vlasov), trezor na izbe (zadarmo), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (stredomorská, marocká – 1 x týž-
den ne po predchádzajúcej rezervácii), snack bar, 
lobby bar, marocká kaviareň, šport bar, diskotéka, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), internetový kútik (za 
poplatok), konferenčná miestnosť, obchod so suve-
nírmi, bazény (slnečníky a ležadlá zadarmo, plážové 
osušky za depozit), detský bazén, detské ihrisko, 
miniklub
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (zadarmo), plážové 
osušky (za depozit)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové 
kurty, aerobik, volejbal, stolný tenis, basketbal, fut-
bal, fi tness, šípky 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, vírivka, turecké kúpele, SPA centrum, 
golf (v blízkosti hotela), požičovňa bicyklov, biliard, 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou boha-
tých bufetových stolov, počas dňa ľahké občerstve-
nie, neobmedzené množstvo miestnych nealkoho-
lických nápojov a alkoholických nápojov. Možnosť 
čerpania na miestach a v časoch určených hotelom.

Maroko > Saidia

h l o n p v w y z é á
Obľúbený hotel vynikajúcej hotelovej siete Be Live je situovaný pri krásnej 14 km dlhej piesočnatej pláži. 
Luxusný hotel s príjemnou atmosférou bol navrhnutý tak, aby uspokojil všetkých klientov vyhľadávajúcich 
pokojnú dovolenku s nádychom exotiky. V blízkosti hotela sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko, ako 
i prístav mestečka Saidia. Do prístavu s Medinou, obchodíkmi so suvenírmi, reštauráciami i kaviarňami sa 
dostanete príjemnou prechádzkou cca 2,5 km po promenáde. Hotelový areál poskytuje široké spektrum 
kvalitných služieb, ktoré uspokoja požiadavky najnáročnejšej klientely všetkých vekových skupín.

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Melia Saidia Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  10 km
nákupné možnosti:  10 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, trezor, vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reš-
taurácie, 2 bary, 2 snack bary, bar pri bazéne, Wi-Fi 
v  lobby (zadarmo), konferenčná miestnosť, zmená-
reň, požičovňa áut, amfi teáter, 3 bazény (ležadlá a sl-
nečníky zadarmo, osušky za zálohu, detský klub (pre 
deti 5-12 rokov), junior klub (13-17 rokov), miniklub 
pre deti (od 6 mesiacov po 4 roky)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za zálohu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, aerobic, vod-
ná gymnastika, lekcie tanca
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, golf (v blízkosti hotela), fi tness
Stravovanie v cene
All inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Fotografi e – iba vizualizácia.

Maroko > Saidia

a h l n v y z é á
Novovybudovaný päťhviezdičkový hotel Melia sa nachádza vo vyhlásenom prímorskom letovisku 
Saidia, ktorého dlhé piesočné pláže patria medzi najkrajšie v celej krajine. Je situovaný priamo na 
pobreží Stredozemného mora, neďaleko prístavu, 10 kilometrov od samotného centra plného obchodov 
a reštaurácií a 50 kilometrov od letiska Oujda. Rezort je postavený v štýle tradičného marockého mestečka, 
ponúka svojim klientom moderne vybavené priestranné izby a služby na veľmi vysokej úrovni. Komplex je 
ideálnym miestom pre oddych a relaxáciu, ktorého škálu služieb ocenia určite všetci klienti.

od 819 €Katalógová
cena

od 532 €Cena do
24.12.2016
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www.sphere.sk

A PGA Golf Course
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Atény

GRÉCKO
Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Pohotovostná služba pre mimoriadne situácie: 0030/6932 408 028

Grécko je krajina jedinečných prírodných krás, krajina opradená dávnymi 
mýtmi, dejisko bohatej histórie, kolíska európskej civilizácie. Grécko je 
jedným s najobľúbenejších dovolenkových cieľov návštevníkov nielen zo 
Slovenskej republiky, ale aj z celého sveta. Prispieva k tomu nepochybne 
veľmi priaznivé podnebie, ktoré je stabilné od mája až do októbra. Toto 
všetko korunuje priezračné more, hojnosť historických pamiatok, dobrá 
ponuka služieb a samozrejme aj výborná miestna kuchyňa.

Vitajte v Grécku 
Grécko, ofi ciálne Helénska republika, sa nachádza v južnej Európe, na juhu Bal-
kánskeho polostrova. More obmýva grécku pevninu z troch strán. Iba na severe 
vedie pomerne krátka hranica Grécka s Bulharskom, Albánskom, Macedónskom 
a Tureckom po súši. Bohatá krajková stuha gréckeho pobrežia lemuje pevninu 
a  ostrovy s tisícmi zálivmi a zátokami a dodáva Grécku zvláštny a podmanivý 
pôvab a krásu, aká je v Stredomorí ojedinelá. Nekonečné množstvo pláži činí 
Grécko veľmi atraktívnou lokalitou. Môžete si vybrať medzi plážami piesočnatými, 
kamienkovými a skalnatými, medzi plážami plnými rôznych atrakcií a opustenými 
plážami. Každý si tu celkom isto nájde svoje miesto. 

Grécka kultúra položila základy modernej európskej kultúry. Mnohé poznatky boli 
známe už starým Grékom, ktorí založili napr. fi lozofi u, divadlo, astronómiu, rétori-
ku, modernú medicínu či demokraciu. Veľký je aj vplyv gréckeho jazyka v európ-
skych jazykoch. Slová ako ekonomika, politika, matematika, televízia, stratégia či 
aristokracia sú gréckeho pôvodu. 

Biely kríž gréckej vlajky je symbolom východnej ortodoxnej kresťanskej cirkvi 
a deväť pruhov reprezentuje deväť slabík v tradičnom gréckom motte Elefthería 
i thanatos (Slobodu alebo Smrť). Modrá a biela farba potom podľa jednej z mnoho 
teórií symbolizuje more a nebo (teda more a oblaky). 

Grécko sa môže pochváliť vynikajúcou stredomorskou kuchyňou. Grécka kuchyňa 
je pomerne pestrá, veľmi zdravá a chutná. Základom gréckych jedál je olivový 
olej, paradajky, cuketa, cibuľa, cesnak, artičoky, olivy, ovčí a kozí syr. Z mäsa sa 
v Grécku najčastejšie konzumuje jahňacina a samozrejme čerstvé ryby. Kto bude 
chcieť ochutnať nejaké typické grécke špeciality, odporúčame napr. gyros, mous-
saku, špíz soufl aki a samozrejme tzatziki.

Odporúčame aj návštevu typických taverien a kaviarní, ktoré neodmysliteľne pat-
ria k tejto zemi a majú svoje čaro, ktoré nenájdete nikde inde.
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Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Dĺžka letu: 1:40 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Grécku: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Ostrov Korfu sa nazýva „smaragdom Stredomoria a perlou Grécka“ ale aj 
„zeleným ostrovom“ pre jeho nekonečné olivové sady a cyprišové háje. 
Panenskú prírodu, divoké skalné útesy, prírodné piesočnaté a okruhlia-
kové pláže obmýva tyrkysovo sfarbené more. Začiatkom leta sa Korfu 
rozžiari farbami červených ibištekov, bielych gardénií a fi alových bugan-
vileí. Všetko láka k prechádzkam, na ktorých na Vás čakajú malebné 
taverny s bohatou ponukou tradičných špecialít gréckej kuchyne. 

Korfu
Mytologicky je Kerkyra považovaná za homérsku Scheriu – krajinu Fajakov a ich 
kráľa Alkinoa. V roku 229 p.n.l. sa ostrov stal súčasťou Rímskej ríše (latinské po-
menovanie Corcyra) a pri delení na Západorímsku a Východorímsku ríšu v roku 
395 n.l. bol pridelený Byzancii. Meno Korfu získal ostrov až v stredoveku zrejme 
z gréckeho slova Koryphi (po slovensky Vrchol). 
Od roku 1864 je súčasťou Grécka, kam prirodzene patrí nielen geografi cky, ale aj 
charakterom obyvateľstva. Benátčania tu masovo rozšírili olivovníky a aj Napo-
leon bol očarený krásou ostrova. Ostrov od nepamäti láka návštevníkov krajinou 
s miernymi zelenými kopcami na južnej časti a ráznym vápencovým pohorím na 
severe (dvojvrcholový Pantokrat sa čnie až do výšky 906 metrov n.m.).
Medzi historicky najznámejších návštevníkov patrí podľa bájneho Homérovho 
Odyssea aj anglický romantický básnik lord Byron, ktorý si nesmrteľné miesto 
v dejinách zaistil nielen svojou tvorbou, ale aj tragickým osudom. Korfu si za-
milovala aj rakúska cisárovna Alžbeta, prezývaná Sissi a nechala si tu postaviť aj 
luxusné letné sídlo Achillion. Ten dodnes patrí k najznámejším turistickým pamiat-
kam ostrova. V tomto zámku trávil dovolenku aj nemecký cisár Viliam II., ktorý 
považoval Korfu za „raj na zemi“. Zaujímavosťou je, že na Korfu sa narodil aj princ 
Filip, manžel britskej kráľovnej Alžbety II.
Symbolom Korfu je ostrovček Pontikonisi, ktorý je podľa Homéra Odysseovou lo-
ďou, ktorú Poseidon premenil na skalu. Na severnom pobreží, v objatí zelene, sa 
nachádza obľúbené letovisko Sidari. Príroda tu vytvorila majstrovské sochárske 
dielo –tzv. Kanál lásky (Canal d´Amour) o ktorom sa tradujú rôzne legendy. Vraj ak 
niekto prepláva kanál na druhom brehu nájde lásku svojho života. Ďalšia legenda 
rozpráva, že ak kanál prepláva žena, získa srdce milovaného muža, ak spolu pre-
pláva párik ostanú spolu do konca života. 
Pobrežie Korfu má dĺžku viac ako 200 km a tunajšie pláže patria k najkrajším v ce-
lom Stredomorí. Niekde nájdete piesok, inde zase menšie či hrubšie okruhliaky. 
Na Korfu je veľa možností k zábave ako nakupovanie, nočné kluby, posedenie 
v kaviarňach, tavernách, ale takisto je tu aj obrovská ponuka športového vyžitia 
ako pešia turistika, kanoistika, windsurfi ng, golf, jazda na koňoch. Odporúčame aj 
šnorchlovanie pri pobreží s možnosťou poznať krásy podmorského sveta. 

Iónske
more

ALBÁNSKO

G
R

ÉC
KO

KORFU

KORFUGrécko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 23 °C
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Informácie o letoch

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na Korfu
Odletové dni: štvrtok
Termíny odletov: 8. 6. – 21. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy na Korfu
Odletové dni: pondelok/štvrtok
Termíny odletov: 8. 6. – 21. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 12-dňového zájazdu 
11 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo 
česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Grécko > Korfu

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách na Korfu nie je od držiteľov cestov-
ných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať môže-
te aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). Cestovný 
doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate 
z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú 
povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na prís-
lušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame 
mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi ale-
bo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 
prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletý, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Korfu
V hlavnom meste žije približne jedna tretina miestneho 
obyvateľstva. Mesto je malebne rozložené na svahoch 
východného pobrežia a dominuje mu tzv. Nová pevnosť 
z benátskeho obdobia. Prístav chráni predsunutý ostrov 
Vidos. Antické hlavné mesto ležalo mimo hraníc súčas-
ného osídlenia, ale vzhľadom na pohnutú históriu, počas 
ktorej bol ostrov mnohokrát spustošený, sa veľa antických 
pamiatok nezachovalo. Významnejšie pamiatky z tohto 
obdobia uchováva Archeologické múzeum, napr. štít miest-
neho chrámu bohyne Artemis, zobrazujúci hlavu Gorgony 
– Medúzy. Ďalšie pamiatky, najmä z byzantského obdobia, 
sú sústredené v pôvodnom Kráľovskom paláci, ktorý bol 
postavený ako sídlo britského Lorda – vrchného komisára. 
Obchodným centrom mesta je Nikiforova ulica a tiež pro-
menáda Esplanade medzi mestom a tzv. Starou pevnosťou. 
V bezprostrednej blízkosti centra sa nachádza Villa Monre-
pos, miesto narodenia manžela britskej kráľovnej Alžbety 
II. – princa Filipa. Asi 15 km od mesta sa nachádza Villa 
Achilleion, letohrádok rakúskej cisárovnej Alžbety (Sissi). 
Za návštevu stojí i malebný prístav Paleokastritsa na zá-
padnom pobreží ostrova s piesočnatou plážou a kláštorom 
Panagía Theokótos na skale nad mestečkom. Odtiaľ je nád-
herný panoramatický výhľad na celé okolie. Ešte vyššie je 
zrúcanina zámku Angelokástro, výstup si ale vyžaduje čas 
a hlavne v lete aj dobrú fyzickú kondíciu.

Moraitika/Messonghi
Susedné letoviská ležiace na juhovýchodnom pobreží, ob-
klopené divokou prírodou a olivovými hájmi, sú známe ako 
najrušnejšie centrá ostrova. Nachádza sa tu veľa reštaurá-
cií, taverien, barov a aj nákupná zóna. Milovníkov histórie 
potešia ruiny rímskej vily a rímskych kúpeľov. Piesočnato 
– okruhliakové pláže s pozvoľným vstupom do mora sú 
ideálne pre rodiny s deťmi, nájdete tu aj ponuku vodných 
športov. Pravidelné spojenie s hlavným mestom zabezpe-
čujú miestne autobusové spoje.  
Transfer z letiska: približne 60 minút

Acharavi
Menšie stredisko na severe ostrova s nádhernými plážami 
s pozvoľným vstupom do mora ocenia najmä rodiny s deť-

Letoviská > Umiestnenie hotelov
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Grécko > Korfu

mi. Pre tých, ktorí majú radi večerné prechádzky či nákupy, 
sú tu k dispozícii obchodíky, bary aj typické taverny. 
Transfer z letiska: približne 60 minút

Dassia
Letovisko Dassia, obklopené peknou krajinou, sa nachá-
dza na východnom pobreží ostrova, približne 11 km od 
hlavného mesta Korfu. Je známe nielen svojou peknou 
piesočnato-kamienkovou plážou s pozvoľným vstupom do 
mora a ponukou vodných športov, ale predovšetkým ako 
centrum zábavy a nočného života. Svojim návštevníkom 
ponúka množstvo rôznych reštaurácií, barov a taverien 
lákajúcich k príjemnému posedeniu. Letovisko má ideálnu 
polohu na poznávanie ostrova a je vhodné pre milovníkov 
aktívnej dovolenky. 
Približne 2 km na sever leží záliv a rovnomenné letovisko 
Ipsos, ktoré odporúčame  predovšetkým milovníkom noč-
ného života.
Transfer z letiska: približne 30 minút

Benitses/Perama/Agios Ioannis 
Obľúbené turistické letovisko Benitses, pôvodne rybár-
ska dedina, si stále zachováva svoju tradičnú atmosféru. 
Nachádza sa na zelenom východnom pobreží ostrova, pri-
bližne 13 km južne od hlavného mesta Korfu. Nájdete tu 
niekoľko reštaurácií a taverien, kaviarne a kluby, nechýbajú 
ani obchodíky so suvenírmi, informačné centrum či poži-
čovňa bicyklov. Pláže sú tu prevažne piesočnato kamien-
kové, v letovisku sa nachádza centrum vodných športov. 
Oblasť je vhodná aj na potápanie a šnorchlovanie. Naopak 
okolité letoviská Perama a Agios Ioannis sú vhodné pre 
strávenie kľudnej dovolenky. 
Transfer z letiska: približne 30 minút
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Fakultatívne výlety

Počas Vášho pobytu na Korfu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrétnej 
ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. Túto službu zabezpečuje miestna 
agentúra.

Sochy v záhradách paláca Achillion

Kerkyra

Prístav mestečka Gaios – ostrov Paxos

Veľký okruh ostrovom 
Výlet sa začína na východe ostrova prehliadkou hlavného 
mesta – Kerkyry. Prejdete sa zo starého prístavu ku kosto-
lu patróna ostrova – sv. Spyridona, na najväčšie grécke ná-
mestie – Spianadu, kde budete mať čas na fotografovanie. 
Odtiaľ sa vydáte do likérky, ochutnať miestnu špecialitu, likér 
kumkvat, na ktorý sú Gréci nesmierne pyšní, pretože ovociu 
kumkvatu sa darí len na Korfu. Ochutnáte tu nielen rôzne 
druhy likéru, ale aj výborné miestne sladkosti, víno, ouzo 
alebo brandy. Výlet ďalej pokračuje do Paleokastritsi, ktorá 
je známa svojím členitým pobrežím s mnohými skaliskami, 
polostrovmi, ostrovmi, zálivmi, divokými plážami, obľúbený-
mi miestami na potápanie a kláštorom Panny Márie. V kláš-
tore sa prejdete krásnymi uličkami, navštívite malé múzeum 
so vzácnymi ikonami, kňazskými rúchami, veľrybími kosťami 
a taktiež tu uvidíte obrovskú mušľu (väčšiu než 1 meter). 
Dámy by mali byť v kostole zahalené od ramien po kolená, 
pri vstupe vám bude vhodná látka na zahalenie zapožičaná. 
V Paleokastritsi na chvíľu vymeníte autobus za loďku, asi 40 
minútová plavba po okolí ostrova s najkrajšími vodami. Plav-
ba je zaujímavá tým, že sa plavíte pozdĺž podmorských skál 
a jaskyni Palekastritsi ( jaskyňa sv. Mikuláša, Modré oko). Ak 
chcete ochutnať typickú grécku kuchyňu, práve tu budete 
mať možnosť, vo vychýrenej miestnej taverne (obed nie 
je zahrnutý v cene výletu, pretože nie je možné vyhovieť 
všetkým klientom; ak si vyberiete buď morské plody alebo 
obľúbené sofrito je iba na vás). Z predposlednej zastávky, 
vyhliadky Bella Vista (cca 600 m.n.m), sa nám naskytne ne-
skutočne nádherný výhľad na celú oblasť pod ňou; a na záver 
v starobylej dedinke Makrades, u babky bylinkárky ochut-
náme výrobky miestnej výroby (fi govú marmeládu, olivový 
likér alebo mandľový med). Ak chcete vidieť a ochutnať kus 
typického Grécka, je tento jedinečný výlet s česky hovoria-
cim sprievodcom určený práve pre vás.
So sebou: fotoaparáty/kamera + 10 €/loď
Orientačná cena: 40 €, dieťa do 12 rokov 20 € 

Albánsko
„Hlavné mesto“ albánskeho juhu – Agia Saranda, je rýchlo sa 
rozrastajúce a expandujúce letovisko, pripomínajúce americ-
ké Miami. Vysoké palmy, nové hotely a banky, piesočnaté 
pláže a malebná promenáda, to všetko robí z tohto strediska 
„západnú“ turistickú špičku Albánska. Saranda však kon-
trastuje s albánskou dedinou – po občianskej vojne zostalo 
v Albánsku cez 2 a pol milióna bunkrov, z ktorých niektoré 
sú viditeľné z prašných ciest, ktorými budeme prechádzať 
na Burtini. Tieto vykopávky 5 tisíc rokov starého mesta sú 
od roku 1997 zaradené do zoznamu Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Uvidíme napr. staroveké divadlo (po-
stavené v 3. st. pr. Kr.), rímske kúpele, kláštor, krstiteľnicu, 
atď. Potom navštívime múzeum s artefaktmi z 3. tisícročia 
pred n.l. Mesto je neuveriteľne zachované a jeho prehliadka 
nadchne nielen záujemcov o históriu; z vrcholu polostrova 
je prekrásny výhľad na celú oblasť, butrintské jazero a pro-
tiľahlý akvadukt. Pred spiatočnou cestou do prístavu bude 
v meste Agia Saranda prestávka na obed (zahrnutý v cene) 
a voľno na prehliadku tohto krásneho a rýchlo sa rozvíjajúce-
ho sa strediska. Agia Saranda sa pýši titulom „300 slnečných 
dní v roku“.
Program výletu: autobusový transfer z hotela do hl. mesta, 
v Kerkyre colná prehliadka, vyplávanie do Sarandy. V miest-
nej kaviarni prestávka na občerstvenie a toaletu, autobu-
sový transfer do Butrinti, prehliadka vykopávok, návšteva 
múzea, transfer späť do Sarandy, obed a prestávka na pre-
hliadku mesta. Celodenný poznávací výlet s anglicky, rusky či 
nemecky hovoriacim sprievodcom, odporúčame!
Orientačná cena: 65 €, dieťa 2-12 rokov 35 € (cena sa líši 
v závislosti na oblasti)

Parga – Paxos 
(celodenný výlet)
Výlet je vhodný pre milovníkov plavby po mori. Začína v prí-
stave hlavného mesta Kerkyry, odkiaľ vás očarí výhľad na 
východné pobrežie. Poplavíte sa k olivovníkmi porastenému 
ostrovu Paxos. V mestečku Gaios môžete obdivovať maleb-
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né ostrovčeky sv. Panny Márie a sv. Nikolasa s veterným 
mlynom. Budete tu mať čas si zaplávať v krištáľovo čistom 
mori alebo si dať kávu či jedlo v jednej z početných tave-
rien. Následne sa poplavíte do mesta Parga na severozápa-
de gréckej pevniny. Toto krásne miesto stojí za prehliadku, 
počnúc pestrofarebným prístavom a úzkymi uličkami, ktoré 
vás dovedú až do benátskej pevnosti nad ním. Opäť si tu 
môžete zaplávať alebo sa osviežiť studenou kávou frappé. 
Dobrodružné popoludnie zavŕši spiatočná cesta pozdĺž po-
brežia gréckej pevniny až do Kerkyry. Odtiaľ vás odvezie späť 
do hotela autobus.
Orientačná cena: 50 €, dieťa 2-12 rokov 25 € (cena sa líši 
v závislosti na oblasti)

Upozornenie
Minimálny počet účastníkov na realizáciu výletov je 15 osôb. 
Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa počas se-
zóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK KARTAGO 
TOURS a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípadné sťažnosti 
je nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané miestnym 
sprievodcom, ak nie je uvedené inak. 
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Obľúbený hotelový rezort sa nachádza na pokojnom mieste, priamo pri peknej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, približne 800 m od centra rušného letoviska Roda. Rezort sa skladá z hlavnej budovy 
a komplexu bungalovov, rozmiestnených v rozľahlej záhrade. Dominantou areálu je veľký bazén so slanou 
vodou, detským bazénom a šmykľavkami. Svojím hosťom ponúka príjemnú dovolenku pre všetky vekové 
kategórie, avšak predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktorým je venovaná nadštandardná pozornosť.

Roda Beach Resort & SPA ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  40 km 
vzdialenosť od centra:  800 m 
nákupné možnosti:  800 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (zadarmo), vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón 
alebo terasa, prístelka pre deti môže byť formou 
poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
3  reštaurácie s obsluhou, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), minimarket, obchod so suve-
nírmi, TV miestnosť, veľký bazén s morskou vodou 
s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky za-
darmo, osušky za zálohu), šmykľavky, detské ihrisko, 
miniklub (4-12 rokov) 
Pláž
piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, plážový volejbal, kanoe
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, biliard, minigolf, vodné špor-
ty na pláži (500 m od hotela) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Po predchádzajúcej rezervácii 
možnosť obedu alebo večere v reštaurácii s obslu-
hou. Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie. 

Grécko > Korfu > Roda

od 909 €Katalógová
cena

 

od 636 €Cena do
24.12.2016
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Rodinný hotel s peknou záhradou plnou paliem a olivovníkov, ktoré poskytujú prirodzený tieň, sa nachádza 
v letovisku Dassia, priamo pri kamienkovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Centrum mesta je len 
niekoľko metrov od hotela, k prechádzkam nabáda tiež promenáda vedúca pozdĺž pláže. Hotel s výhodnou 
polohou pri pláži a zároveň neďaleko centra, je vhodný k stráveniu pokojnej rodinnej dovolenky, rovnako 
tak dovolenky plnej zábavy.

Elea Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  12 km
vzdialenosť od centra:  400 m
nákupné možnosti:  200 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na recepcii alebo 
na izbe (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more – prístelky pre deti formou 
poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taverna 
pri pláži, 2 bary, internetová miestnosť (za poplatok), 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), TV miestnosť, obchod so su-
venírmi, 2 bazény ( jeden s morskou vodou, ležadlá 
zadarmo, slnečníky a osušky za poplatok), detský 
bazénik, detské ihrisko, miniklub
Pláž
kamienková, pozvoľný vstup do vody, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, volejbal, 
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere je požadované for-
málne oblečenie.

Grécko > Korfu > Dassia

od 729 €Katalógová
cena

 

od 510 €Cena do
24.12.2016
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Rozľahlý hotelový komplex s panoramatickým výhľadom je postavený na svahu, na pokojnom mieste 
v  letovisku Perama, približne 10 km južne od hlavného mesta Korfu. Táto kombinácia dovoľuje hosťom 
hotela užívať si dni plné relaxácie na pláži či pri bazéne, alebo v blízkosti neďalekého mesta Benitses, 
kde je možnosť využitia nočnej zábavy (dostupné miestnou autobusovou linkou). Hotel, ktorý sa skladá 
z hlavnej budovy a komplexu bungalovov je vhodný pre všetky vekové kategórie, neodporúčame však 
pre klientov s pohybovými ťažkosťami. Hotel ponúka taktiež zázemie pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia 
pestrú ponuku animačných programov pre deti a miniklub. Pekná hotelová pláž je prístupná po schodoch 
a podchodom popod pobrežnú cestu. V blízkosti hotela sa nachádza Achilion, letné sídlo cisárovnej Sisi.

Aeolos Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (bungalov) : 11-112-111
Bungalov s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  100 m
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Benitses) 
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (za poplatok), minibar, trezor (za po-
platok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Bungalov s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, gréc-
ka reštaurácia, talianska reštaurácia pri pláži, bar na 
pláži, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
obchod so suvenírmi, TV miestnosť, zmenáreň, kon-
ferenčná miestnosť, bazén so sladkou vodou (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), detský ba-
zén, detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnato-kamienková, prístupná po schodoch 
a pod chodom, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za zálohu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, plážový volejbal, vodné pólo, šípky, 
sauna, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Korfu > Perama

od 879 €Katalógová
cena

od 615 €Cena do
24.12.2016
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Tento moderný a zrekonštruovaný hotelový komplex sa nachádza 20 metrov od kamienkovej pláže. Je 
vybudovaný na zalesnenom svahu Benitses. Z hotela je veľmi pekný pohľad na more a dajú sa pozorovať 
nádherné západy slnka. V tomto komplexe je vybudovaných niekoľko atrakcií pre deti – ako detský bazén 
s toboganmi, detské ihrisko, miniklub. Vzhľadom k blízkej dostupnosti hlavného mesta je hotel vhodný pre 
všetkých klientov, ktorí hľadajú veľmi kvalitné hotelové služby s možnosťou cestovania po celom ostrove. 
Tento hotel odporúčame najmä rodinám s deťmi a takisto tým klientom, ktorí sa rozhodnú spoznávať ostrov 
Korfu a pritom sa radi vrátia do kvalitného a pohodlného ubytovania. 

PrimaSol Ionian Sun ****

Obsadenosť izieb
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  20 m 
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Benitses) 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV, Wi-Fi (za poplatok), 
minibar, set na prípravu čaju a kávy, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – priestran-
nejšia 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 reštaurácie, 2 bary, pripo-
jenie na internet (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), 
TV miestnosť, obchod so suvenírmi, zmenáreň, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky za vrat-
nú zálohu), detský bazén s toboganmi, detské ihrisko
Pláž
kamienková, prístupná podchodom pod pobrežnú 
komunikáciu, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, aerobik, vodný aerobik, plážový 
volejbal, 2 tenisové kurty, biliard, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, windsurfi ng, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Korfu > Agios Ioannis

od 869 €Katalógová
cena

od 608 €Cena do
24.12.2016
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Hotelový komplex sa rozkladá na pokojnom mieste, v obľúbenej a vyhľadávanej oblasti Nissaki, priamo 
pri kamienkovej pláži s priezračne čistým morom. Hotel je obklopený nádhernou prírodou, typickou pre 
ostrov Korfu, s hustými lesmi a romantickými skalnými zátokami pozdĺž pobrežia. Smerom do vnútrozemia 
sa rysuje impozantné skalnaté pohorie. Súčasťou komplexu je na miernom kopci kaskádovito postavená 
hlavná budova s recepciou a izbami, v dvoch výškových úrovniach sa nachádzajú 2 bazény s terasami, ktoré 
ponúkajú prekrásny výhľad na more. Priamo pri hoteli sa nachádza krásna piesočnato-kamienková pláž 
s krištáľovo čistým morom, s možnosťou vstupu do vody cez mólo. Tento veľmi pekný hotel s priateľskou 
atmosférou a službami na dobrej úrovni, odporúčame najmä rodinám s deťmi a klientom, ktorí vyhľadávajú 
pokojnú dovolenku v krásnom prostredí. Hotel neodporúčame osobám s pohybovými ťažkosťami.

Sunshine Corfu ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba v hlavnej budove s výhľadom na more: 
11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (zadarmo), Wi-Fi (za poplatok), 
trezor na izbe (zadarmo), vlastné sociál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón nebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, taverna, 3 bary, bar pri bazéne, 
diskotéka, minimarket, kaderníctvo, TV miestnosť, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi (za popla-
tok), amfi teáter, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadar-
mo, osušky na zálohu), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, plážový vo-
lejbal, lukostreľba, stolný tenis, fi tness, 2 tenisové 
kurty
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, salón krásy, wellness & SPA centrum, 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Korfu > Nissaki

od 779 €Katalógová
cena

od 545 €Cena do
24.12.2016
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Novopostavený hotelový komplex Saint George Palace je umiestenný v upravenej záhrade s urastenými 
olivovníkmi, obklopenej panenskou prírodou na severozápadnom pobreží Korfu. Súčasťou hotela sú 
2 vonkajšie bazény. Hotel ponúka ubytovanie v 150 izbách s moderným dizajnom niekoľkých typov. Veľká 
väčšina izieb je s výhľadom na bazén a okolitú prírodu. V okolí hotela je niekoľko typických gréckych 
dediniek s nádherným výhľadom na záliv Agios Georgios a na miestnu krajinu. Saint George Garden je 
vedľajšia budova hotela Saint George Palace, vzdialený približne 50 m. Hostia využívajú všetky služby 
v hoteli Saint George Palace.

Saint George Palace + Garden ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112
Izba s bočným výhľadom na more (iba v hoteli Saint 
George Palace): 11-111-112-1122-1112
Izba s výhľadom na more (iba v hoteli Saint George 
Garden): 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  32 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, Wi-
Fi, minibar (1x denne zadarmo fľaša vody), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), tre-
zor (za poplatok), balkón alebo terasa, záhrada alebo 
veranda
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more (iba v hoteli Saint 
George Palace) 
Izba s výhľadom na more (iba v hoteli Saint George 
Garden)
Zariadenie hotela
recepcia, reštaurácia, bar, pool bar, Wi-Fi (zadarmo 
v bare a v reštaurácii), supermarket, obchod so suve-
nírmi, bazén, detský bazén, slnečná terasa (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), parkovisko
Pláž
piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok), shuttle bus na pláž (4x denne, 
zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
každý týždeň 2 tematické večery (živá hudba a gréc-
ky večer s ukážkami tanca)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Korfu > Agios Georgios

Saint George Palace 
a Garden

záliv Agios Georgios

vizualizácia vizualizácia

vizualizácia

 

od 649 €Katalógová
cena

Saint George Palace

od 639 €Katalógová
cena

Saint George Garden

od 447 €Cena do
24.12.2016

od 454 €Cena do
24.12.2016
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Pekný hotel s panoramatickým výhľadom na more a okolie je postavený nad menšou kamienkovou 
plážou, od ktorej je oddelený pobrežnou komunikáciou. Centrum rušného letoviska Benitses je od hotela 
vzdialené približne 3 km, zastávka miestnej autobusovej linky je priamo pred hotelom. Hotel odporúčame 
všetkým klientom, ktorí si chcú užiť pokojnú dovolenku a zároveň byť na dosah rušnému letovisku. Hotel 
neodporúčame klientom s pohybovými ťažkosťami.

Corfu Belvedere ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  40 m 
vzdialenosť od letiska:  15 km 
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  20 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlast-
né sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more – prístelky pre deti 
formou poschodovej postele 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, bar 
pri bazéne, TV miestnosť, internetový kútik a Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), trezor (za poplatok), bazén 
so slanou vodou (ležadlá a slnečníky zadarmo) 
Pláž
užšia, okruhliaková, prístupná cez miestnu komuni-
káciu, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži v Benitses
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Korfu > Agios Ioannis pri Benitses

od 629 €Katalógová
cena

vizualizácia

 

od 440 €Cena do
24.12.2016
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h l í n p u é
Priateľský hotel s príjemnou atmosférou sa skladá z dvoch budov a je situovaný priamo pri prírodnej pláži 
s hrubým pieskom. K návšteve dedinky Roda s príjemnými tavernami, ktorá je od hotela vzdialená asi 
3 km, možno využiť hotelovú dopravu, ktorá jazdí v dňoch a hodinách určených hotelom. Hotel odporúčame 
rodinám s deťmi a klientom, ktorí vyhľadávajú pokojnejšiu dovolenku.

Angela Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km 
vzdialenosť od centra:  3 km 
nákupné možnosti:  3 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na 
recepcii (za poplatok), balkón alebo terasa, prístelky 
pre deti formou poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, obchod 
so suvenírmi, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadar-
mo), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, pozvoľný vstup do vody, 
ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, stolný tenis, volej-
bal, basketbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
internetové hry, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Korfu > Roda/Astrakeri

od 629 €Katalógová
cena

 

od 440 €Cena do
24.12.2016
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d h l í n p y é
Hotel s rodinnou atmosférou leží priamo pri širokej piesočnatej pláži s okruhliakmi a pozvoľným 
vstupom do mora, neďaleko centra obľúbeného letoviska Moraitika. V upravenej hotelovej 
záhrade sa nachádza bazén so slnečnou terasou, detský bazén a malé ihrisko. Hostia hotela môžu 
taktiež využívať služby sesterského hotela Alkionis, ktorý sa nachádza v centre letoviska. Hotel 
je vhodný pre menej náročných klientov všetkých vekových kategórií, ktorí si chcú užiť pekné 
kúpanie a zábavu.

Albatros ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  20 km 
vzdialenosť od centra:  300 m 
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), pripojenie na inter-
net (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa, prístelky pre deti 
formou poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, snack bar pri 
pláži, TV miestnosť, konferenčná miestnosť, Wi-Fi v lobby (za-
darmo), obchod so suvenírmi, bazén so sladkou vodou (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, plážový 
volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži (300 m od hotela) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: kontinentálne raňajky a večere formou bu fe tu
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Korfu > Moraitika

d h l í p u y é
Príjemný hotel sa nachádza v pokojnej časti rušného letoviska. Na pláž sa dostanete cez miestnu 
komunikáciu. V blízkosti hotela sa nachádzajú obchody, kaviarne a taverny. Letovisko Ipsos 
poskytuje dobrý východiskový bod k poznaniu krás ostrova, preto ho odporúčame predovšetkým 
klientom, ktorí si chcú počas svojej dovolenky požičať automobil.

Ipsos Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  80 m
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, minibar (za poplatok), vlastné sociál ne zariade-
nie (kúpeľňa, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack bar, bar, 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), TV miestnosť, trezor na recepcii (za 
poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za poplatok), 
prístupná cez miestnu komunikáciu 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Korfu > Ipsos

od 559 €Katalógová
cena

od 619 €Katalógová
cena

od 391 €Cena do
24.12.2016

od 433 €Cena do
24.12.2016
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Grécko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 23 °C

Júl 31 °C 25 °C

August 31 °C 26 °C

September  28 °C 24 °C

Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Dĺžka letu: 2:20 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Grécku: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Hippokratov ostrov, je po Rhodose a Karpathose tretím najväčším ostro-
vom v súostroví Dodekanes. Nachádza sa v tesnej blízkosti Malej Ázie 
medzi ostrovmi Kalymnos a Nisyros asi 200 námorných míľ od Pirea. Je 
známy predovšetkým ako rodisko otca medicíny Hippokrata. Zaujmú Vás 
nádherné pláže, rozmanitá príroda, malebné dedinky a veľké množstvo 
historických pamiatok. Malebnosť ostrova dopĺňa jeho stále zelená ve-
getácia, vďaka ktorej je Kos často nazývaný záhradou Egejského mora. 

Kos
Dejiny ostrova sú dlhé, ostrov Kos bol nepretržite osídlený už od neolitu a je po-
važovaný za ostrov gréckeho boha zdravia a lekárstva Asklepia, a sídlo lekárskej 
školy presláveného Hippokrata. Na ostrove Kos je veľké množstvo pamätihodností 
a archeologických vykopávok, takže milovníci histórie budú nadšení. 

Podnebie na ostrove je po celý rok mierne a v spojení s hodinami slnečného 
svitu, úžasnými plážami, krásnou prírodou, romantickými dedinkami, kultúrnymi 
a architektonickými pamiatkami hlavne v meste Kos robí z ostrova významné 
medzinárodné turistické centrum. 

Podľa historických prameňov bolo hlavné mesto jedným z najkrajších pobrežných 
miest starého sveta. Neďaleko centra nájdete rímsky Odeon s mramorovými se-
dadlami, nad prístavom sa týči Rytiersky hrad zo 14.storočia, turecká mešita z 18.
storočia. Jednou z najnavštevovanejších pamiatok ostrova je Hippokratov platan 
na námestí Plátia Platánou.
Pod mohutným stromom s obvodom kmeňa 10 metrov sedával podľa legendy 
slávny otec medicíny Hippokrates a zasväcoval svojich žiakov to tajov medicíny. 
Tento platan sa dodnes považuje za najstarší strom v Európe. Kontrast všadeprí-
tomnej histórie a súčasnosti dodáva hlavnému mestu neopakovateľnú atmosféru. 
Večer ožíva turistickým ruchom, otvorené sú bary, diskotéky aj nočné kluby. 

Dlhé piesočnaté pláže robia ostrov obľúbeným cieľom turistov zo všetkých kútov 
Európy. Na ostrove je veľké množstvo prameňov, z ktorých najznámejší sírny ter-
málny Embos Therma s teplotu až 60° lieči kožné ochorenia a ochorenia dýchacích 
ciest. Podľa miestnych má voda liečivé účinky aj na cievny systém a ochorenia 
svalov.

Aj vy môžete vyskúšať liečivé sily tohto nevšedného ostrova. 
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Informácie o letoch

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy na Kos 
Odletové dni: pondelok/štvrtok
Termíny odletov: 19. 6. – 21. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená.  

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 12-dňového zájazdu 
11 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo 
česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 

Grécko > Kos

dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fa-
kultatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hote-
lov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách na Kos nie je od držiteľov cestov-
ných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať môže-
te aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). Cestovný 
doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate 
z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú 
povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na prís-
lušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame 
mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi ale-
bo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 
prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletý, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 

Prenájom automobilov
Naša CK spolupracuje s preverenými požičovňami automo-
bilov. S ich ponukou sa môžete zoznámiť na mieste pro-
stredníctvom nášho delegáta. K požičaniu automobilu je 
nutné mať platný medzinárodný vodičský preukaz, vlastniť 
vodičské oprávnenie minimálne 3 roky a dosiahnuť vek 
21 rokov.
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Kos
Mesto Kos je hlavným mestom ostrova ležiacim len na do-
sah ruky od Turecka. Po veľkom zemetrasení v roku 1933 
bolo mesto opravené. Nájdete tu množstvo záhrad, ulice sú 
lemované palmami, sú tu aj krásne piesočnaté pláže, ob-
chody, reštaurácie, taverny, diskotéky, požičovne automo-
bilov, motoriek a bicyklov. V meste a jeho tesnej blízkosti je 
aj niekoľko pamätihodností, ktoré určite stoja za návštevu 
(pevnosť, staré mesto, antická Agora, Asklepion, Hippokra-
tov platan). Vo večerných a nočných hodinách odporúčame 
prechádzku starým mestom a posedieť si v niektorej z ta-
verien. Pri troške predstavivosti sa môžete vžiť do obdobia, 
keď na Kose býval Hippokrates alebo Alexander Veľký. 
Transfer z letiska: približne 50 minút

Marmari
Letovisko Marmari je známe vďaka dlhým bielym piesoč-
natým plážam s pozvoľným vstupom do mora, množstvom 
vodných športov, ako sú plachtenie a windsurfi ng. Leží asi 
15 km od mesta Kos. Na hlavnej triede, ktorá vedie k moru, 
nájdete množstvo obchodov, reštaurácií, taverien, požičov-
ní áut, motocyklov a bicyklov. 
Transfer z letiska: približne 30 minút

Letoviská > Umiestnenie hotelov

Psalidi
Jedno z mála letovísk ležiacich na východnej strane ostrova 
by sa dalo považovať za predmestie hlavného mesta Kos. 
Psalidi je veľmi rušným letoviskom so živými okruhliakový-
mi plážami, množstvom hotelov, zábavy a nočného života. 
Po celej pobrežnej komunikácii spájajúcej Psalidi a mesto 
Kos je veľké množstvo reštaurácií, barov, taverien, požičov-
ní áut, motocyklov i bicyklov. Asi 12 km od Psalidi sa nachá-
dzajú termálne pramene vyvierajúce pod príkrou skalnou 
stenou a ponúkajúce príjemnú relaxáciu. 
Transfer z letiska: približne 60 minút

Mastichari
Malý prístav s ospalou gréckou atmosférou, rybárskymi 
loďkami a rybími trhmi. Ideálne miesto na poznávanie 
miestneho koloritu, ktorý večer môžete obohatiť posede-
ním v príjemnej atmosfére v niektorej z taverien a kaviarní. 
Dlhá piesočnatá pláž je lemovaná stromami, ktoré posky-
tujú príjemný tieň. 
Transfer z letiska: približne 25 minút

Agios Fokas
Letovisko Agios Foka, rozvíjajúce sa hlavne v posledných 
rokoch, sa nachádza na východnom pobreží ostrova a od-
porúča sa klientom všetkých vekových kategórií. V oblasti 
sú krásne piesočnato – okruhliakové pláže s ponukou rôz-
nych vodných športov. Neďaleko letoviska sa nachádzajú 
termálne pramene, ktoré sú vyhľadávaným miestom náv-
števníkov rovnako ako aj mesto Kos vo vzdialenosti cca 
8 km kam Vás pohodlne dovezie miestny autobus. 
Transfer z letiska: približne 70 minút

Grécko > Kos
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 Kos – Kaplnka v dedinke Antimachia

Vulkán na ostrove Nissyros

Asklepeion

Výlet po ostrove 
(celodenný výlet)
V priebehu celodenného výletu spoznáte najzaujímavejšie 
miesta na ostrove. Najprv navštívite Asklepeion, liečebné 
centrum využívajúce metódy liečby otca medicíny Hippo-
krata. Z Asklepeionu bude cesta pokračovať do dedinky 
Zia na úpätí hory Dikaios, ktorá je 846 metrov vysoká. 
V tejto typickej gréckej dedinke s malými bielymi domami 
a obchodíkmi si môžete zakúpiť ručne vyrábané suveníry, 
budete mať aj možnosť odfotografovať si krásny výhľad na 
Tigaki a Marmari. Z dedinky Zia pokračuje cesta do dedinky 
Antimahia v centre ostrova, kde uvidíte veterný mlyn. Po 
Antimahii navštívite Kefalos, čo je posledná dedina na juhu 
ostrova s panoramatickým výhľadom na záliv Kamari. Z Ke-
falosu pokračuje výlet do Kamarského zálivu na obed (nie 
je v cene). Tu budete mať možnosť zaplávať a oddýchnuť 
si na krásnej pláži Kamari. Na spiatočnej ceste je zastávka 
v Kardamene, druhej najväčšej turistickej oblasti ostrova. 
Tu budete mať čas na prechádzku malými uličkami dedinky. 
Orientačná cena: 45 €, dieťa 2-12 rokov 23 €

Turecko – Bodrum 
(celodenný výlet)
Dovolenka na Kose nie je kompletná bez návštevy blízkej 
Ázie a samozrejme Turecka. Po vyzdvihnutí z Vášho hotela 
pôjdete do prístavu na Kose. Po colnej kontrole sa dostane-
te na palubu lode a po 45 minútach priplávate do Bodrumu. 
Bodrum je malé mesto s veľmi pekným prístavom a nie-
koľkoročnou históriou. Z prístavu pôjdete na vyhliadku 
za mesto, kde je panoramatický výhľad na prístav a pláž 
Bodrum. Sprievodca Vám objasní všetko o histórii mesta 
a potom navštívite veľké zlatníctvo, kde môžete vidieť vý-
robu šperkov. Autobusom sa vrátite späť do mesta kde na-
sleduje voľný čas na jedlo, nákupy alebo návštevu pevnosti 
v prístave Bodrum. Okolo 16:00 sa vrátite na loď smerujúcu 
na Kos a za 45 minút ste naspäť na ostrove, kde Vás bude 
čakať autobus, ktorý Vás odvezie do hotela. Nezabudnite 
si cestovný pas. Cena nezahŕňa prístavnú taxu v Bodrume.
Orientačná cena: 30 €, dieťa 2-12 rokov 15 €

Nissyros 
(celodenný výlet)
Jeden z najznámejších ostrovov súostrovia Dodekanes je 
ostrovom vulkánov. Autobus Vás odvezie do prístavu Kar-
damena. Loďou (asi 1 hodina) sa dostanete do prístavu na 
ostrov Nissyros, odkiaľ sa po krátkej ceste autobusom do-
veziete až k sopke. Sprievodca Vám objasní všetko o sopke 
a taktiež o histórii ostrova. V kráteri sopky pocítite silu lávy 
hrmiacu pod Vašimi nohami. Svedkom sú bublajúce jazerá, 
bahno a striekajúce gejzíry. Budete si myslieť, že okolo Vás 
je mesačná krajina. Pri návrate do prístavu môžete navští-
viť mesto Mandraki s úzkymi uličkami a typickými modro- 
bielymi domčekmi. Po krátkej prechádzke môžete navštíviť 
Pangia Spiliani, jeden z najkrajších kláštorov. Cestou späť 
do mesta budete mať dostatok času na obed a pitie (nie 
je zahrnutý v cene zájazdu). Okolo 16:00 hodine odchod 
loďou do Kardamena, kde Vás bude čakať autobus, ktorý 
Vás odvezie do hotela.
Orientačná cena: 46 €, dieťa 2-12 rokov 23 €

Plavba na 3 ostrovy
Celodenný výlet, ktorý vás zavedie na ostrovy Pserimos, 
Plati a Kalymnos. Budete mať čas na kúpanie v krištáľovej 
vode, opaľovanie a relax. V Pothii, hlavnom meste Kalym-
nosu, navštívite dielňu na spracovanie morských húb.
V cene výletu je zahrnutý obed.
Orientačná cena: 50 €, dieťa 2-12 rokov 25 €

Plavba rybárskou loďou
Doobeda Vás autobus zavezie do mesta Kefalos, kde sa 
nalodíte. Počas plavby sa dozviete veľa zaujímavostí o ry-
bárčení a rybách, ktoré bude posádka lode loviť. V rytmoch 
gréckej hudby si vychutnáte tradičný grécky alkoholický 
nápoj ouzo, grécke víno, šalát, souvlaki alebo syr feta. 
Na obed sa zastavíte pri malej súkromnej pláži, kde bude 
obed z ulovených rýb, ktoré Vám pripravia typickým gréc-
kym spôsobom. Po obede bude čas na oddych na pláži. 
Nasleduje návrat do Kefalosu, kde vás bude čakať autobus, 
ktorý vás odvezie späť do hotela.
Orientačná cena: 60 €, dieťa 2-12 rokov 30 €

Upozornenie:
• Realizácia výletov je podmienená minimálnym počtom 

účastníkov.
• Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa počas 

sezóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK KAR-
TAGO TOURS a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípadné 
sťažnosti je nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané 
miestnym sprievodcom, ak nie je uvedené inak. 

Fakultatívne výlety
Grécko > Kos

Počas Vášho pobytu na Kose je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrétnej 
ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. 
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Veľmi pekný hotelový komplex je postavený v štýle prázdninovej dedinky a skladá sa z hlavnej budovy 
a z niekoľko poschodových bungalovov. Gaia Palace je súčasťou rozsiahleho hotelového areálu, v ktorom 
sú umiestnené ďalšie hotely reťazca Gaia Hotels. Hotel je obklopený rozľahlou záhradou, ktorú môžu hostia 
využívať k odpočinku pri bazéne. Celý rezort siaha až k piesočnato-kamienkovej pláži, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu. Necelých 6 kilometrov od nej sa nachádza rybárske mestečko Mastichari 
s množstvom obchodov, taverien a barov. Hotel je vhodný pre tých, ktorí túžia po kvalitnej a príjemne 
strávenej dovolenke. Je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórií a pre rodiny s deťmi. 

Gaia Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  500 m
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  6 km (Mastichari) 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar, vlastné sociál ne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón nebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, bar pri bazéne, bar na pláži, pripojenie na inter-
net (za poplatok), Wi-Fi v hlavnej budove a pri ba-
zéne (zadarmo), TV miestnosť, obchod so suvenírmi, 
minimarket, 3 vonkajšie bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, osušky za poplatok), 1 vnútorný bazén, det-
ský bazén, detské ihrisko, detská diskotéka, miniklub 
(od 4 do 12 rokov) 
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá, slnečníky a osušky 
(za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, basketbal, volejbal, plážový volej-
bal, fi tness, tenisový kurt
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum (masáže, jacuzzi, sauna), kaderníctvo
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kos > Mastichari

od 1 089 €Katalógová
cena

od 762 €Cena do
24.12.2016
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Hotelový komplex, skladajúci sa z hlavnej budovy a bungalovov, sa nachádza v záhrade a je situovaný na 
svahu nad peknou piesočnato-kamienkovou plážou. Hotel ponúka vynikajúce služby a veľké množstvo 
voľnočasových aktivít, preto je dobrou voľbou pre tých, ktorí chcú prežiť dovolenku plnú zábavy a aktívneho 
odpočinku. Tiež je ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi, ktorým je v hotelovej sieti Mitsis venovaná zvýšená 
pozornosť a aj hotelové aktivity a program all inclusive je tomu prispôsobený. Dedinka Kardamena, do 
ktorej sa môžete vybrať na romantickú prechádzku alebo za nočnou zábavou je od hotela vzdialená 
približne 5 km.

Mitsis Norida Beach ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  11 km 
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
individuálna klimatizáca, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), minibar, tre-
zor (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, ázij-
ská reštaurácia, grécka taverna, kaviareň, pizza bar, 
nočný klub (nezahrnuté v all inclusive), bar, snack 
bar, detská reštaurácia (podávaný obed a večera), 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie 
v  lobby (zadarmo), minimarket, konferenčná miest-
nosť, 1 bazén so slanou vodou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, osušky za vratnú kauciu), 1 bazén so slad-
kou vodou a šmykľavky pre deti, relaxačný bazén, 
integrovaný detský bazén so sladkou vodou, detský 
bazén so slanou vodou, šmykľavky, detská diskotéka, 
miniklub, junior klub (od júna do augusta) 
Pláž
piesočnato-kamienková s hrubým pieskom, plážový 
bar, ležadlá a slnečníky (zadarmo), osušky (za vratnú 
kauciu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový kurt 
vrátane rakiet (za zálohu), plážový volejbal, šípky, 
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe-
tu, ľahké občerstvenie počas dňa a neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Po predchádzajúcej rezervácii 
možnosť večerať v ázijskej alebo gréckej reštaurácii. 
Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie.

Grécko > Kos > Kardamena

od 1 109 €Katalógová
cena

 

od 776 €Cena do
24.12.2016
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Rozľahlý hotelový komplex je situovaný v severnej časti ostrova Kos neďaleko dedinky Mastichari, priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži. Skladá sa z niekoľkých nízkych budov a samostatných pavilónov, ktoré sú 
v štýle antickej architektúry, obklopené krásnou záhradou a niekoľkými bazénmi. Do dedinky Mastichari 
pravidelne jazdí autobus z neďalekej zastávky. Hotel je vhodný hlavne pre rodiny s deťmi a klientov 
vyhľadávajúcich pekné kúpanie.

Princess of Kos ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km 
vzdialenosť od centra:  18 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, prístelky pre deti formou 
poschodovej postele, telefón, TV so satelitným príj-
mom, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, trezor 
na recepcii (za poplatok), snack bar, bar, diskotéka, 
minimarket, obchod so suvenírmi, internetový kú-
tik (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), 2 bazény 
(slnečníky a ležadlá zadarmo, osušky za poplatok), 
detský bazén, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, animačné progra-
my, tenisový kurt (od 20:00 za poplatok), stolný te-
nis, plážový volejbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kos > Mastichari

od 1 059 €Katalógová
cena

 

od 741 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný rodinný hotel je situovaný na okraji dedinky Mastichari iba niekoľko metrov od pláže. Celý 
komplex sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých bungalovov, ktoré sú obklopené krásnou záhradou, 
v ktorej môžete nájsť až 150 rôznych druhov miestnych kvetín, byliniek a stromov. Ideálne miesto na 
posedenie a odpočinok. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Mastichari Bay ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  9 km
vzdialenosť od centra:  25 km
nákupné možnosti:  200 m 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, rá-
dio, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na, bar, lobby, bar na pláži, minimarket, konferenčná 
miestnosť, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi 
v lobby a pri bazéne (zadarmo, pri bazéne za popla-
tok), obchod so suvenírmi, 2 bazény (ležadlá a slneč-
níky zadarmo pre klientov s AI, pre klientov s HB za 
poplatok), detský bazén, detské ihrisko, detský klub
Pláž
piesočnatá so skalnatým podložím, vstup do vody po 
móle, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), fi tness, biliard
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Grécko > Kos > Mastichari

od 989 €Katalógová
cena

od 692 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný hotel skladajúci sa z hlavnej budovy a bungalovov, sa nachádza na pokojnom mieste v nádhernej 
záhrade pri krásnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do vody. Okolie hotela je ideálnym miestom 
na večerné prechádzky, napríklad do turistického centra Marmari vzdialeného od hotela len pol kilometra. 
Hotel je moderne zariadený a svojimi službami uspokojí i náročnejšieho klienta. Odporúčame ho všetkým 
klientom, ktorí chcú prežiť pokojnú dovolenku v príjemnom prostredí. 

Caravia Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  12 km
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  600 m (Marmari) 
Ubytovanie
klimatizácia (v hlavnej sezóne zadarmo), telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar (zadarmo), Wi-Fi (za-
darmo), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), francúzske okno, 
economy izba – rovnaké vybavenie ako štandardná 
izba, izby sa nachádzajú na zníženom prízemí, k dis-
pozícii iba obmedzený počet izieb 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na, bar, snack bar pri bazéne, diskotéka, konferenčná 
miestnosť, Wi-Fi (zadarmo), 2 bazény (slnečníky, le-
žadlá a osušky zadarmo), detský bazén, vírivka pri 
bazéne, detské ihrisko, miniklub 
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (za poplatok), plážo-
vý bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, volejba-
lové a futbalové ihrisko, basketbal, fi tness, tenisový 
kurt (vybavenie a osvetlenie za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kos > Marmari

od 1 269 €Katalógová
cena

 

od 888 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný hotelový komplex s priateľskou atmosférou sa nachádza v blízkosti piesočnatej pláže, prístupnej 
cez miestnu pobrežnú komunikáciu. Hotelový areál sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých menších 
blokov. Do centra sa pohodlne dostanete miestnou autobusovou dopravou. Zastávka autobusu sa nachádza 
priamo pri hoteli. Tento hotel je vhodný k stráveniu príjemnej a pokojnej dovolenky a odporúčame ho 
predovšetkým rodinám s deťmi.

Sandy Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m (cez cestu) 
vzdialenosť od letiska:  11 km
vzdialenosť od centra:  16 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar pri bazéne, spoločenská miestnosť s TV, 
minimarket, bazén so sladkou vodou (ležadlá, sl-
nečníky a osušky zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá – prístup cez miestnu komunikáciu, le-
žadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, šípky, vodné pólo, aerobik, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kos > Marmari

od 939 €Katalógová
cena

 

od 657 €Cena do
24.12.2016
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Hotelový komplex s veľmi príjemnou atmosférou sa nachádza približne 150 metrov od širokej piesočnato–
okruhliakovej pláže, prístupnej cez pobrežnú komunikáciu. Hotel je situovaný uprostred rozľahlej záhrady 
a  celý areál je vzdialený len asi 7 km od hlavného mesta ostrova. Do centra sa pohodlne dostanete 
miestnym autobusom. V blízkosti sú aj reštaurácie, bary a obchodíky. Tento rodinný hotel je vhodný na 
strávenie príjemnej a pokojnej dovolenky v peknom prostredí. Odporúčame ho klientom všetkých vekových 
kategórií.

Archipelagos ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m (cez cestu) 
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  7 km 
nákupné možnosti:  800 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom (ovládač za vratný depozit), vlastné sociál ne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, spolo-
čenská miestnosť s TV, trezor na recepcii (za popla-
tok), snack bar pri bazéne, bar, minimarket, bazén 
(slnečníky a ležadlá zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, šmykľavky, Wi-Fi (v hlavnom bare zadarmo, 
inak za poplatok), internet v lobby (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné animačné a večerné programy, teniso-
vý kurt a 1 multifunkčný kurt, stolný tenis, minigolf, 
volejbal, vodné pólo, šípky, aerobic, basketbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
bicykle, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kos > Psalidi

od 849 €Katalógová
cena

 

od 594 €Cena do
24.12.2016
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Elegantný hotelový rezort je situovaný v známej rekreačnej oblasti mesta Kos – Lambi, len 
600 metrov od peknej piesočnatej pláže a 2 kilometre od centra mesta Kos (pohodlne dostupné 
miestnou dopravou, zastávka 300 metrov od hotela). Skladá sa z hlavnej budovy, obklopenej 
niekoľkými bungalovmi v krásnej a udržiavanej záhrade. Hotel má veľmi príjemnú atmosféru 
a odporúčame ho všetkým, ktorí si chcú užiť pokojnú a zároveň aj aktívnu dovolenku. 

Gaia Garden ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m
vzdialenosť od letiska:  23 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
Wi-Fi (zadarmo), minibar (za poplatok), vlastné sociál ne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne, 
Wi-Fi (zadarmo), zmenáreň, obchod so suvenírmi, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, volejbal, basketbal, tenisový kurt
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, biliard, vírivka, šípky, stolný futbal
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Kos > Lambi

d p y é
Rodinný, jednoducho riešený a vybavený hotel, skladajúci sa z 3 blokov dvojposchodových 
budov, sa nachádza asi 50 metrov od jednej z najkrajších piesočnatých pláží ostrova. Nachádza 
sa v  úplnom centre letoviska Marmari, ktoré tvorí hlavná trieda s niekoľkými obchodmi, 
reštauráciami, kaviarňami, barmi, veľkým supermarketom a požičovňou bicyklov. Do mesta 
Kos sa pohodlne dostanete miestnou dopravou, autobusová zastávka je neďaleko hotela. Hotel 
odporúčame nenáročným klientom a hlavne milovníkom kúpania.

Blue Jay **+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  12 km
vzdialenosť od centra:  11 km
nákupné možnosti:  100 m 
Ubytovanie
klimatizácia, minibar, TV, telefón, vlastné sociál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia s vonkajším posedením, 
trezor na recepcii (za poplatok), bar, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky kontinentálne, rozšírené formou bu fe tu, 
večere formou bu fe tu.

Grécko > Kos > Marmari

od 649 €Katalógová
cena

od 919 €Katalógová
cena

od 454 €Cena do
24.12.2016

od 643 €Cena do
24.12.2016
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Krétske more

Egejské more

Lýbijské more

KRÉTA
HERAKLION

KYKLADY

KRÉTAGrécko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 22 °C

Júl 31 °C 24 °C

August 32 °C 25 °C

September  28 °C 24 °C

Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Dĺžka letu: 2:30 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Grécku: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Rozprávkovo krásny ostrov opradený mýtmi, milovaný samotnými gréc-
kymi bohmi, kolíska európskej civilizácie. Podľa starovekých mýtov je 
Kréta považovaná za miesto zrodenia Dia – vládcu olympských bohov. 
Sú tu fascinujúce úrodné náhorné roviny obklopené prstencom hôr, po-
brežia obklopené obrovskými plážami a intímnymi zátokami, mestečká 
so starými kamennými stavbami, kláštory a dedinky na horských hrebe-
ňoch, chrámy zabudnuté na príkrych svahoch.

Kréta
Mohutné pohoria rozdeľujúce hlboké rokliny ústiace do úrodných dolín, obrovské 
pláže i malé zátoky, to je Kréta, rozmanitý čarovný ostrov. Najväčší a najjužnej-
ší grécky ostrov ležiaci v Stredozemnom mori Vám ponúka slnko, more, pláže 
aj bohatú históriu, ktorá siaha až do 6. tisícročia p.n.l. Dlhá história Kréty súvisí 
s jej strategickou polohou. Leží na križovatke obchodných ciest medzi Európou, 
Blízkym východom a Afrikou. Turisticky je Kréta príťažlivá po celý rok. Stále väčší 
počet návštevníkov prichádza objavovať jej čaro aj mimo obdobia hlavnej sezóny, 
kedy tu vládnu miernejšie teploty a poznávanie ostrova a obyvateľstva nie je 
zaťažené teplom typickým pre hlavnú letnú sezónu. Počas sezóny pulzuje živo-
tom najmä severná časť ostrova. Stovky turistov prechádzajúcich sa po uličkách, 
reštaurácie ponúkajúce frappé či retsinu, pouliční predavači, deti užívajúce si ne-
konečných pláží. A kopa horúceho slnka. Návštevníkov už dlhodobo fascinuje naj-
mä mnohotvárnosť krajiny umocnená kontrastom vysokých horských hrebeňov 
a azúrového mora.  
Horské masívy ostrova s viac než 3 tisíc kvapľovými jaskyňami, sú osídlené viac 
ako sedem a pol tisíc rokov a týčia sa do výšky až 2452 m. Z Kréty by nemal 
návštevník odísť bez toho, aby nespoznal pravú grécku pohostinnosť, a aby neo-
chutnal niečo z gréckej kuchyne, napríklad miestny sviatočný chlieb. Zvláštnosťou 
je kyslá rybia polievka, šalát s orechami, skvele upravované ryby a morské plody, 
najmä mušle alebo jahňacie rebierka na otvorenom ražni. Milovníci histórie môžu 
navštíviť Knossos, najznámejšiu krétsku archeologickú lokalitu s minojským palá-
com. Stojí na vyvýšenine Kefala asi 7 km od Heraklionu. Hovorí sa, že kto nebol 
na Knosse nebol na Kréte.
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Informácie o letoch

aj obmedzené kapacitné možnosti leteckých spoločností 
a  preplnenosť vzdušných koridorov spôsobujú, že zmeny 
letových časov (niekedy aj na poslednú chvíľu) sa stávajú 
stále bežnejšími. Upozorňujeme na túto skutočnosť, ako 
aj na to, že prvý a posledný deň Vášho pobytu je určený 
na prepravu na miesto pobytu a späť a nie na samotnú 
rekreáciu. O akýchkoľvek prípadných zmenách Vás budeme 
bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
8-dňového 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 výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fa-
kultatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hote-
lov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách na Krétu nie je od držiteľov cestov-
ných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať môže-
te aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). Cestovný 
doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate 
z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú 
povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na prís-
lušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame 

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Heraklionu 
Odletový deň: sobota
Termíny odletov: 3. 6. – 30. 9. 2017 

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Heraklionu 
Odletový deň: streda
Termíny odletov: 14. 6. – 27. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Košíc do Heraklionu 
Odletový deň: sobota
Termíny odletov: 10. 6. – 23. 9. 2017 

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy do Heraklionu 
Odletové dni: streda/sobota
Termíny odletov: 3. 6. – 30. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Košíc do Heraklionu 
Odletové dni: streda/sobota
Termíny odletov: 10. 6. – 23. 9. 2017 

8/15-dňové lety s odletom zo Sliača do Heraklionu 
Odletové dni: streda 
Termíny odletov: 14.6. – 20.9.2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings 
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny 
na tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich po-
kynoch na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. 
Napriek všetkým našim snahám a snahám leteckých 
spoločností o  dodržanie zmluvne stanovených odleto-
vých časov, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti leteckej 
prepravy, prísne pravidlá pre dodržiavanie všetkých tech-
nických postupov, predpísaných v leteckej preprave, ako 

Grécko > Kréta

mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak 
cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi ale-
bo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísané 
prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu.
 
Prenájom automobilov:
Naša CK spolupracuje s preverenými požičovňami auto-
mobilov. S ich ponukou sa môžete zoznámiť na mieste 
prostredníctvom nášho delegáta. K požičaniu automobilu 
je nutné mať platný medzinárodný vodičský preukaz, vlast-
niť vodičské oprávnenie minimálne 3 roky a dosiahnuť vek 
21 rokov.
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Rethymno
Rethymno je hlavným mestom provincie s rovnakým 
názvom. Spoločne s Chaniou súperí o titul najkrajšieho 
mesta Kréty. Malebný benátsky prístav, ktorému dominuje 
maják, je lemovaný množstvom kaviarničiek a reštaurácií 
prevažne s rybacími špecialitami. V starých uličkách okolo 
prístavu dodnes stoja staré benátske a turecké domy. Po-
brežná promenáda lemovaná palmami láka k podvečerným 
prechádzkam.
Transfer z letiska: približne 90 minút

Hersonissos
Mesto Hersonissos vyrástlo postupom času z malého ry-
bárskeho prístavu na obľúbené a živé prázdninové stre-
disko. Hersonissos, vzdialený 26 km od hlavného mesta, 
má s  Heraklionom pravidelné autobusové spojenie. Na 
miestnej promenáde je množstvo obchodíkov, kaviarní, 
reštaurácií a taverien. Večer stoja za návštevu diskotéky 
alebo nočné kluby. Okolité pláže ponúkajú odpočinok, ale 
aj možnosť športového vyžitia. Je ideálnym miestom pre 
všetkých, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku a rušný 
nočný život.
Transfer z letiska: približne 40 minút

Gouves
Gouves je malé turistické stredisko ležiace 18 km východ-
ným smerom od Heraklionu, ktoré žije predovšetkým turis-
tickým ruchom. Vedľa hotela sa nachádzajú supermarkety, 
obchodíky so suvenírmi a taverny. Okolie mestečka sa pýši 
krásnymi piesočnatými plážami. Do 8 km vzdialeného Her-
sonissosu sa za zábavou dostanete autobusom. 
Transfer z letiska: približne 20 minút

Malia – Stalis
Dve strediská Malia a Stalis tvoria takmer jeden súvislý re-
ťazec, aj keď obidve majú svoju vlastnú identitu a kolorit. 
Sú to pôvabné turistické mestečká s nádhernými piesočna-
tými plážami. Niekoľko kilometrov od Malie sa nachádzajú 
vykopávky tretieho najväčšieho paláca na Kréte z obdobia 
minojskej civilizácie. Z Malie i Stalisu sú dobré autobusové 
spojenia do Heraklionu alebo mestečka Agios Nikolaos. 
Transfer z letiska: približne 45 minút

Ierapetra
Najjužnejšie mesto Európy vzniklo na mieste antického 
prístavu Hierapedra. Nedávnu históriu pripomína benátska 
prístavná pevnosť z 13. storočia, mešita s minaretom na 
námestí v starej časti mesta a pamiatky v Archeologickom 
múzeu. Dnes moderné a živé mesto predstavuje ideálne 

Letoviská > Umiestnenie hotelov

AGIA GALINI

RETHYMNO

PLAKIAS

AGIA PELAGIA

HERSONISSOS

CHANIA

ELAFONISI SISSI
MALIA ELOUNDA

AGIOS
NIKOLAOS

HERAKLION

KRÉTA

IERAPETRA

RETHYMNO

BALIRETHYMNO 
VILLAGE

IERAPETRA
CHC CORIVA BEACH

SUNSHINE CRETE BEACH
PETRA MARE

ALMYRA HOTEL & VILLAGE

SISSI

MALIA
ELOUNDA

AGIOS
NIKOLAOS

HERAKLION

CLUB CALIMERA SIRENS BEACH

SERITA BEACH

AMOUDARA

LTI MELI PALACE
STELLA VILLAGE

STELLA PALACE

DESSOLE DOLPHIN BAY RESORTATRIUM

LISA MARI

KATHRIN BEACH

KAVROS GARDEN

KAVROS BEACH

JO-AN BEACH

ARIADNE BEACH

KALIA BEACH

IMPERIAL BELVEDERE
ROYAL BELVEDERE

HERSONISSOS VILLAGE
MEDITERRANEO

miesto k stráveniu príjemnej dovolenky k čomu prispieva 
aj príjemné podnebie s vyššími teplotami ako na severe 
ostrova. Pláže v okolí sú prevažne s tmavým pieskom 
a  okruhliakmi. Biely piesok nájdete na ostrove Chrissi 
vzdialeného asi 15 km od pobrežia.
Transfer z letiska: približne 110 minút

Kokkini Hani 
Toto, zatiaľ nie veľmi známe letovisko sa nachádza asi 
12 km východne od mesta Heraklion. Je to menšia dedina, 
v ktorej nájdete miestne taverny a krásne pláže. Výhodou 
je blízkosť hlavného mesta kam sa pohodlne dostanete 
miestnou dopravou. Susedí s väčším letoviskom Gouves. 
Transfer z letiska: približne 20 minút

Kavros
Letovisko Kavros sa nachádza na severozápade ostrova 
s  peknou piesočnatou plážou s pozvoľným vstupom. Pô-
vabná malá dedinka je dnes obľúbeným letoviskom, ktorá 
si zachovala svoju pôvodnú atmosféru. V okolí je množ-
stvo zelene a je vhodné skôr pre pokojnejšiu dovolenku. 
Letovisko je ideálnym východiskovým bodom na pozná-
vanie západného pobrežia – v blízkosti je jazero Kournas, 
Rethymno aj tiesňava Samaria.
Transfer z letiska: približne 100 minút 

Umiestnenie hotelov

Grécko > Kréta
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Agios Nikolaos

 Heraklion – prístav

Tiesňava Samaria

Knossos – Heraklion

Ostrov Spinalonga

Knossos + Heraklion 
Prehliadka najväčšej archeologickej lokality doby bronzovej 
na ostrove Kréta. Uvidíte významný turistický cieľ, 4000 ro-
kov starý minojský palác Knossos je zážitkom, ktorý by si 
nemal nechať ujsť žiadny z návštevníkov Kréty. Vďaka za 
celoživotnú prácu archeológa Sira Edwarda Evansa tu máte 
možnosť detailne spoznať prastarú minojskú architektúru, 
ktorá bola začiatkom epochy starého antického Grécka 
a spôsob života minojcov samotných. Palác Knossos bol 
hlavným centrom minojskej ríše, založenej bájnym kráľom 
Minosom. Knossos sa skladá z miestností rôznych funkcií, 
ktoré boli navzájom prepojené chodbami pripomínajúcimi 
bludisko. Ďalšou časťou výletu je návšteva hlavného mesta 
Kréty – Heraklionu, kde budete mať možnosť nakúpiť na 
tradičnom trhovisku.
Orientačná cena: 55-67 €, dieťa 4-12 rokov 25-32 € (cena sa 
líši v závislosti na oblasti)

Ostrov Chrissi 
Výlet, ktorý vám odhalí krásy východnej Kréty. Pôjdeme 
cez vnútrozemie Kréty až na juh k Líbyjskému moru do 
mesta Ierapetra, kde bude čas na individuálnu prehliadku. 
Potom budeme loďou dopravení na jeden z 81 neobýva-
ných ostrovov. Tyrkysové more, zlatý piesok, fi alové mušle 
a piesočné duny neodmysliteľne patria k ostrovu Chrissi, 
ktorý je tiež nazývaný Karibikom Kréty. Zažite atmosféru 
ostrova pri šnorchlovaní, kúpaní, potápaní sa vo vodách 
Líbyjského mora, alebo si vychutnajte rybie špeciality 
v miestnej taverne. 
Orientačná cena: 55 €, dieťa 4-12 rokov 28 € z oblasti Iera-
petra (bez transferu do prístavu)
Orientačná cena: 50-65 €, dieťa 4-12 rokov 25-32 € (cena 
sa líši v závislosti na oblasti)

Ostrov Spinalonga 
Tento výlet nás zavedie na malý neobývaný ostrov východ-
ného pobrežia Kréty. Na pôvodne pirátsky ostrov Spina-
longa sa preplavíte z malebného prístavného mesta Agios 
Nikolaos. Počas plavby sa môžete občerstviť či osviežiť 
kúpaním v zátoke Kolokytha. Na ostrove navštívite benát-
sku pevnosť zo 16. storočia, ktorá chránila prístav Elounda. 
Naše putovanie si zaslúži aj návštevu spojenú s voľným 
časom v prístavnom meste Agios Nikolaos, jednom z naj-
krajších miest východu .
Orientačná cena: 59-70 €, dieťa 4-12 rokov 30-35 € (cena 
sa líši v závislosti na oblasti)

Samaria 
Samaria, pôvodne malá horská dedinka, po ktorej je dnes 
pomenovaná jedna z najimpozantnejších roklín na svete, 
sa nachádza v západnej časti Kréty, v Bielych horách, kde je 
na vrcholkoch hôr ešte na začiatku leta sneh. Objavíte celý 
rad dych zarážajúcich scenérií, kde skaly tvoriace tento ma-
sív dosahujú po celej svojej dĺžke až 600 metrov. Nájdete 
tu píniové lesy aj prastaré cédrové stromy, horské pramene 
a odpočívadlá s pramenitou pitnou vodou. Na konci výletu 
bude možnosť kúpania v Líbyjskom mori či občerstvenia 
v taverne.
Orientačná cena: 58-86 €, dieťa 4-12 rokov 30-43 € (cena 
sa líši v závislosti na oblasti)

Upozornenie:
• Minimálny počet na realizáciu fakultatívneho výletu je 

10 osôb.
• Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa počas 

sezóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK 
KARTAGO TOURS a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípadné 
sťažnosti je nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané 
miestnym sprievodcom, ak nie je uvedené inak. 

• Všetky výlety sú organizované z oblastí: Ag. Pelagia, 
Ammoudara, Kokkini Chani, Gouves, Hersonissos, Stalis, 
Malia.

Fakultatívne výlety

Počas Vášho pobytu na Kréte je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrétnej 
ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. 

Grécko > Kréta
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a h l í n p u v é
Hotelový komplex postavený v typickom gréckom štýle, sa skladá z hlavnej budovy a menších dvoj-
poschodových bungalovov. Centrum Analipsis, kde sa nachádza veľa obchodíkov, taverien, barov 
a reštaurácií je vzdialené cca 700 m. Priamo pred hotelom sa nachádza zástavka miestnej autobusovej 
dopravy, odkiaľ sa pohodlne dostanete do centra letoviska Hersonissos. Hotel odporúčame klientom, ktorí 
túžia po príjemne strávenej dovolenke v hoteli s kvalitnými službami. A predovšetkým rodinám s deťmi.

Stella Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  20 km 
vzdialenosť od centra:  700 m 
nákupné možnosti:  700 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, reštaurácia 
s  obsluhou, bar, 3 bary pri bazéne, TV miestnosť, 
Wi-Fi (za poplatok), internetová miestnosť (za popla-
tok), 2 bazény so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), 2 detské bazény so šmykľavkami, detské 
ihrisko, miniklub (od 4 do 12 rokov) 
Pláž
malá piesočnatá pláž, ležadlá a slnečníky (zadarmo), 
cca 20 m od hotela sa nachádza väčšia verejná pláž, 
ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis, stolný tenis, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, ne obmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a  alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na mies tach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie. 

Grécko > Kréta > Analipsis

od 1 029 €Katalógová
cena

od 689 €Cena do
24.12.2016
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h l m í n p u v w y é á
Hotelový komplex s veľmi priateľskou atmosférou leží priamo pri širokej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších na ostrove. Komplex sa skladá z hlavnej 
budovy a bungalovov. Celý areál obklopuje upravená rozľahlá záhrada, v ktorej nájdete 3 bazény, širokú 
ponuku športového vyžitia aj priestor pre opaľovanie. Do centra letoviska Malia sa dostanete príjemnou 
prechádzkou. Hotel odporúčame všetkým, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku a rodinám s deťmi.

Club Calimera Sirens Beach ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Economy izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  800 m
nákupné možnosti:  800 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, trezor (za poplatok) vlastné sociál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa, economy izba: 
k dispozícii iba obmedzený počet izieb
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more – prístelky pre deti formou 
poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar pri bazéne, minimarket, TV miestnosť, 
miestnosť s pripojením na internet a Wi-Fi pripojenie 
(zadarmo), 3 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detský bazén, detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom, ležadlá a slnečníky 
(zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 2 tenisové 
kurty, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, plážový vo-
lejbal, minifutbal, aerobic, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kréta > Malia

od 819 €Katalógová
cena

 

od 548 €Cena do
24.12.2016
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h l m n í p u v w y é / á
Hotelový komplex, ktorý ponúka ideálne podmienky na strávenie pohodovej a aktívnej rodinnej dovolenky 
sa nachádza priamo pri peknej širokej pláži s tmavým pieskom a drobnými okruhliakmi. Rodiny s deťmi 
ocenia ubytovanie v priestranných rodinných izbách a zázemie pre deti s miniklubom, ihriskom a detským 
bazénom. Mesto Ierapetra je od hotela vzdialené približne 8 km, autobusová zastávka sa nachádza 
v blízkosti hotela. Odporúčame predovšetkým rodinám s deťmi, je však vhodnou voľbou aj pre milovníkov 
aktívnej dovolenky a pekného kúpania.

Sunshine Creta Beach ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112
Rodinná izba s výhľadom na more: 
11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  105 km 
vzdialenosť od centra:  8 km 
nákupné možnosti:  1 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (za poplatok), minibar, Wi-Fi pripoje-
nie (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba s výhľadom 
na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, bar, bar pri bazéne, internetová 
miestnosť a Wi-Fi pripojenie na recepcii (za popla-
tok), TV miestnosť, diskotéka, minimarket, konfe-
renčná miestnosť, 2 bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), osušky (za zálohu), 2 detské bazény, šmy-
kľavky, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minigolf, 
stolný tenis, plážový volejbal, fi tness, šípky, sauna, 
vírivka, v sesterskom hoteli Sunshine Creta Village: 
tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Kréta > Ierapetra – Koutsounari

od 759 €Katalógová
cena

 

od 508 €Cena do
24.12.2016
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h l o n í p u v w y é á
Príjemný hotelový rezort sa nachádza na južnom pobreží Kréty, priamo pri obľúbenej, dlhej piesočnato-
okruhliakovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Moderný areál postavený v štýle prázdninovej dedinky 
sa skladá z niekoľkých blokov ležiacich v peknej záhrade. Hostia hotela tu nájdu ideálne zázemie k stráveniu 
pohodovej dovolenky. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií a rodinám s deťmi.

Almyra Hotel & Village ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  105 km 
vzdialenosť od centra:  8 km 
nákupné možnosti:  1 km 
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, tre-
zor (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tická reštaurácia, bar, bar pri bazéne, spoločenská 
miestnosť s TV, internetová miestnosť (za poplatok), 
Wi-Fi v lobby (za poplatok), minimarket, 2 bazény (sl-
nečníky a ležadlá zadarmo, osušky za zálohu), detský 
bazén, detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi s pozvoľným vstupom do 
mora, slnečníky a ležadlá, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, tenisový kurt, stolný 
tenis, volejbal, basketbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži, fi tness, SPA centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a nealkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kréta > Ierapetra- Koutsounari

od 729 €Katalógová
cena

 

od 488 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p u v w y é /
Hotel patriaci do známej hotelovej siete Dessole, sa nachádza pri krásnej piesočnatej pláži Amoudara, len 
niekoľko minút od centra Heraklionu. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých vedľajších blokov, 
ktoré sú rozmiestnené v zelenej záhrade. Odporúčame všetkým vekovým kategóriám a rodinám s deťmi.

Dessole Dolphin Bay ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  14 km 
vzdialenosť od centra:  7 km 
nákupné možnosti:  2 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor, minibar, vlastné sociál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – ubytovanie prodovšetkým v bunga-
lovoch
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na, 3 bary, konferenčná miestnosť, Wi-Fi (zadarmo), 
TV miestnosť, bazén so šmykľavkou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko, 
detský klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, diskotéka, 
stolný tenis, basketbal, plážový volejbal, šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, wellness, masáže, sauna, 2 tenisové kurty, 
vodné športy na pláži (cca 200 m od hotela)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kréta > Amoudara

od 659 €Katalógová
cena

 

od 441 €Cena do
24.12.2016
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a h l í p u v y é á
Príjemný hotelový komplex sa nachádza priamo pri piesočnato-okruhliakovej pláži, neďaleko letoviska 
Ierapetra. Do centra sa dostanete príjemnou prechádzkou po pešej promenáde. V blízkosti hotela sa 
nachádza autobusová zastávka. Vďaka bohatému a do detailu premyslenému zázemiu pre deti je hotel 
ideálnym miestom pre strávenie aktívne príjemnej rodinnej dovolenky. 

Petra Mare ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Junior Suite: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  100 km 
vzdialenosť od centra:  800 m 
nákupné možnosti:  800 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (za poplatok), minibar (zadarmo), 
vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite – väčšia zrekonštruovaná izba, niektoré 
izby sú oddelené prepážkou s posuvnými dverami
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, bar, snack bar pri bazéne, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), TV miestnosť, zmenáreň, mini-
market, bazén so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), osušky (za poplatok), veľký detský bazén 
so šmykľavkami a pirátskou loďou, detské ihrisko, 
miniklub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, stolný tenis, volejbal, 
aerobic, vodné pólo, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, požičovňa bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Grécko > Kréta > Ierapetra

od 739 €Katalógová
cena

 

od 495 €Cena do
24.12.2016
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a h m í p u v y é /
Hotelový komplex nachádzajúci sa v pokojnej časti oblasti Anissaras, len niekoľko kilometrov od mesta 
Hersonissos ponúka svojim hosťom príjemnú atmosféru v peknom prostredí so záhradou a dvoma bazénmi. 
Hotel má vlastnú piesočnato – okruhliakovú pláž. Odporúčame ho hlavne rodinám s deťmi, ktoré určite 
privítajú detský bazén so šmykľavkami a toboganom, detské ihrisko a miniklub. 

Serita Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Bungalov s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  30 m (cez miestnu 
  nefrekventovanú cestu) 
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  3 km Hersonissos
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, trezor (za popla-
tok), TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné 
sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Bungalov s výhľadom na 
more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na, lobby bar, bar pri bazéne, minimarket, obchod 
so suvenírmi, obchodná arkáda, kaderníctvo, Wi-Fi 
v  lobby (zadarmo), 2 bazény so slanou vodou (sl-
nečníky a ležadlá zadarmo), osušky (za zálohu), 
detský bazén, šmykľavky, miniklub (od 4 do 12 ro-
kov), junior klub (od 12 do 16 rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnato-okruhliaková, vstup miestami kamenistý, 
slnečníky a ležadlá (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, 2 tenisové kurty, šípky, plážový vo-
lej bal, nemotorové vodné športy (200 m od hotela)
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorové vodné športy na pláži (200 m od hotela) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v  časoch 
určených hotelom. Po predchádzajúcej rezervácii je 
možné obedovať a večerať v taverne. Počas večere 
sa vyžaduje formálne oblečenie.

Grécko > Kréta > Hersonissos – Anissaras 

od 769 €Katalógová
cena

 

od 515 €Cena do
24.12.2016
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d l í p u v y é
Hotelový komplex viacerých domčekov sa nachádza v nádhernej časti Kréty, pri letoviskách Stalis a Malia. 
Pri hoteli nájdete obchodíky so suvenírmi, supermarket, reštaurácie a taverny. Príjemné prostredie, dobrá 
poloha na pokojnom mieste neďaleko centra, kam sa dostanete príjemnou prechádzkou a nádherná 
piesočná pláž, vytvárajú ideálne miesto pre strávenie nezabudnuteľnej dovolenky. Odporúčame klientom, 
ktorí chcú počas dňa odpočívať pri pláži a večer si užívať zábavu či nakupovať.

Ariadne Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122
Superior izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  30 km 
vzdialenosť od centra:  500 m 
nákupné možnosti:  1 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV, telefón, minibar (za po-
platok), trezor (za poplatok), vlastné sociál ne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Superior izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, Wi-Fi (zadarmo), bazén (ležadlá a slnečníky 
za poplatok), detský bazén, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.

Grécko > Kréta > Malia – Stalis

od 729 €Katalógová
cena

od 488 €Cena do
24.12.2016
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a h m n í p u v w y z é á
Hotel sa nachádza na vyvýšenom mieste na okraji mesta Hersonissos. Od pláže Star Beach s hrubozrnným 
pieskom a bohatými športovými a zábavnými aktivitami je oddelený iba miestnou komunikáciou a je od nej 
vzdialený asi 600 m – Imperial Belvedere a 400 m Royal Belvedere (hotel zabezpečuje zadarmo dopravu na 
pláž niekoľkokrát denne). Do centra Hersonissosu ako i do malebnej starej časti mesta sa dostanete príjem-
nou prechádzkou. V blízkosti hotela sa nachádzajú obchody, reštaurácie, aquapark a zábavné centrum. Hotel 
s kvalitnými službami je vhodný predovšetkým pre klientov, ktorí vyhľadávajú rušný nočný život.

Imperial & Royal Belvedere ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 111-1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m (Royal Belvedere), 
  600 m (Imperial Belvedere) 
vzdialenosť od letiska:  26 km 
vzdialenosť od centra:  2 km 
nákupné možnosti:  350 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, minibar, trezor 
(za poplatok), vlastné sociálne zariadenie, balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – priestranná miest nosť oddelená po-
suvnými dverami 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, minimarket, konferenčná miestnosť, pri-
pojenie na internet (za poplatok, v hoteli Imperial 
Belvedere), Wi-Fi v lobby (zadarmo, v hoteli Royal 
Belvedere), 2 bazény s morskou vodou – Imperial 
Belvedere (slnečníky a ležadlá zadarmo), 6 bazé-
nov s morskou vodou – Royal Belvedere (slnečníky 
a ležadlá zadarmo), detský bazén so sladkou vodou, 
krytý bazén, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s hrubozrnným pieskom, slnečníky a le-
žadlá (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
plážový volejbal, telocvičňa, tenisový kurt, minigolf, 
fi tness, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, golf (vybavenie za poplatok), vodné 
športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kréta > Hersonissos

od 729 €Katalógová
cena

Imperial Belvedere

od 699 €Katalógová
cena

Royal Belvedere

od 468 €Cena do
24.12.2016

od 488 €Cena do
24.12.2016
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a h m n í u w z é á
Hotel Hersonissos Village je situovaný na úpätí kopca, z ktorého je nádherný výhľad na záliv. Nachádza sa 
v letovisku Sarantari v susedstve mesta Hersonissos vzdialeného 1 km. Táto lokalita je známa pod názvom 
Limanakia, čo v preklade znamená malé zálivy. Hotel je postavený v tradičnom gréckom štýle a pozostáva 
z niekoľkých malých bielych bungalovov a udržiavanej záhrady. Od pláže s bielym pieskom je vzdialený 
len pár minút chôdze a hoteloví hostia môžu využívať cestu na pláž cez hotel Hersonissos Maris. Výborná 
poloha hotela je kombináciou prírodného prostredia, blízkosti pláže a ruchu mesta Sarantari. Odporúčame 
všetkým vekovým kategóriám a rodinám s deťmi.

Hersonissos Village ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Štandardná izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí/1 km Hersonissos
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi, trezor (za poplatok), minibar, vlastné 
sociál ne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, 
sušič na vlasy, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, Wi-Fi 
(zadarmo), pripojenie na internet TV miestnosť, zme-
náreň, 3  bary, konferenčná miestnosť, minimarket, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, 
detské ihrisko
Pláž
kamienkovo-piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za po-
platok), 3-krát denne premáva shuttle bus
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný te-
nis, tenisový kurt (tvrdý povrch), basketbalové, mini 
futbalové ihrisko (8x8 m), plážový volejbal, fi tness, 
minigolf, ľahké športové animácie
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, grécky večer s barbecue, golf (10 km 
od hotela), prenájom bicyklov
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Kréta > Sarantari

od 689 €Katalógová
cena

od 461 €Cena do
24.12.2016
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d h l í n p u v é y
Hotel sa skladá z niekoľkých poschodových blokov situovaných v záhrade a je postavený v tradičnom 
ostrovnom štýle. Svojim klientom ponúka služby na veľmi dobrej úrovni. Nachádza sa v pokojnejšej lokalite, 
avšak na svoje si prídu i milovníci zábavy a prechádzok po okolí. Hotel je ideálnou voľbou pre všetkých, 
ktorí vyhľadávajú tradičnú priateľskú atmosféru a kvalitné služby.

Jo-An Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  70 km 
vzdialenosť od centra:  7 km
nákupné možnosti:  400 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, minibar, TV so 
satelitným príjmom, trezor (za poplatok), vlastné 
sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo te-
rasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar pri bazéne, internetové pripojenie (za 
poplatok), Wi-Fi (za poplatok), bazén (slnečníky a le-
žadlá zadarmo), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnato-okruhliaková, vhodná obuv do vody, sl-
nečníky a ležadlá (za poplatok), osušky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
1 x týždenne grécky večer a diskotéka, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy (100 m od hotela), biliard
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večer formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kréta > Rethymno – Adele 

od 659 €Katalógová
cena

od 441 €Cena do
24.12.2016
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h l o n í p u v w é y
Elegantný hotelový komplex postavený v štýle minojského paláca sa nachádza v pokojnom prostredí 
udržiavanej záhrady, priamo pri piesočnatej pláži s okruhliakmi. Poloha hotela na pokojnom mieste pri 
súkromnej pláži s azúrovým morom a výhľadom na malý ostrov, zaisťuje ideálne podmienky k stráveniu 
príjemnej dovolenky pre klientov všetkých vekových kategórií. Hotel odporúčame i náročnejším klientom 
a rodinám s deťmi. 

LTI Meli Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  2 km Sissi/5 km Malia
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, bar, snack bar pri bazéne, pripojenie 
na internet (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
diskotéka, obchod so suvenírmi, bazén (slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo), minimarket, miniklub, 
detské ihrisko, detský bazén
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, slnečníky a ležadlá (zadar-
mo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, plážový volejbal, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness a SPA centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Kréta > Malia-Sissi

od 869 €Katalógová
cena

od 582 €Cena do
24.12.2016
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h o n í p u v w y é / á
Hotelový komplex s príjemnou atmosférou sa nachádza v letovisku Hersonissos, na svahu nad pobrežnou 
komunikáciou. Na pláž vzdialenú niekoľko metrov sa dostanete príjemnou prechádzkou. Tradičná grécka 
pohostinnosť a kvalitné služby hotela sú zárukou dobre strávenej dovolenky. Odporúčame všetkým 
vekovým kategóriám i rodinám s deťmi. Hotel nie je vhodný pre klientov s pohybovými ťažkosťami.

Mediterraneo ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m 
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, tre-
zor (za poplatok), minibar, vlastné sociál ne zariade-
nie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
2 bary pri bazéne, konferenčná miestnosť, TV miest-
nosť, Wi-Fi v lobby (zadarmo), internetová miestnosť, 
detské ihrisko, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), detský bazén, vodný park so šmykľavkami pre 
deti, obchod so suvenírmi
Pláž
piesočnato-okruhliaková, ležadlá a slnečníky (za po-
platok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasné animačné programy, večerné programy, te-
nisové kurty, sauna, stolný tenis, šípky, futbal, plážo-
vý volejbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, SPA centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Kréta > Hersonissos

od 649 €Katalógová
cena

 

od 434 €Cena do
24.12.2016
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h n p u v y é
Menší rodinný hotel leží neďaleko krásnej piesočnatej pláže v oblasti Gouves. Je postavený v tradičnom 
egejskom štýle a je ideálnym miestom na strávenie pokojnej dovolenky. Jeho unikátna poloha láka 
k poznávaniu okolia, romantickým prechádzkam i k návšteve blízkeho mestečka Gouves. Hotel odporúčame 
skôr nená ročným klientom.

Kalia Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m (cez cestu) 
vzdialenosť od letiska:  16 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, minibar, vlastné sociál ne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok), bal-
kón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na, bar, snackbar, minimarket, malé detské ihrisko, 
bazén s oddeleným vstupom pre deti (slnečníky a le-
žadlá zadarmo), internetové pripojenie (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, prístupná cez miestnu komunikáciu, sl-
nečníky a ležadlá (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži (miestny prevádzkova-
teľ) 
Stravovanie v cene
All inclusive: kontinentálne raňajky, obedy a večere 
formou bu fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických a al-
koholických nápojov. Možnosť čerpania na miestach 
a v časoch určených hotelom. Počas večere je vyža-
dované formálne oblečenie. 

Grécko > Kréta > Gouves

od 519 €Katalógová
cena

od 347 €Cena do
24.12.2016
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h l n í p u v w y é á
Hotelový komplex s priateľskou atmosférou sa nachádza priamo pri dlhej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Komplex sa skladá z troch oddelených blokov ležiacich v záhrade a ponúka služby all inclusive 
s výhodným pomerom ceny a rozsahu služieb. Navštíviť môžete jazero Kournas, ktoré sa nachádza 7 km 
od hotela, alebo môžete použiť miestnu autobusovú linku a vydať sa na výlet do neďalekého Rethymna 
alebo Chanie. Hotel odporúčame menej náročným klientom, ktorí si chcú užiť služby all inclusive za 
najprijateľnejšiu cenu.

Kavros Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  102 km
vzdialenosť od centra:  14 km Rethymno
  39 km Chania
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV, telefón, trezor (za po-
platok), minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
bar pri bazéne, TV miestnosť, internetové pripojenie 
(za poplatok), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 2 bazény 
(slnečníky a ležadlá zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub, diskotéka
Pláž
piesočnato-kamienková, s pozvoľným vstupom do 
mo ra, slnečníky a ležadlá (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
tenisový kurt (vybavenie za poplatok), stolný tenis, 
volejbal, fi tness, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a nealkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v čase a na miestach ur-
čených hotelom.

Grécko > Kréta > Kavros

od 599 €Katalógová
cena

 

od 401 €Cena do
24.12.2016
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d h n p u w y é á
Hotelový komplex v príjemnom prostredí sa nachádza 350 metrov od piesočnato-kamienkovej pláže, 
v oblasti Kavros. Komplex sa skladá z 3 oddelených budov. Priestranné a jednoducho zariadené izby 
ponúkajú ubytovanie až pre štyri dospelé osoby. Občerstvenie je klientom podávané v sesterskom hoteli 
Kavros Beach. Klienti, ktorí túžia po prehliadke neďalekého Rethymna alebo Chanie, môžu využiť miestnu 
autobusovú dopravu. Hotel odporúčame menej náročným klientom a rodinám s deťmi.

Kavros Garden ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba : 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  350 m 
vzdialenosť od letiska:  100 km 
vzdialenosť od centra:  20 km Rethymno
  40 km Chania 
nákupné možnosti:  4 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV, minibar, trezor (za po-
platok), kuchynka, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), balkón nebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, bar, pripojenie na internet, 
bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), miniklub (v hoteli Kavros Beach) 
Pláž
piesočnato-kamienková, podchodom pod miestnu 
ko mu nikáciu, ležadlá a slnečníky (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, tenisový kurt, 
fi tness (v hoteli Kavros Beach), basketbal, volejbal, 
šípky, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Stravovanie a občerstvenie je zabezpečené 
v hoteli Kavros Beach. Možnosť čerpania na miestach 
a v časoch určených hotelom.

Grécko > Kréta > Kavros

od 529 €Katalógová
cena

od 354 €Cena do
24.12.2016
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d l n í p u y é
Hotel strednej kategórie sa skladá z komplexu niekoľkých poschodových budov, situovaných priamo 
pri piesočnatej pláži v centre turistickej zóny Adelianos Kampos. Do centra letoviska Rethymno, ktoré 
je vzdialené asi 10 minút, premáva pravidelná miestna doprava alebo taxík. Hotel je vhodný pre rodiny 
s deťmi, ale aj pre milovníkov nočného života a prechádzok.

Kathrin Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  76 km 
vzdialenosť od centra:  6 km 
nákupné možnosti:  v okolí 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné sociál ne za-
riadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, trezor 
na recepcii (za poplatok), bar, snack bar, internetové 
pripojenie (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá a slneč-
níky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá s hrubozrnným pieskom (odporúčame 
obuv do vody), ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, stolný futbal, vodné športy (za poplatok) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.

Grécko > Kréta > Adelianos Kampos

od 519 €Katalógová
cena

 

od 347 €Cena do
24.12.2016
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h n í p u v y é
Príjemný rodinný hotel sa nachádza len kúsok od pláže na konci letoviska Bali. Skladá sa z niekoľkých 
menších budov, ktoré obklopuje starostlivo udržiavaná záhrada. Bali je menšie pokojné stredisko, ale 
napriek tomu tu nájdete niekoľko príjemných reštaurácií, barov, taverien a obchodíkov. Hotel odporúčame 
klientom, ktorí vyhľadávajú skôr pokojnú dovolenku.

Lisa Mari ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  58 km 
vzdialenosť od centra:  60 km 
nákupné možnosti:  800 m
Ubytovanie
klimatizácia, prístelky pre deti formou poschodovej 
postele, TV so satelitným príjmom, minibar (za po-
platok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, TV miestnosť, 
bar, snack bar, internet (za poplatok), Wi-Fi (zadar-
mo), terasa, trezor (za poplatok), bazén s oddelenou 
časťou pre deti, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Kréta > Bali

od 529 €Katalógová
cena

od 354 €Cena do
24.12.2016
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a d n í p u y é
Príjemný mestský hotel sa nachádza len niekoľko metrov od piesočnatej pláže a v dostupnej 
blízkosti obchodov, barov a reštaurácií. Do centra strediska Rethymno, sa pohodlne dostanete 
krásnou asi 15 minútovou prechádzkou alebo miestnou autobusovou dopravou. Autobusová 
zástavka je vzdialená približne 50 m od hotela. Odporúčame ho všetkým klientom, ktorí chcú 
prežiť pokojnú dovolenku v príjemnom prostredí.

Atrium ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m 
vzdialenosť od letiska:  90 km 
vzdialenosť od centra:  900 m 
nákupné možnosti:  100 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, snack bar, bar pri bazé-
ne, internetové pripojenie a Wi-Fi (zadarmo), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za depozit), detský bazén, TV 
miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
3 x za týždeň večerný program, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.

Grécko > Kréta > Rethymno

a d l n í y é
Hotel je situovaný na jednej z najkrajších pláží na Kréte. Nachádza sa iba 9 km východne od 
mesta Ierapetra, najjužnejšieho miesta Európy a ponúka podmanivý pohľad na Líbyjské more 
s nekonečnými plážami.. Hotel ponúka relaxačnú, pohodovú dovolenku v kombinácii s krétskou 
pohostinnosťou.

CHC Coriva Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
Bungalov: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  103 km 
vzdialenosť od centra:  9 km 
nákupné možnosti:  50 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
trezor (za poplatok), minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Bungalov
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, snack bar, bar, Wi-Fi (zadarmo), pripojenie na internet, 
zlatníctvo, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), osušky (za popla-
tok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
kuchársky kurz, tanečný kurz, vodné športy na pláži (v blízkosti 
hotela) 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu. 

Grécko > Kréta > Ierapetra

od 739 €Katalógová
cena

od 689 €Katalógová
cena

od 495 €Cena do
24.12.2016

od 461 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený hotel s upravenou záhradou sa nachádza v letovisku Platanias, niekoľko metrov od 
piesočnato-kamienkovej pláže. V živom centre letoviska nájdete mnoho príležitostí k zábave, 
nachádzajú sa tu rôzne reštaurácie, taverny a bary. Na výlet sa môžete vydať do neďalekého 
Rethymna, dobré spojenie zaisťujú miestne autobusové linky. Odporúčame klientom všetkých 
vekových kategórií.

Rethymno Village ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m 
vzdialenosť od letiska:  76 km 
vzdialenosť od centra:  5 km 
nákupné možnosti:  100 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok), telefón, TV so satelit-
ným príjmom, minibar, trezor (za poplatok), vlastné sociál ne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby bar, snack 
bar pri bazéne, minimarket, internetové pripojenie (za popla-
tok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén 
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, plážový volejbal, tenis, vodné športy na pláži (500 m) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Kréta > Rethymno Platanias

a h n u v w é y z
Hotelový komplex skladajúci sa z hlavnej budovy a niekoľkých dvojposchodových budov sa roz-
kladá v peknej udržiavanej záhrade dodávajúcej hotelu nádych romantiky. Komplex sa nachá-
dza na okraji typickej gréckej dedinky Analipsis. Menšia hotelová pláž je od hotela vzdialená cca 
20 metrov. Na širokú piesočnatú pláž sa dostanete príjemnou prechádzkou. Hotel Stella Village 
odporúčame klientom všetkých vekových kategórií, najmä však rodinám s deťmi, ktoré ocenia 
miniklub a detský bazén so šmykľavkami.

Stela Village ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  20 m (cez miestnu komunikáciu) 
vzdialenosť od letiska:  18 km
vzdialenosť od centra:  600 m Analipsi/4 km Hersonissos
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, trezor na 
izbe (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taverna à la car-
te, bar pri bazéne, lobby bar, minimarket, konferenčná miest-
nosť, pripojenie na internet (za poplatok), 4 bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detský bazén so šmykľavkami, mini klub, 
detské ihrisko, amfi teáter 
Pláž
piesočnatá, s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky a ležadlá 
(za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a nepravidelné večerné programy, teniso-
vý kurt (osvetlenie a rakety za poplatok), stolný tenis, basket-
bal, volejbal, vodné pólo, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, video hry, golfové ihrisko (7 km od hotela), vodné špor-
ty (na vzdialenejšej verejnej pláži) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Kréta > Hersonissos – Analipsis

od 809 €Katalógová
cena

od 579 €Katalógová
cena

od 542 €Cena do
24.12.2016

od 387 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný hotelový komplex postavený v krásnej záhrade priamo pri piesočnatej pláži neďaleko prázdni-
nového letoviska Kokkini Hani. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých priľahlých blokov a bunga-
lovov. Hlavné mesto Heraklion je len niekoľko kilometrov a na dopravu je možné využiť autobus, ktorého 
zastávka je v blízkosti. Hotel je ideálny miestom pre strávenie pokojnej rodinnej dovolenky a odporúčame 
ho všetkým vekovým kategóriam.

Arina Sand ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  10 km 
vzdialenosť od centra:  1,5 km 
nákupné možnosti:  200 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, minibar, trezor 
(za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), set na prípravu kávy a čaju, balkón 
alebo terasa, izby sú rozmiestnené v hlavnej i ved-
ľajšej budove
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou,hlavná reštaurácia, lobby 
bar, reštaurácia s obsluhou, snack bar pri bazéne, in-
ternetový kútik (za poplatok), Wi-FI v lobby, minimar-
ket, obchod so suvenírmi, konferenčná miestnosť, TV 
miestnosť, bazén s morskou vodou (ležadlá a slneč-
níky zadarmo), detský bazén s morskou vodou, det-
ské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, šípky, 
plážový volejbal a futbal, fi tness, 2 tenisové kurty 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, poobedňajšia káva, 
čaj, zákusky a zmrzlina, neobmedzené množstvo ne-
alkoholických a alkoholických nápojov miestnej výro-
by. Možnosť čerpania v čase a na miestach určených 
hotelom. Pri večeri sa vyžaduje formálne oblečenie.

Grécko > Kréta > Kokkini Hani

od 929 €Katalógová
cena

od 622 €Cena do
15.1.2017
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Zrekonštruovaný hotelový komplex leží priamo pri peknej, širokej, piesočnatej pláži a skladá sa z hlavnej 
budovy a niekoľkých vedľajších blokov, ktoré sú rozmiestnené do starostlivo udržiavanej záhrady. V okolí 
hotela nájdete niekoľko reštaurácií a taverien, rušnejšie centrum letoviska Malia je od hotela vzdialené 
približne 2 km. Hotel ocenia predovšetkým rodiny s deťmi, ktoré si užijú príjemnú dovolenku na jednej 
z najkrajších pláží na Kréte. 

Carolina Mare ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, set na prípravu 
kávy a čaju, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
TV miestnosť, 2 bazény (slnečníky a  ležadlá zadar-
mo), 2 detské bazény ( jeden s malou šmykľavkou), 
detské ihrisko, miniklub, pripojenie na internet a Wi-
Fi (za poplatok)
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom, slnečníky a ležadlá 
(zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy (grécky večer – ná-
poje a občerstvenie za poplatok), plážový volejbal 
a futbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži (za poplatok)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahký snack, zmrzlina, káva a čaj, neobme-
dzené množstvo nealkoholických a alkoholických ná-
pojov miestnej výroby. Možnosť čerpania v čase a na 
miestach určených hotelom. Po predchádzajúcej re-
zervácii možnosť 1 x večerať v reštaurácii s obsluhou. 
Počas večere je požadované formálne oblečenie. 

Grécko > Kréta > Malia

od 849 €Katalógová
cena

od 568 €Cena do
15.1.2017
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Hotel Elounda Breeze Resort poskytuje vyšší štandard služieb a ubytovania, kde hostia strávia 
nezabudnuteľné chvíle plné odpočinku a zábavy. Rodinný rezort sa nachádza v pokojnej časti rybárskej 
dedinky Elounda, v blízkosti mora. Približne 1,5 km od hotela sa nachádza Spa a golfové centrum Porto 
Elounda GOLF & SPA RESORT.

Elounda Breeze Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  1,5 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar, TV so satelitným príj-
mom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), set na prípravu kávy a čaju, trezor (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, snack bar pri bazéne, Wi-Fi (zadarmo), minimar-
ket, bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), detský 
bazén
Pláž
piesočnato-kamenistá, slnečníky a ležadlá (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
ranná gymnastika, aerobic, tenisový kurt, volejbal, 
basketbal, šípky, stolný tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, vodné športy na pláži, potápačské 
centrum, SPA a golfové centrum v blízkosti hotela 
(1,5 km)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo nealkoholických a alkoholických nápojov miest-
nej výroby. Možnosť čerpania v čase a na miestach 
určených hotelom. Pri večeri sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Kréta > Elounda

od 789 €Katalógová
cena

od 528 €Cena do
15.1.2017
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Egejské more

AIRPORT

RHODOS

RHODOS

ALIMIA NISIDA

LINDOS

RHODOSGrécko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 29 °C 23 °C

Júl 31 °C 25 °C

August 32 °C 25 °C

September 29 °C 24 °C

Október 25 °C 22 °C

Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Dĺžka letu: 2:30 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Grécku: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Rhodos je najväčší ostrov v súostroví Dodekanes a štvrtý najväčší gréc-
ky ostrov s najmiernejším podnebím z celého Stredomoria. Pre svoju 
neopakovateľnú nádhernú prírodu si ostrov vydobyl svoj názov Ródos 
– „Ruža“. Rozprávkovo krásne sú aj štrkovité pláže ovievané chladným, 
sviežim vánkom prúdiacim od tmavomodrého mora až k poetickému 
„Údoliu motýľov“. Vzduch celého ostrova je presýtený vôňou pomaran-
čovníkov, olivovníkov, fi govníkov, cypriškov, pínií, kvitnúceho tymiánu, 
levandule a rozmarínu. 

Rhodos
Ostrov má hornatý povrch s vrchom Atavyros vysokým 1215 m a pobrežie dlhé 
220 km s množstvom rozmanitých pláží. Celý ostrov je lemovaný až 50 m hlbokým 
morským dnom, ktoré v oblasti mestečka Lindos klesá do tzv. rhodoskej priekopy 
s hĺbkou 4453 m.

Veľa miestnych pláží získalo ocenenie Európskej Únie, tzv. „ Modrú vlajku“ – eko-
logickú cenu za čistotu pláží a krištáľovo priezračnú vodu. 

Niektoré z nich sú organizované, t. j. vybavené jednoduchými prezliekarňami, 
sprchami so sladkou vodou, toaletami, požičovňami slnečníkov a ležadiel, vod-
ných bicyklov, kajakov, windsurfi ngových dosiek, stánkami s občerstvením a pod. 
Občerstvenie občas roznášajú aj predavači. Na niektorých plážach môžete vyskú-
šať rôzne športové atrakcie, napr. jazdu na banáne alebo nafukovacích kolesách 
ťahaných motorovým člnom, paragliding – let na padáku ťahanom člnom asi 20 m 
nad hladinou mora, vodné lyže alebo vodné skútre. Môžete si tiež prenajať malú 
loď s kapitánom a objavovať nové pláže. 

Nechýba tu naozaj nič na pohodlnú dovolenku. 
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Informácie o letoch

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
8-dňového 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 výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fa-
kultatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hote-
lov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.).

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách na Rhodos nie je od držiteľov ces-
tovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov 
po návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných 
štátov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu 
na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje 
dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, od-
porúčame mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v an-
gličtine. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými 
rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou 
podpísané prehlásenie jedného z rodičov, že s danou oso-
bou môže cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v anglič-
tine s uvedeným telefónnym číslom).

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na Rhodos 
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 6. 6. – 26. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Košíc na Rhodos 
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 13. 6. – 26. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy na Rhodos 
Odletové dni: utorok/piatok
Termíny odletov: 6. 6. – 29. 9. 2017 

11/12-dňové lety s odletom z Košíc na Rhodos 
Odletové dni: utorok/piatok
Termíny odletov: 16. 6. – 29. 9. 2017 

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

Grécko > Rhodos

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 

Prenájom automobilov:
Naša CK spolupracuje s preverenými požičovňami auto-
mobilov. S ich ponukou sa môžete zoznámiť na mieste 
prostredníctvom nášho delegáta. K požičaniu automobilu 
je nutné mať platný medzinárodný vodičský preukaz, vlast-
niť vodičské oprávnenie minimálne 3 roky a dosiahnuť vek 
21 rokov.
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a taverny robia z Faliraki typické turistické letovisko. No-
vootvorený vodný park s množstvom tobogánov, bazénov, 
hydromasážou a inými atrakciami, ktoré sa nachádzajú na 
okraji Faliraki, sú rajom pre deti aj dospelých.
Transfer z letiska: približne 45 minút

Pefkos/Lardos
Na juhovýchode ostrova, v Lardenskom zálive, ležia dve 
letoviská – turistický Pefkos a tradičný Lardos. Obľúbené 
letovisko Pefkos sa rýchlo rozvíja vďaka turistickému ru-
chu, naopak Lardos si uchováva svoju tradičnú grécku at-
mosféru. Dlhá piesočnatá pláž s okruhliakmi a pozvoľným 
vstupom do mora, ocenená modrou vlajkou, zaručuje prí-
jemnú dovolenku. Neďaleko sa nachádza starodávne mes-
tečko Lindos, ktorého dominantou je Akropola s chrámom 
bohyne Atény.
Transfer z letiska: približne 70 minút

Letoviská > Umiestnenie hotelov
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Umiestnenie hotelov

Kiotari
Letovisko leží na juhovýchodnom pobreží ostrova. Nájdete 
tu štýlové taverny, reštaurácie, obchody a taktiež peknú 
piesočnato-okruhliakovú pláž. Odporúčame klientom, ktorí 
vyhľadávajú miesto pre pokojnú dovolenku.
Transfer z letiska: približne 80 minút

Afandou
Vnútrozemská obec Afandou, obklopená olivovými hájmi, 
bola založená v časoch, keď si ľudia stavali svoje domy ďa-
leko od pobrežia, aby boli dobre ukrytí pred pirátmi, ktorí 
sa plavili okolo ostrova. Odtiaľto tiež pochádza jej názov, 
ktorý znamená „skrytý, neviditeľný“.
Dnes je Afandou jednou z najstarších a najväčších obcí na 
ostrove. Čaká vás tu mnohoročná história a tradičná gréc-
ka pohostinnosť. Nájdete tu rôzne taverny, reštaurácie, 
kaviarne a obchody. Širokú piesočnatú pláž s okruhliakmi 
lemuje promenáda, ktorá ponúka príjemné prechádzky. 
Takmer pri pláži leží tiež jediné 18 jamkové golfové ihrisko 
na ostrove.
Transfer z letiska: približne 55 minút

Ialyssos
Letovisko nachádzajúce sa na západnom pobreží ostrova, 
na úpätí hory Filerimos, ponúka krásne piesočnaté pláže 
s okruhliakmi. Letovisko patrí medzi tie najživšie s množ-
stvom kaviarní, barov, obchodov v starobylom centre 
mesta. Na pláži fúka príjemný vietor, ktorý vytvára skvelé 
podmienky pre rôzne vodné športy vrátane windsurfi ngu. 
Letovisko je v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta, 
do ktorého sa ľahko dostanete s niektorým z miestnych 
autobusov. 
Transfer z letiska: približne 20 minút

Rhodos
Centrom všetkého diania na ostrove je mesto Rhodos, roz-
kladajúce sa na severnom výbežku ostrova, ktorý lemujú 
dlhé piesočnaté pláže. Vlastné centrum tvorí modernú časť 
mesta s obchodmi a množstvom príležitostí k zábave rôz-
neho druhu. Rhodos predstavuje takmer nevyčerpateľnú 
studňu historických pamiatok a exotickú atmosféru gréc-
keho juhu. 
Transfer z letiska: približne 30 minút

Faliraki
Táto pôvodne malá dedinka sa v posledných rokoch pre-
menila na jedno z najvyhľadávanejších a najrušnejších 
miest ostrova Rhodos. Vďaka svojej dlhej piesočnatej pláži, 
pomaly sa zvažujúcej do mora, množstvu stánkov s občer-
stvením, barov a bohatej ponuke vodných športov je Fa-
liraki ideálnym miestom na prežitie dovolenky. Požičovne 
áut, motoriek a bicyklov, zmenárne, diskotéky, reštaurácie 

Grécko > Rhodos
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Fakultatívne výlety

Počas Vášho pobytu na Rhodose je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrétnej 
ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. Túto službu zabezpečuje miestna 
agentúra.

Zrekonštruovaný Palác veľmajstrov na Rhodose

Socha jeleňa pri vchode do prístavu na Rhodose

V prístave Mandraki na východe hlavného mesta Rhodos 
stoja tri zachovalé stredoveké mlyny. 

Ostrov Symi

Prehliadka mesta Rhodos
Prehliadka začne na vrchu Monte Smith, ktorý ponúka 
jedinečný výhľad na prístav a mesto Rhodos. Na vrchu si 
tiež pozriete pozostatky antickej Akropoly – Apollonovho 
chrámu a chrámu bohyne Atény, amfi teáter a štadión. Po 
návšteve Akropoly budete pokračovať do historickej časti 
mesta, kde sa prejdete známou Rytierskou ulicou, ktorá je 
dláždená farebným mramorom tvoriacim skvostné mozai-
ky, uvidíte palác Veľmajstrov, ktorý býval mocenským cen-
trom johanitského rytierskeho rádu, prezriete si stredove-
ké hradby a zdobené fasády okolitých domčekov. Účastníci 
tohto výletu sa presvedčia o tom, že stará časť mesta patrí 
právom patrí k svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO 
a zároveň medzi najkrajšie miesta ostrova. Zostávajúci čas 
môžete využiť na nákupy, prípadne na príjemné posedenie 
v niektorej s miestnych taverien.  
Orientačná cena: dospelá osoba 32 €, deti 6-12 rokov 16 € 
(cena sa líši v závislosti na oblasti)

Plavba loďou na ostrov Symi
Symi je obývaný ostrov v súostroví Dodekanisos (súostro-
vie 12 ostrovov). Nachádza sa 40 km od Rhodosu a 7 km 
od Turecka. Nalodenie je z prístavu Mandraki v hlavnom 
meste Rhodos. Plavba trvá približne 1 hodinu a 45 minút. 
Navštívite miesto s pravoslávnym kláštorom Panormitis, 
ktorý je zasvätený archanjelovi Michaelovi. Z Panormitisu 
sa preplavíte približne 45 minút na opačnú stranu ostrova 
Symi, do jeho hlavného rovnomenného mesta, kde môže-
te obdivovať zvláštnu architektúru tejto oblasti, domčeky 
vybudované v neoklasicistickom štýle. Nasledovať bude 
ukážka morských húb, stánok s domácim korením a náv-
števa rybárskej reštaurácie s možnosťou obeda (cca 12 €) 

a voľný čas k prehliadke mestečka. Návrat na Rhodos je 
cca v 18 hodine. 
Orientačná cena: dospelá osoba 46 €, deti 6-12 rokov 23 € 
(cena sa líši v závislosti od oblasti)

Výlet po ostrove 
Celodenný výlet autobusom kde spoznáte ostrov Rhodos 
v celej jeho kráse. Prvou zástavkou je mesto Lindos, ktoré-
ho dominantou je antická akropola (vstupné 12 €). Potom 
budete mať možnosť obedovať v tradičnej taverne v de-
dinke Apolakkia (cena 11 €). Taktiež budete mať možnosť 
si odfotografovať výhľad na Monolithos, kde sa nachádza 
zrúcanina jedného z johanitských hradov s výhľadom na zá-
padné pobrežie a priľahlé ostrovy. Čakať vás bude aj ochut-
návka miestnej pálenky Souma, rhodoský med v dedinke 
Siana a pravé rhodoské víno v dedinke Empona. Posled-
nou zástavkou je Údolie motýľov (vstup 5 €), kde môžete 
v období od mája do septembra vidieť motýľa s druhovým 
menom Sriadač kostihojový. Samotné údolie je príjemným 
miestom s možnosťou občerstvenia. 
Orientačná cena: dospelá osoba 46 €, deti 6-12 rokov 23 € 
(cena sa líši v závislosti od oblasti)

Upozornenie:
Realizácia výletov je podmienená minimálnym počtom 
účastníkov .Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu 
sa počas sezóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje 
CK KARTAGO TOURS a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípad-
né sťažnosti je nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádza-
né miestnym sprievodcom, ak nie je uvedené inak. Ceny 
nezahŕňajú vstupy.

Grécko > Rhodos

Lindos – Akropola a pevnosť Johanitov
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h m o n í p q v w é y / á
Obľúbený hotelový komplex je terasovito vystavaný v rozľahlej záhrade priamo nad piesočnato-kamienkovou 
plážou, od ktorej je oddelený len pobrežnou cestou. Hotel poskytuje svojim hosťom maximálnu mieru 
pohodlia a služby na vynikajúcej úrovni, je vhodnou voľbou aj pre náročnejšiu klientelu. Hotel je vhodný 
pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry. V hoteli môžete využiť aj služby nového SPA-centra. Počas celého pobytu 
sa o Vás bude starať medzinárodný animačný tím a vyškolený personál, ktorý sa postará o to, že v hoteli 
prežijete jedinečnú dovolenku. Hotel je ideálny pre rodiny s deťmi, ktorým hotelový reťazec Mitsis venuje 
špeciálnu pozornosť.

Mitsis Rodos Maris ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  30 m 
vzdialenosť od letiska:  62 km 
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  300 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, taver-
na Varka, čínska reštaurácia, grécka reštaurácia „El-
linadiko“ (v rámci all inclusive, po predchádzajúcej 
rezervácii), lobby bar, snack bar pri bazéne, kaviareň 
Cafe Vienna, minimarket, obchodíky, pripojenie k in-
ternetu (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo, rýchlejšie – za 
poplatok), 3 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, šmykľavky, tobogan, miniklub, detské 
ihrisko, junior klub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo), plážové osušky (za zálohu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, 2 tenisové 
kurty – osvetlenie a rakety (za poplatok), stolný tenis, 
biliard, plážový volejbal a minifutbal, fi tness, aerobic, 
vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, vírivka, masáže, salón krásy, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie. 

Grécko > Rhodos > Kiotari

od 929 €Katalógová
cena

 

od 622 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p u v w y é /
Štýlový a priestranný hotelový komplex siete LTI sa nachádza pri pokojnej kamienkovej pláži Afandou 
len pár kilometrov od rovnomennej dediny. Komplex sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých priľahlých 
blokov, ktoré sú rozmiestnené po celom areáli. Do dediny sa pohodlne dostanete príjemnou prechádzkou 
alebo autobusom z neďalekej zastávky. Hotel odporúčame aj náročným klientom.

LTI Asterias Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Štúdio:  11-112-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  25 km 
vzdialenosť od centra:  4 km 
nákupné možnosti:  2 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (rezervácia vopred), 3 bary, kon-
ferenčná miestnosť, TV miestnosť, Wi-Fi pripojenie 
v  lobby (zadarmo), obchod so suvenírmi, butik, mi-
nimarket, vnútorný bazén, kaderníctvo, bazény (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), miniklub, detský bazén, 
detské ihrisko, diskotéka
Pláž
kamienková s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za-
darmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, plážový fut-
bal a volejbal, stolný tenis, aerobic, aqua aerobic, 
šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, posilňovňa, biliard, vodné športy na pláži, 
jazda na koni, tenisové kurty, SPA centrum, vnútorný 
bazén 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Grécko > Rhodos > Afandou

od 1 029 €Katalógová
cena

 

od 689 €Cena do
24.12.2016
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a d m o í p u v w é á
Príjemný hotelový komplex nachádzajúci sa v krásne udržiavanej záhrade. Hlavné mesto Rhodos je vzdiale-
né 12 km a dopravu doň zaisťuje linka miestnej autobusovej dopravy. Zástavka autobusu sa nachádza 50 m 
od hotela. Hotel odporúčame klientom, ktorí túžia po príjemnej a pokojnej dovolenke v dosahu hlavného 
mesta.

Kresten Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Economy izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  20 km 
vzdialenosť od centra:  12 km
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor 
(zadarmo), balkón alebo terasa 
Economy izba – rovnaké zariadenie ako štandardná 
izba, k dispozícii iba obmedzený počet izieb
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – 1 priestran-
nejšia miestnosť 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), 
TV miestnosť, konferenčná miestnosť, minimarket, 
zmenáreň, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, detské ihrisko
Pláž
menšia piesočnatá s kamienkami, prístupná po scho-
doch, pri vstupe do vody miestami väčšie kamene, 
ležadlá a slnečníky (za poplatok), odporúčame obuv 
do vody
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt, stolný 
tenis, volejbal, fi tness, minigolf 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, biliard 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu. Počas 
večere je požadované formálne oblečenie. 

Grécko > Rhodos > Kalithea 

od 739 €Katalógová
cena

od 495 €Cena do
24.12.2016
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Hotel Belmare sa nachádza v srdci letoviska Lothiarika, neďaleko krásnej piesočnato-kamienkovej pláže. 
V blízkosti hotela sa nachádzajú taverny, reštaurácie, obchody so suvenírmi a golfové ihrisko. Pokiaľ máte 
radi prechádzky, odporúčame vám navštíviť mestečko Lardos, ktoré Vás omámi príjemnou atmosférou, 
úzkymi uličkami a typickými gréckymi domčekmi. Pár metrov od hotela sa nachádza autobusová zástavka. 
Hotel odporúčame všetkým vekovým kategóriám aj rodinám s deťmi.

Belmare Hotel ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m 
vzdialenosť od letiska:  60 km 
vzdialenosť od centra:  v centre 
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), set na prípravu čaju a kávy, 
vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za 
poplatok), bal kón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi 
v  lobby (zadarmo), zmenáreň, auto požičovňa, prá-
čovňa (za poplatok), bazén so sladkou vodou (ležadlá 
a slnečníky zadarmo) 
Pláž
piesočnato-kamienková, cez miestnu komunikáciu, 
slnečníky a ležadlá (za poplatok), plážové osušky 
(nie sú k dispozícii) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Rhodos > Lardos

od 749 €Katalógová
cena

 

od 501 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný rodinný hotel Kolymbia Sky sa nachádza v rozľahlej záhrade, skladá sa z hlavnej budovy a vedľajších 
budov. Do centra mestečka Kolymbia sa dá prísť príjemnou prechádzkou s veľkým množstvom nákupných 
možností, taverien a reštaurácií. Kúsok od hotela je zástavka mestskej dopravy. Kolymbia Sky je ideálnym 
miestom pre strávenie pokojnej dovolenky a uspokojí aj tých najmenších, pre ktorých je k dispozícii detský 
bazén a detské ihrisko. Odporúčame ho pre všetky vekové kategórie aj pre rodiny s deťmi.

Kolymbia Sky ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m 
vzdialenosť od letiska:  25 km 
vzdialenosť od centra:  1,5 km (Kolymbia)
nákupné možnosti:  400 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (hlavná sezóna), telefón, 
TV, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor 
(za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – priestrannejšia, rovnaké vybavenie 
ako štandardná izba 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, TV miestnosť, Wi-Fi na re-
cepcii (zadarmo), hlavná reštaurácia, bar pri bazéne, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detské ihrisko, 
detský bazén, obchody so suvenírmi 
Pláž
piesočnato-kamienková, prístupná cez miestnu ko-
munikáciu, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenis, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Rhodos > Kolymbia

od 759 €Katalógová
cena

od 508 €Cena do
24.12.2016
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d h l m o n í v w é y á
Príjemný hotel sa skladá z dvoch budov, nachádza sa v rozľahlej záhrade s ležadlami a slnečníkmi, ktoré 
umožňujú príjemný relax. Hotelový areál siaha až k širokej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. V blízkosti hotela je množstvo barov, obchodov, reštaurácii a kaviarní. Samotné centrum Faliraki je 
vzdialené približne 600 m. Tento hotel je vhodný pre klientov všetkých vekových kategórii.

Apollo Beach ****

Obsadenosť izieb
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  14 km 
vzdialenosť od centra:  650 m 
nákupné možnosti:  200 m 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar, TV so satelitným príj-
mom, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, TV miestnosť, internetová miestnosť (za 
poplatok), Wi-Fi (za poplatok), minimarket, obchody 
so suvenírmi, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi s pozvoľným vstupom do 
mora, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, stolný tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, biliard, tenisový kurt, vodné športy na 
pláži, SPA centrum
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere je vyžadované for-
málne oblečenie. 

Grécko > Rhodos > Faliraki

od 939 €Katalógová
cena

 

od 629 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p u v y é / á
Hotelový komplex ponúka elegantné ubytovanie a dokonalý komfort. Nachádza sa v oblasti Ialyssos a od 
centra letoviska je vzdialený 1,5 km. Ponúka klientom možnosť odpočinku priamo v záhrade, alebo na pláži, 
ktorá je v bezprostrednej blízkosti. Vďaka svojim službám a polohe ho odporúčame klientom všetkých 
vekových kategórií aj rodinám s deťmi.

D´Andrea Mare Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  5,5 km 
vzdialenosť od centra:  1,5 km 
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar, set na prípravu 
čaju a kávy, vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – 1 veľká 
miestnosť so spálňou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), spoločenská miestnosť s TV, 
minimarket, vonkajší a vnútorný bazén so sladkou 
vodou (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský 
bazén, tobogan, detské ihrisko, detský klub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, aerobic, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tness, šípky 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, kaderníctvo, biliard, vodné športy na 
pláži (1 km) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych alkoholických a nealkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Rhodos > Ialyssos 

od 869 €Katalógová
cena

 

od 582 €Cena do
24.12.2016



192

a h l m n í p u v w y é á
Komplex Sunshine Rhodos sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých vedľajších blokov. Nachádza sa priamo 
pri dlhej okruhliakovej pláži, asi 800 m od živého strediska Ialyssos, ktoré je zaujímavé jedinečným 
prepojením moderného a antického Rhodosu s množstvom obchodíkov, kaviarní a taverien. Táto oblasť 
ponúka klientom, vďaka svojej polohe na západnom pobreží ostrova nádherné more plné vĺn. Mesto Rhodos 
je od hotela vzdialené 7 km. Tento príjemný hotel so živou atmosférou je vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Sunshine Rhodos ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba : 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  800 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar, Wi-Fi (za poplatok), trezor (zadarmo), vlastné 
sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo te-
rasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, grécka 
a talianska reštaurácia s obsluhou, koktail bar, kavia-
reň, minimarket, kaderníctvo, pripojenie na internet 
(za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 3 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), det-
ský bazén so šmykľavkami, miniklub, detské ihrisko, 
požičovňa áut
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo), osušky (za zálohu) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, aerobic, plážový volejbal, fi tness, 
sauna, šípky, minigolf
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
možnosť večere v  reštaurácii s obsluhou (po pred-
chádzajúcej rezervácii), neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania v čase a na miestach určených ho-
telom. 

Grécko > Rhodos > Ialyssos

od 869 €Katalógová
cena

od 582 €Cena do
24.12.2016
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h m í p v w y é
Príjemný hotel sa nachádza v letovisku Ixia iba niekoľko metrov od kamienkovej pláže, kam sa pohodlne 
dostanete cez krátky podchod. Hotel je ideálnou voľbou pre klientov, ktorí chcú skombinovať oddych pri 
pobreží Egejského mora s objavovaním krás ostrova. Odporúčame ho všetkým vekovým kategóriám ako 
aj rodinám s deťmi.

Oceanis ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m (cez podchod) 
vzdialenosť od letiska:  10 km 
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
centrálna klimatizácia v hlavnej sezóne, telefón, mi-
nibar, TV so satelitným príjmom, vlastné sociál ne za-
riadenie (kúpeľňa, WC), trezor (za poplatok), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, 2 bary, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), trezor (za poplatok), Wi-Fi pripojenie (za 
poplatok), minimarket, detské ihrisko, detský bazén, 
detský klub 
Pláž
kamienková s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt, stolný 
tenis, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
plážové športy, bowling
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a  alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v čase a na miestach ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Grécko > Rhodos > Ixia

od 749 €Katalógová
cena

 

od 501 €Cena do
24.12.2016
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h n í p u v w y é
Moderný rodinný hotel sa nachádza v oblasti Afandou neďaleko slávnej rovnomennej 3 km dlhej pláže. 
Hotel, ktorý obklopuje vkusne upravená záhrada, pozostáva z dvoch budov a menšieho priľahlého bloku, 
v ktorej sa nachádza reštaurácia. Hotel je vhodný pre všetkých, ktorí chcú svoju dovolenku stráviť v príjem-
nom a kľudnom prostredí s priateľskou atmosférou.

Afandou Beach ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-111-112-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  350 m
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  20 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (v hlavnej sezóne zadarmo, 
inak za poplatok), telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor (za poplatok), vlastné sociál ne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa, prístelky 
môžu byť formou rozkladacej pohovky, prípadne po-
schodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, mi-
nimarket, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi 
na recepcii (zadarmo), spoločenská miestnosť s TV, 
bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
1 x za týždeň grécky večer (nápoje za poplatok), vo-
lejbal, minifutbal, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
internetové hry, biliard, tenisový kurt, vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Rhodos > Afandou

od 609 €Katalógová
cena

od 408 €Cena do
24.12.2016
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a h m í n u v y é
Hotel Kamari Beach sa nachádza v menšom turistickom letovisku Lardos, pri krásnej piesočna-
to-kamienkovej pláži. Komplex sa skladá z hlavej budovy a niekoľkých bungalovov v rozľahlej 
záhrade. Pokiaľ chcete zažiť pokojné prechádzky prírodou, pozdĺž olivových hájov, či len tak odpo-
čívať na krásnej pláži, tak je hotel Kamari Beach pre vás tou správnou voľbou.

Kamari Beach ***

Obsadenosť izieb
Superior izba: 11-112-111
Superior s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  20 m 
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  2 km 
nákupné možnosti:  1 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Superior s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri bazéne, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi v lobby (za popla-
tok), trezor na recepcii (za poplatok), obchod so suvenírmi, 
zmenáreň, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, plážový futbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie. Neobmedzené množstvo miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápojov. Možnosť čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Rhodos > Lardos

d í p v y é
Menší rodinný hotel s príjemnou atmosférou je situovaný niekoľko metrov od piesočnato-
kamienkovej pláže, ktorú lemujú stromy poskytujúce chladivý tieň. Neďaleko hotela je autobusová 
zastávka, z ktorej sa hostia môžu pohodlne dostať nielen do najbližšieho okolia, ale aj do hlavného 
mesta. Hotel odporúčame menej náročným klientom, ktorí vyhľadávajú pokojnú dovolenku.

Stafilia Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok), telefón, TV, minibar, 
trezor (za poplatok), vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, snack bar, TV miestnosť, 
bazén s detskou časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
volejbal, stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: kontinentálne raňajky formou bu fe tu, večere for-
mou menu.

Grécko > Rhodos > Lardos 

od 599 €Katalógová
cena

od 709 €Katalógová
cena

od 401 €Cena do
24.12.2016

od 475 €Cena do
24.12.2016
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h o n í p v w y é
Hotelový rezort sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých menších blokov a nachádza sa priamo pri pie-
sočnato-okruhliakovej pláži neďaleko dedinky Fanes. Všetky izby sú rozmiestnené v jednoposchodových 
bungalovoch v krásne udržiavanej záhrade. Hotel so službami na veľmi dobrej úrovni odporúčame všetkým, 
ktorí túžia stráviť príjemnú dovolenku v krásnom prostredí. Vďaka svojej polohe je hotel ideálny miestom 
pre klientov vyhľadávajúcich pokojnejšie prostredie a pre rodiny s deťmi.

Aegean Breeze *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  15 km 
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (zadarmo), set na prípravu čaju 
a kávy, trezor na recepcii (za poplatok), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, 2  bary, pripojenie na internet (za 
poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), minimarket, 
2 ba zény so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky za-
darmo, osušky za zálohu), vnútorný bazén, detský 
bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi (nachádza sa v záhrade le-
mujúcu pláž), ležadlá a slnečníky (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisový kurt, fi tness ( jedno-
ducho vybavené), aerobic, biliard, šípky, stolný tenis, 
vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
neskorá večera, počas dňa ľahké občerstvenie, zmrz-
lina, poobede fi ltrovaná káva, čaj a zákusky, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických a al-
koholických nápojov. Možnosť čerpania v čase a na 
miestach a určených hotelom. Pri večeri sa vyžaduje 
formálne oblečenie.

Grécko > Rhodos > Fanes

od 889 €Katalógová
cena

od 595 €Cena do
15.1.2017
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ZAKYNTHOS

Iónske
more

pevnina, Grécko

Lefkada

ZAKYNTHOSGrécko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 23 °C

Júl 31 °C 25 °C

August 31 °C 26 °C

September 27 °C 25 °C

Mena: euro (€) 

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Atény

Telefónna predvoľba: +30

Dĺžka letu: 1:40 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Grécku: 

Georgiou Seferi 4, Paleo Psychiko,154 52 Atény

telefón: +30 2106771980, +30 2106771870

e-mail: emb.athens@mzv.sk

Ostrov Zakynthos, známy tiež pod talianskym názvom Zante, očaruje 
svojich návštevníkov nádhernými prírodnými scenériami a príjemnými 
plážami, ktoré pozvoľne klesajú do krištáľového mora. Pri svojich po-
tulkách po ostrove nesmiete zabudnúť navštíviť unikátnu pláž Navagio, 
kde sa biely piesok dotýka azúrového mora a celkovú scenériu doplňuje 
starý vrak, ktorý pláži dominuje. Úžasným zážitkom je aj plávanie v prie-
zračných vodách uprostred jaskyne a potápanie s morskými korytnač-
kami.

Zakynthos 
je súčasťou Jónskeho súostrovia a je jeho tretím najväčším ostrovom. Leží len 
necelých 16 km od pobrežia Peloponézu. Ostrov je pomenovaný podľa Zakyntha, 
syna vládcu Dardana. Hlavným mestom je rovnomenné mesto Zakynthos, ktoré 
bolo úplne zničené pri zemetrasení v roku 1953 a potom znova obnovené do pô-
vodnej podoby. Z tohto dôvodu nie je Zante príliš bohaté na historické pamiatky, 
avšak čisté more, pohostinnosť a uvoľnenosť domáceho obyvateľstva Vám to iste 
vynahradí.
Ostrov je z veľkej časti hornatý, hory a kopce zaberajú jeho prevažnú časť. Východ-
nú časť ostrova tvorí úrodná nížina, ktorá prechádza do zátok so zlatými plážami.
 Najznámejšou zátokou je Laganas, 5 km dlhá pláž na juhu ostrova, známa tiež 
vďaka tomu, že sa tu počas leta vyskytuje vzácna stredomorská korytnačka Ca-
reta obyčajná (Caretta-Caretta). Ešte nedávno tu niekoľko stoviek týchto korytna-
čiek kládlo v zálive Laganas do piesku vajíčka. Počet korytnačiek sa ale neustále 
znižuje, preto sa zaviedli opatrenia na ich ochranu. Na niektoré pláže nie je po 
západe slnka prístup, v noci je tu pozastavená letecká doprava. 
Západné pobrežie je tvorené vysokými skalnými útesmi, ostrovčekmi, malými zá-
tokami a jaskyňami, z ktorých najznámejšie sú morské jaskyne pri Keri alebo tzv. 
Modrá jaskyňa, kde je hladina vody sfarbená niekoľkými odtieňmi modrej farby, 
ktorá sa zrkadlí odniekiaľ z hlbín mora. Odlesk modrého svetla je aj na strope 
jaskyne. Najlepšia doba k návšteve je dopoludnie, kedy sa slnečné lúče odrážajú 
od bieleho dna a efekt je dokonalý. Na prehliadku vás dovezie čln z blízkeho 
prístavu Agios Nikolaos. 
Zakynthos je ostrov plný zelene. Na nížine sa pestujú poľnohospodárske plodiny, 
nekonečné olivové háje sa striedajú s rozsiahlymi vinicami a ostrovčekmi citru-
sových stromov. 
Vďaka svojmu priaznivému podnebiu a čistému plytkému moru je ostrov vhodný 
na dovolenku s malými deťmi.
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Informácie o letoch

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy na Zakynthos 
Odletové dni: štvrtok
Termíny odletov: 8. 6. – 28. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 14 nocí), 
stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo česky 
hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Grécko > Zakynthos

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách na Zakynthos nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov 
po návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných 
štátov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu 
na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje 
dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, od-
porúčame mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v an-
gličtine. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými 
rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou 
podpísané prehlásenie jedného z rodičov, že s danou oso-
bou môže cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v anglič-
tine s uvedeným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 

Prenájom automobilov:
Naša CK spolupracuje s preverenými požičovňami auto-
mobilov. S ich ponukou sa môžete zoznámiť na mieste 
prostredníctvom nášho delegáta. K požičaniu automobilu 
je nutné mať platný medzinárodný vodičský preukaz, vlast-
niť vodičské oprávnenie minimálne 3 roky a dosiahnuť vek 
21 rokov.
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Alykes 
Pokojné mestečko s dlhou piesočnatou plážou. Okrem vod-
ných športov na pláži tu nájdete aj kaviarne, taverny, bary 
a minimarkety. 
Transfer z letiska: približne 45 minút

Kalamaki
Príjemné menšie letovisko je situované neďaleko letiska 
a hlavného mesta ostrova. Nachádzajú sa tu obchody, ta-
verny, kaviarne, reštaurácie, bary a hlavne najdlhšia pie-
sočnatá pláž na ostrove. Pláž má pozvoľný vstup do mora 
a je rajom pre rodiny s deťmi. Deti celkom určite zaujme 
i pohľad na lietadlá pristávajúce na neďalekom letisku. Na 
pláži môžete vidieť i obrie korytnačky Caretta-Caretta, kto-
ré tu kladú vajíčka do piesku. S ohľadom na ich ochranu je 
zakázaný vstup na pláž v čase medzi západom a východom 
slnka a limitované je i používanie slnečníkov. 
Transfer z letiska: približne 10 minút

Laganas
Jedno z najživších stredísk ostrova s bohatým nočným ži-
votom ponúka okrem množstva barov a diskoték aj široký 
výber taverien, reštaurácií a rýchloobslužných reštaurácií. 
Nechýba však ani dostatok obchodov a menších supermar-
ketov. Laganas sa vyznačuje jednou z najväčších piesočna-
tých pláží Grécka. Vďaka pozvoľnému vstupu do mora je 
ideálne pre deti a bohatú ponuku vodných športov ocenia 
všetci, ktorí túžia po aktívnej dovolenke. 
Transfer z letiska: približne 20 minút

Letoviská > Umiestnenie hotelov

ZAKYNTHOS

VASSILIKOS

KALAMAKI

LAGANAS

AGIOS SOSTIS

ARGASSI

DIANA PALACE

LOUIS PLAGOS BEACH

PALAZZO DI ZANTE

ASTIR PALACE

TSILIVI

ALYKES

ZAKYNTHOS
ZAKYNTHOS

TSILIVI

LAGANAS
AGIOS SOSTIS

KALAMAKI

VASSILIKOS

KYPSELI / TRAGAKI

ALYKES

ARGASSI
GOLDEN SUN HOTEL

ZANTE INN
ZANTE BLUE BEACH

ZAKANTHA BEACH

Vasillikos
Toto príjemné prázdninové letovisko leží na juhovýchod-
nom cípe ostrova. Samotné mestečko je roztrúsené po-
pri hlavnej ceste so zelenými kopcami v pozadí, ktoré sú 
zarastené borovicami a olivovými hájmi. V centre nájdete 
niekoľko obchodov, taverien a barov. Letovisko je vhodné 
pre pokojnú dovolenku. Rušnejšie centrum je v hlavnom 
meste ostrova Zakynthos.
Transfer z letiska: približne 30 minút

Umiestnenie hotelov

Grécko > Zakynthos
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Fakultatívne výlety

Počas Vášho pobytu na Zakynthose je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrét-
nej ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. 

Plavba k pašeráckemu vraku – pláž Navagio

Kláštor sv. Dionýzia

 Mesto Zakynthos

Výlet po ostrove 
(celodenný)
Prežite príjemný a zábavný deň na výlete po najkrajších 
a najzaujímavejších miestach ostrova Zakynthos! Uvidíte 
ako jeho prírodné krásy, tak aj kultúrne pamiatky. Česky 
hovoriaci sprievodca vás zoznámi s históriou ostrova a aj 
so súčasným životom ostrovanov. Budete môcť ochutnať 
miestne typické produkty (olivový olej a víno) priamo na 
mieste ich výroby a kúpiť si ich za výhodné ceny. V prie-
behu výletu uvidíte z vyhliadky najznámejšiu a najfotogra-
fovanejšiu pláž Grécka – Navagio. Na túto pláž s vrakom 
pašeráckej lode je možné sa dostať len loďou (možnosť za-
kotvenia pri pláži záleží na počasí). Ďalej navštívite kláštor 
sv. Dionýza, patróna ostrova. Nasleduje prestávka na obed 
v miestnej taverne. Posledná zastávka je v Bochali, kde sa 
môžete pokochať pohľadom na mesto Zakynthos. 
Orientačná cena: dospelá osoba 34 €, deti 2-12 rokov 17 €

Plavba k pašeráckemu vraku – pláž Navagio
Po vyplávaní z prístavu Zakynthos, pozdĺž východného po-
brežia, doplávate až k jednej z najkrajších zátok, na pláž 
Navagio, snáď najfotografovanejšiemu miestu v celom 
Grécku. 200 m vysoké biele vápencové skaly obklopujú 
zátoku s piesočnatou plážou. Plávanie v priezračnej vode 
je zážitkom pre každého. Plavba pokračuje pozdĺž pobrežia 
ostrova a dáva Vám možnosť obdivovať krásne útesy, záto-
ky a jaskyne. V podvečerných hodinách sa loď vráti späť do 
prístavu v Zakynthose. 
Orientačná cena: dospelá osoba 34 €, deti 2-12 rokov 17 €

Kaiki
Odchod je z malého prístavu Limanaki v zátoke Laganas. 
Loď pláva pozdĺž malých ostrovov Marathonissi až k mod-
rej jaskyni Keri. Od mája do septembra môžete pri troške 
šťastia pozorovať chránené korytnačky Caretta – Caretta. 
Po malom občerstvení loď pokračuje k Marathonissi, kde 
môžete na malej pláži relaxovať, šnorchlovať, plávať v mori 
a objavovať podmorský svet Zakynthosu. Popoludní sa loď 
vráti späť do prístavu Limanaki. 
Orientačná cena: dospelá osoba 32 €, deti 2-12 rokov 16 €

Kefalonia
Tento jednodňový výlet na susedný ostrov Kefalonia je 
skvelou možnosťou, ako objaviť šarm a krásu ostrova, 
ktorý je takmer nedotknutý turizmom. Aj keď Zakynthos 
a Kefalonia sú pri sebe tak blízko, každý z nich je iný. Dva 
ostrovy nemôžu byť odlišnejšie ako kultúrou, tak i krajinou. 
Jednou z atrakcií tohto výletu je fakultatívna návšteva jas-
kýň Drogerati so známym podzemným jazerom Melissani, 
po ktorom sa budete plaviť malou loďou. Večer sa autobus 
vráti späť na Zakynthos. Okolo 19:00 – 19:30 budete v prí-
stave Skinari. 
Orientačná cena: dospelá osoba 54 €, deti 2-12 rokov 33 €

Olympia
Celodenný výlet do antickej Olympie je určený pre tých, 
ktorí chcú spoznať miesto, z ktorého vzišla tradícia olym-
pijských hier. Olympia je jedným z najdôležitejších archeo-
logických nálezísk v Grécku a v každom návštevníkovi za-
nechá trvalý dojem. Výlet zahŕňa návštevu Diovho chrámu, 
kde stál jeden z divov sveta – jeho socha zo zlata a slono-
viny. Pozrieť si môžete aj pôvodnú bežeckú trať. Miestne 
múzeum s krásnymi sochami by nemal vynechať žiaden 
návštevník tohto historického miesta, z ktorého dýcha 
duch minulosti. 
Orientačná cena: dospelá osoba 65 €, deti 2-12 rokov 43 €

Upozornenie:
Uvedené ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa počas se-
zóny meniť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK KARTAGO 
TOURS a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípadné sťažnosti je 
nutné riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané miestnym 
sprievodcom, ak nie je uvedené inak. Vyššie uvedené ceny 
nezahŕňajú vstupy, občerstvenie a nápoje. Realizácia výle-
tov je podmienená minimálnym počtom účastníkov .

Grécko > Zakynthos
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h l í p u y é
Príjemný hotel ponúka služby na dobrej úrovni a nachádza sa priamo pri širokej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Hotel sa skladá z hlavnej budovy a vedľajšieho bloku. Hotel je ideálny 
najmä pre milovníkov pekného kúpania a taktiež pre klientov vyhľadávajúcich večernú zábavu či 
prechádzky v neďalekom živom centre letoviska Laganas. Do hlavného mesta Zakynthos sa dopravíte 
miestnou autobusovou linkou. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. 

Astir Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v hlavnej budove: 11-112-1122-111
Economy izba: 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  6 km
vzdialenosť od centra:  800 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia ( júl, august zadarmo), tele-
fón, trezor (za poplatok), TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, hlav-
ný bar (otvorený v prípade nepriaznivého počasia), 
snack bar (pri bazéne budovy 3*), Wi-Fi na recepcii 
(za poplatok), 2 bazény (pri každej budove samostat-
ný bazén, ležadlá a slnečníky (za poplatok), detský 
bazén, sušič vlasov (možnosť požičať si na recepcii) 
Pláž
piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná po jov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Laganas

od 689 €Katalógová
cena

od 482 €Cena do
24.12.2016
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Nový zrekonštruovaný hotel, nachádza sa v pokojnejšom letovisku Agios Sostis, ktoré je vzdialené iba 
20 minút od rušného letoviska Laganas. Hotelový komplex sa skladá z dvoch budov (Zante Blue Beach 4* 
a Zante Inn 3*), ktoré oddeľuje pokojná cesta. V okolí hotela sa nachádza niekoľko taverien, reštaurácií 
a obchodov. Hotel ocenia tí, ktorí vyhľadávajú ubytovanie v blízkosti pláže a ponúka nádherný výhľad na 
Marathonissi, ostrov Cameo a zátoku Laganas. 

Zante Blue Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  2, 5 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia ( júl, august zadarmo), TV 
so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, WC), Wi-Fi, trezor (za poplatok), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, spolo-
čenská miestnosť s TV, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
bar pri bazéne, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), detský bazén, detské ihrisko, obchody
Pláž
užšia piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, ležadlá 
a  slnečníky (za poplatok), prístupná cez miestnu 
promenádu
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, plážový volejbal, 
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Agios Sostis 

od 749 €Katalógová
cena

od 524 €Cena do
24.12.2016
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a h l m í n u v w y é
Louis Plagos Beach sa nachádza na pokojnom mieste v letovisku Tsilivi, neďaleko známej pláže Amboula 
Beach, ktorej bola opakovane udelená Modrá vlajka pre svoje nádherné a krištáľovo čisté more. Hotel je 
obklopený záhradou a skladá sa z niekoľko poschodových budov. Približne 300 m od hotela je autobusová 
zastávka, odkiaľ sa pohodlne dostanete do centra mestečka Platos, kde nájdete množstvo nákupných 
možností a taverien, ale takisto aj do centra mesta Tsilivi.

Louis Plagos Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Štandardná izba s bočným výhľadom na more: 11-112
Rodinná izba: 11-112-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  9 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Zakynthos)
  2 km (Tsilivi)
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mini-
bar, set na prípravu čaju a kávy, trezor (za poplatok), 
vlastné sociál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba s bočným výhľadom na more – rov-
naké vybavenie ako štandardná izba 
Rodinná izba – 1 miestnosť, rovnaké vybavenie ako 
štandardná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar 
v hoteli, snack bar, bar pri bazéne, pripojenie na in-
ternet (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub (pre deti 4-12 rokov) 
Pláž
Priamo pri hoteli – kamenistá pláž, prístup do mora 
cez mólo, pláž je z mierneho kopca a po schodoch, 
obľúbená prírodná piesočnato-kamienková pláž Am-
boula cca 300 m, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis, stolný tenis, volejbal, bas-
ketbal, biliard, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Tsilivi

od 889 €Katalógová
cena

od 622 €Cena do
24.12.2016
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Hotel je situovaný v peknej turistickej oblasti mestečka Argassi a leží priamo pri pláži, odkiaľ je pekný 
výhľad na mesto Zakynthos. Centrum mestečka Argassi sa nachádza pár minút chôdze od hotela a ponúka 
na výber veľké množstvo obchodov, barov, reštaurácií, taverien a bohatý nočný život, zatiaľ čo mesto 
Zakynthos je vzdialené od hotela približne 2,5 km. Zakantha hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie, 
najmä však pre páry a pre rodiny s deťmi. Hotel svojim klientom ponúka kombináciu relaxácie a živej 
atmosféry s neobyčajnou lokalitou priamo na pláži. 

Zakantha Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  6 km
vzdialenosť od centra:  2,5 km (Zakynthos)
  4 km (Vassilikos)
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor (za poplatok), telefón, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, pripojenie na 
internet (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 
TV miestnosť, zmenáreň, bar, snack bar, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), požičovňa áut
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, biliard
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.

Grécko > Zakynthos > Argassi

od 669 €Katalógová
cena

od 468 €Cena do
24.12.2016
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Moderný, vkusne zariadený hotel je umiestnený uprostred sviežej záhrady s bohatou výzdobou kvetov 
a paliem. Ponúka komfortné a pokojné prostredie pre strávenie odpočinkovej dovolenky s dobrou 
dostupnosťou do centra mesta Argassi. Hlavné mesto Zakynthos je vzdialené iba 3 km a na jeho návštevu 
je možné využiť taxislužbu. Hotel je vhodný pre páry všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi a aj pre 
osoby s pohybovými ťažkosťami. 

Diana Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  50 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok, v  čase urče-
nom hotelom), TV so satelitným príjmom, minibar (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, Wi-Fi na recepcii (zadar-
mo), hlavná reštaurácia, bar, snack bar, bazén, detský 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), šmykľavka pre 
deti, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Argassi

od 809 €Katalógová
cena

od 566 €Cena do
24.12.2016
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h n í p u v w y é /
Iónskou architektúrou inšpirovaný hotel Palazzo Di Zante je súčasťou hotelového komplexu, postaveného 
na skalnatom výbežku priamo nad jednou z najkrajších piesočnatých pláží ostrova – Mavratzi. Hlavnou 
dominantou komplexu je zábavný park Zantino World s aquaparkom a miniklubom pre deti. Hostia môžu 
využívať služby sesterských hotelov, okrem stravovania v hlavnej reštaurácii. Neodporúčame hosťom 
s pohybovými ťažkosťami. V porovnaní s inými destináciami hotel zodpovedá kategórii 3+.

Palazzo Di Zante ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Izba s výhľadom na bazén: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m 
vzdialenosť od letiska:  17 km
vzdialenosť od centra:  2,5 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, prístelky formou poscho-
dovej postele, TV so satelitným príjmom, minibar, 
trezor (za poplatok), telefón, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na bazén
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, konferenč-
ná miestnosť, spoločenská miestnosť s TV, 2 bary, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi v lobby 
(zadarmo), bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detské ihrisko, miniklub (vo vedľajšom ho-
teli), Zantino World zábavný a vodný park (niektoré 
služby za poplatok)
Pláž
piesočnatá (prístupná po schodoch alebo po ceste 
cez hotelovú časť Zante Imperial), ležadlá a slnečníky 
(za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
v sesterskom hoteli Zante Imperial, animačné progra-
my, večerné programy, basketbal, tenis, minifutbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná po jov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Vassilikos

od 659 €Katalógová
cena

od 461 €Cena do
24.12.2016
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Hotel Zante Inn sa nachádza v pokojnom letovisku Agios Sostis, ktoré je vzdialené len 20 minút 
od rušného letoviska Laganas. Ponúka nádherný výhľad na Marathonissi, ostrov Cameo a zátoku 
Laganas. V okolí nájdete taverny, niekoľko reštaurácií a obchodíky. Hotel je vhodný pre klientov, 
ktorí uprednostňujú ubytovanie v blízkosti pláže, ktorá je oddelená iba pobrežnou promenádou. 

Zante Inn ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  30 m (cez cestu) 
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok), telefón, trezor na re-
cepcii (za poplatok), TV so satelitným príjmom, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, TV kútik, bar pri bazéne, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), pripojenie na internet (za poplatok), mini-
market, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén
Pláž
užšia piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, ležadlá a slnečníky 
(za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, stolný tenis, šípky, futbalové 
ihrisko
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, pétanque, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov (podávané v taver-
ne Syrtaki cca 70 m od hotela). Možnosť čerpania na miestach 
a v časoch určených hotelom. 

Grécko > Zakynthos > Agios Sostis

h í n u y é
Moderný hotel má ideálnu polohu neďaleko jednej z najkrajších pláží ostrova v letovisku Kalamaki. 
Architektúra hotela odráža tradičný grécky štýl kombinovaný s modernými prvkami a obklopuje 
ho pekná záhrada. Do centra Kalamaki s množstvom barov a obchodov sa dostanete príjemnou 
prechádzkou a do blízkeho hlavného mesta miestnou autobusovou dopravou či taxíkom. Hotel je 
vhodnou voľbou pre páry, ale aj pre rodiny s deťmi.

Golden Sun ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  3 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia (za poplatok, v čase určenom hote-
lom), telefón, TV, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, WC)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, bar pri bazé-
ne, spoločenská miestnosť s TV, Wi-Fi a internet (za poplatok), 
trezor (za poplatok), bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detské ihrisko, minimarket
Pláž
piesočnatá, pozvoľný vstup do vody, slnečníky a ležadlá (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, šípky, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, stolný futbal, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fe tu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Grécko > Zakynthos > Kalamaki

od 799 €Katalógová
cena

od 669 €Katalógová
cena

vizualizácia

od 559 €Cena do
24.12.2016

od 468 €Cena do
24.12.2016
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Atlantický oceán

Las Palmas 
de Gran Canaria

San Agustín
Playa del Inglés

Maspalomas

Puerto Rico

Puerto de Mogán

GRAN CANARIA

GRAN CANARIAKanárske ostrovy

Mena: euro (€) 

Časový posun: 1 hodina 

Hlavné mesto: Las Palmas 

Telefonická predvoľba: +34

Dĺžka letu: 5:00 hod.

Ostrov Gran Canaria je svojou rozlohou 1 560 km2 tretím najväčším ostrovom Ka-
nárskych ostrovov. Ostrov Gran Canaria je vhodný pre oddych a relax na slnečných 
plážach, pre aktívnych športovcov, pre ľudí, ktorí majú radi horskú turistiku. Tí, 
ktorí majú radi históriu, môžu obdivovať na ostrove archeologické náleziská, na 
ktoré je tento ostrov najbohatší. Gran Canaria Vám ponúka široké pláže, prírodu, 
hory, lesy, hlboké údolia plné vegetácie, oddych, relax, históriu a veľa ďalších 
možností na strávenie či už pokojnej alebo aktívnej dovolenky.

Okrem južného cípu ostrova – Maspalomas, kde sa rozliehajú piesočné duny na-
zývané "malá Sahara", stojí za návštevu aj malebný prístav Puerto de Mogan, 
alebo ako sa mu hovorí „Kanárske Benátky". Cez údolie Fataga, nazývané "európ-
sky Grand kaňon", prídete až do vnútrozemia ostrova, ktoré je pokladom ostrova 
Gran Canaria. Po veľmi dobre upravených cestách sa dostanete až na najvyšší 
vrchol ostrova Pico de Las Nieves (1949 m nm). V strede ostrova môžete obdivo-
vať ako nádherné vyhliadky, tak aj malebné horské dedinky situované v takmer 
nedotknutej kanárskej divočine. Pre spoznanie pravej kanárskej tradičnosti stojí 
za návštevu mesto Teror. Okrem nádhernej baziliky z 18. storočia tu môžete obdi-
vovať typické kanárske balkóny, vyrezávané z miestnych borovíc, ktoré sú najdô-
ležitejším znakom typickej kanárskej architektúry. Na severe, aj v strede ostrova 
sa stretnete s tzv. artesanickými obchodíkmi, ktoré ponúkajú výber miestnych vín, 
rumu, tradičných pochutín aj ručne vyrábané predmety typické pre túto oblasť. 
Hlavné mesto Las Palmas, situované na severe ostrova, Vás prekvapí možnosťou 
nákupu vo veľkých obchodných centrách, ale aj historickými pamiatkami, ktorým 
dominuje vyhlásený umelecký monument – Katedrála sv. Anny.

Letoviská
Playa del Inglés, Meloneras, San Agustín, Puerto Rico, Playa Taurito, Puerto de 
Mogan

Pláže
na ostrove Gran Canaria ich je celkom 150. Zaberajú asi 60 km z celkom 236 km 
pobrežia. Tie najznámejšie sú Playa del Inglés (6 000 m dlhá zlatohnedá pláž), 
duny Maspalomas (400 ha), Playa de las Canteras (3 900 m dlhá pláž chránená 
útesom, svetlý piesok), Playa de San Agustín (670 m dlhá pláž, jemný tmavý 
piesok), Playa de Puerto Rico (400 m dlhá pláž, svetlý piesok), Playa de Mogán 
(300 m dlhá pláž, svetlý piesok) a Playa Amadores (300 m dlhá pláž, svetlý pie-
sok) – prvých 5 menovaných pláží bolo vyznamenaných modrou vlajkou Európskej 
únie (pláž, ktorá spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa hygieny a čistoty).
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Informácie o letoch
Kanárske ostrovy > Gran Canaria

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do Las 
Palmas*
Odletový deň: pondelok
Termíny odletov: 12. 6. – 25. 9. 2017

* Pri letoch do Las Palmas je medzipristátie v Bratislave, pri 
odletoch z Las Palmas medzipristátie v Košiciach

Letecká spoločnosť: Travel Service
**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené na Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
k zvýšeniu bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technologických postupov, pred-
písaných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

Fakultatívne výlety 
Kanárske ostrovy > Gran Canaria

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 14 nocí), 
stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo česky 
hovoriaceho delegáta.  

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 199 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady: 
Pri turistických cestách do Španielska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po 
návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štá-
tov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na 
príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje die-
ťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúča-
me mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. 
Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 
alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísa-
né prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu.
 
Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou našej ponuky, nie je 
vyžadované žiadne očkovanie. Pred cestou Vám odporúča-
me informovať sa o zdravotnej prevencii a vhodnom postu-
pe pri zdravotných ťažkostiach u Vášho praktického lekára. 

Grand tour 
(český/slovenský sprievodca)
Tento výlet vám umožní spoznať najzaujímavejšie miesta 
ostrova. Program: Caldera de Bandama – obrovský sopeč-
ný kráter • El Jardín Canario – najväčšia botanická záhrada 
v Španielsku so zaujímavou kolekciou kaktusov, dračincov, 
paliem a ďalších rastlín. Teror – najkrajšie historické mes-
tečko na ostrove a náboženské centrum s Bazilikou Nuestra 
Seňora del Pino • Valleseco – zastávka na obed (v cene vý-
letu). Cesta cez hornaté vnútrozemie ostrova s nádhernou 
prírodou a vyhliadkami na monolity Roque Nublo, Roque 
Bentayga a najvyšší vrchol ostrova Pico de las Nieves • San 
Bartolomé de Tirajana. Návrat cez Dolinu tisíc paliem, tiež 
nazývanú Mini Grand Canyon • zastávka na vyhliadke na 
Maspalomas.
Orientačná cena: 56 €, deti (2 – 11 r.) 28 €

City tour Las Palmas 
(český/slovenský sprievodca)
Vaša cesta povedie na cestu s aloe vera, do historického 
mesta Arucas s malebným centrom a neogotickým kosto-
lom San Juan Bautista prezývaným Mini Sagrada Familia. 
Arehucas – fabrika na výrobu rumu • Las Palmas – cca 1,5 h 
zastávka pri pláži Las Canteras, jednej z najlepších mestkých 
pláží v Španielsku, v blízkosti sa nachádza veľké shopping 
centrum Las Arenas – kúpanie alebo prechádzka, nákupy. 
Vegueta – historická časť Las Palmas s katedrálou Santa Ana 

a múzeom Casa de Colón.  
Orientačná cena: 33 €, deti (2 – 11 r.) 17 €

Jeep Safari
(denne)
Dobrodružný výlet na džípoch do vnútrozemia ostrova po-
nad úchvatné rokliny, okolo vodných nádrží, cez borovicové 
lesy, palmové háje a malebné dedinky, kde môžete obdi-
vovať nádhernú prírodu a rozmanitosť ostrova. Po ceste je 
niekoľko zastávok na fotografovanie, obed (v cene) a cca 
polhodinová jazda na ťavách v Doline tisíc paliem alebo 
v dunách Maspalomas.
Orientačná cena: 55 €, deti (6 – 11 r.) 28 €

Tenerife
Cesta autobusom do prístavu, plavba trajektom do Santa 
Cruz de Tenerife. Okruh po národnom parku Parque Nacio-
nal de Teide, kde sa nachádza najvyšší vrchol Španielska 
Pico de Teide (3718 m). Nádherné scenérie a vyhliadky: La 
Esperanza, Miradores, Caňadas del Teide. Obed (v cene). 
Údolie Valle de Orotava • Puerto de la Cruz – voľný čas na 
prechádzku a nákupy, návrat do Santa Cruz a plavba späť 
na Gran Canariu.
Orientačná cena: hotely v San Augustín, Playa del Inglés, 
Maspalomas 78 €, deti 2-11 r. 47 €

hotely v Taurite, Mogane, Patalavace 81 €, deti 2-12 r. 50 €
Park Palmitos
(otvorené denne 10:00 – 18:00)
ZOO park, kde nájdete zvieratá zo všetkých kontinentov. 
V parku môžete vidieť aj vystúpenia dravých vtákov, exotic-
kých vtákov, papagájov, delfínov, plazy, surikaty, kengury, 
ostrov opíc, kaktusovú záhradu, dom orchideí, dom mo-
týľov, akvárium (bez transféru, doprava možná verejným 
autobusom č. 45 a 70). Vyhnite sa čakaniu v rade a kúpte si 
lístok dopredu od delegáta.
Vstupné: 29 €, deti 5-10 r. 21,5 €, deti 3-4 r. 10 € (výhodnej-
šia cena ako pri pokladni)

Aqualand
(otvorené denne 10:00 – 17:00)
Rôzne druhy toboganov: Bumerang, Tornado, Kamikadze, 
Adrenalina, Rapid, Mamut, Polynesia, Congo River, Ana-
konda, Crazy Race, Aquamania, bazén s vlnami, Mini park 
- šmykľavky pre deti (bez transféru, doprava možná ve-
rejným autobusom č. 45 a 70). Vyhnite sa čakaniu v rade 
a kúpte si lístok dopredu od delegáta.
Vstupné: 27 €, deti 5-10 r. 18,5 €, deti 3-4 r. 10 € (výhodnej-
šia cena ako pri pokladni)

Spirit of the Sea
(2 h/3 h výlet)
Výlet loďou za pozorovaním delfínov a veľrýb. Loď vypláva 
z Puerta Rica a plaví sa ďalej od pobrežia na miesto ich 
prirodzeného výskytu. 97 % šanca, že uvidíte delfíny. Ak 
sa vám nepošťastí ich uvidieť, máte možnosť absolvovať 
výlet znovu zdarma (platí sa len transfer). Nealko nápoje 
na lodi v cene. 
Orientačná cena: 33 €, deti 20 €, bez transféru 27 €, deti 14 €
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Umiestnenie hotelov

Letoviská > Umiestnenie hotelov
Kanárske ostrovy > Gran Canaria

Maspalomas
Oblasť Maspalomas patrí medzi najstaršie oblasti na Gran 
Canarii. Nadväzuje na mestečko Playa del Ingles a novú 
zónu Meloneras. Najväčšou dominantou sú piesočné duny, 
nazývané aj „malá Sahara“, a maják Faro de Maspalomas. 
V tejto oblasti nájdete kvalitné a luxusné hotely, komplexy 
určené pre golfi stov, nakoľko sa tu nachádza najstaršie 
golfové ihrisko na celom súostroví. Nájdete tu aj rôzne ob-
chodíky, reštaurácie, bary, nákupne centrá. 
Meloneras
Na južnom cípe ostrova sa nachádza najnovšie letovisko 
na ostrove Gran Canaria - Meloneras. V tejto časti nájdete 
skutočne iba tie najvybranejšie hotely, ktoré ponúkajú vy-
soký štandard služieb. Okrem kvalitných hotelov tu nájdete 
obchody svetových značiek, vybrané reštaurácie a krásnu 
pobrežnú promenádu. 
Playa del Ingles
Jeden z najväčších európskych stredísk Playa del Ingles 
sa nachádza na najjužnejšom cípe ostrova Gran Canaria. 
Nachádza sa medzi menšími letoviskami Maspalomas 
a San Agustin, s množstvom hotelov, apartmánov, nočných 
klubov, obchodov a reštaurácii. Nájdete tu aj jednu z naj-
krajších piesočnatých pláží. Popri pláži vedie niekoľko kilo-
metrov dlhá promenáda lemovaná obchodmi so suvenírmi, 
reštauráciami, barmi. V blízkosti sa nachádza aj veľké ná-
kupné centrum Annex. 
San Augustin
San Agustin je najsevernejšie položené turistické letovisko, 
ktoré postupne prechádza do Playa del Inglés, Maspalomas 
a Meloneras. Všetky tieto letoviská sú prepojené jednou 
piesočnatou plážou Playa del Inglés/Maspalomas. Toto le-
tovisko patrí medzi pokojnejšie, takže je vhodné pre pokoj-
nú a ničím nerušenú dovolenku. 
Puerto Mogan
Prístav Puerto de Mogan patrí medzi najromantickejšie 
miesta na ostrove. Dokonca ho nazývajú „kanárske Be-
nátky“. Malebné úzke uličky križujú množstvo prírodných 
kanálov, typické biele domčeky s farebnými okenicami 
a dverami obsypanými kvetmi, podtrhujú jedinečnosť tohto 
miesta. Svoj voľný čas môžete venovať dlhým prechádz-
kam prístavom, obdivovať jachty, ochutnať miestne špe-
ciality, najčerstvejšie ryby z prístavných reštaurácií. Okrem 
jedinečnej atmosféry tu samozrejme nájdete pláž a obcho-
díky so suvenírmi. Túto oblasť odporúčame pre strávenie 
pokojnej dovolenky.
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Luxusný hotelový komplex Lopesan Baobab Resort je situovaný v letovisku Meloneras, cca 4 km od Playa 
del Inglés. Hotel inšpirovaný africkou kultúrou a atmosférou, má výbornú polohu neďaleko piesočnatých 
dún Maspalomas. V bezprostrednom okolí sa nachádzajú bary, reštaurácie i obchodíky. Hotel ponúka neza-
budnuteľný pobyt v harmonickom prostredí s kvalitným servisom. Odporúčame pre náročnejšiu klientelu 
i pre milovníkov golfu.

Lopesan Baobab Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  800 m
vzdialenosť od letiska:  45 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), TV so satelitným príjmom, telefón, 
minibar, trezor (za poplatok), Wi-Fi na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, lobby bar, hlavná reštau-
rácia, à la carte reštaurácia, konferenčná miestnosť, 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), 6 bazénov, vírivka, 2 bary pri 
bazéne (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadar-
mo), slnečná terasa, miniklub Panchi World s veľkým 
detským bazénom, ihrisko 
Pláž
7 km dlhá pláž v prírodnej rezervácii Dunas Maspa-
lomas s piesočnatými dunami cca 800 m, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
príležitostný večerný animačný program, stolný tenis, 
fi tness, volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, 18 jamkové golfové ihrisko Campo de Golf 
Maspalomas (cca 3 km), Meloneras Golf (cca 3 km), 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu. Počas 
večere sa vyžaduje formálne oblečenie.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Meloneras

od 1 309 €Katalógová
cena

od 850 €Cena do
24.12.2016
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Elegantný 4* hotel postavený v štýle koloniálneho paláca je situovaný v novovybudovanom stredisku 
Meloneras, na juhu ostrova Gran Canaria a nachádza sa len pár metrov od prírodnej rezervácie Maspalomas 
Dunes a krásnej dlhej piesočnatej pláže. Je obklopený bujnou tropickou záhradou a ponúka všetko, čo 
potrebujete pre strávenie nezabudnuteľnej dovolenky plnej zážitkov, relaxu a zábavy. Priamo pred hotelom 
sa tiahne prímorská promenáda, kde sa nachádza aj obľúbený maják Faro.

Lopesan Costa Meloneras ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), TV, telefón, minibar (za poplatok), 
trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la car-
te reštaurácia ( José Rojano, Las Rías a El Churrasco 
– špecializované na dary mora a argentínske mäso na 
grile), 2 bary, kaviarne, obchodíky, kaderníctvo, well-
ness centrum, slnečná terasa pre nudistov, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), bazénový komplex s 5 bazénmi 
a 2 hydromasážami (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
miniklub, diskotéka, kasíno
Pláž
krásna dlhá piesočnatá pláž s jemným pieskom Playa 
del Inglés/Maspalomas/Meloneras, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, šípky, pétanque, vo-
lejbal, stolný tenis, aerobic, joga 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, minigolf, 4 tenisové kurty, fi tness, bowling, 
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Meloneras

od 1 099 €Katalógová
cena

od 714 €Cena do
24.12.2016
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Rozľahlý hotelový komplex situovaný v nádhernej zelenej tropickej záhrade, sa nachádza v pokojnej 
prázdninovej oblasti Maspalomas, v blízkosti golfového ihriska. Komfortné ubytovanie, výborná strava, 
nádherná zelená záhrada, 6 bazénov, umelá pláž, Spa centrum a mnoho športových aktivít, sú zárukou 
dokonalej dovolenky. Hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie, pre páry i rodiny s deťmi, ako i pre 
milovníkov golfu.

Tabaiba Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  1,5 km
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v areáli hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov,, WC), TV so satelitným príjmom, 
trezor (za poplatok na vyžiadanie), minibar (za popla-
tok), Wi-Fi (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 
5 barov, Wi-Fi (za poplatok), slnečná terasa, konfe-
renčná miestnosť, obchod so suvenírmi, lekárska 
služba, 4 bazény, 2 detské bazény (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), kaderníctvo, nočný klub, detské ihrisko, 
miniklub, Spa centrum
Pláž
piesočnatá pláž Maspalomas, ktorá je najdlhšou plá-
žou na ostrove sa nachádza 1,5 km od hotela 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis, pé-
tanque, futbal, basketbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, golf (300 m), minigolf, tenis, play station, po-
žičovňa bicyklov, Spa centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Maspalomas

od 1 249 €Katalógová
cena

od 811 €Cena do
24.12.2016
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Rozľahlý hotelový komplex je postavený na skalách a nachádza sa na juhozápadnom pobreží ostrova, 
v  pokojnej turistickej oblasti Taurito. Oproti sa nachádza Paradise Lago Oasis aquapark s komplexom 
bazénov s morskou vodou (za poplatok). Rybárske mestečko Puerto de Morgan je vhodné na večerné 
prechádzky a drobné nákupy, kam sa pohodlne dostanete miestnym autobusom (zastávka cca 400 m 
od hotela). Hotel odporúčame pre páry, rodiny s deťmi i milovníkov golfu. Hotel disponuje izbami aj pre 
handicapovaných klientov. 

Taurito Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba : 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  53 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), LCD TV, trezor (za poplatok), 
minibar (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), balkón 
alebo terasa s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, výťahy, hlavná reštaurácia, 
reštaurácia s terasou, 3 bary, TV miestnosť, Wi-Fi pri-
pojenie v lobby bare (za poplatok), internetový kútik 
(za poplatok), obchod so suvenírmi, kaderníctvo, dis-
co club, 4 konferenčné miestnosti, bazén (slnečníky 
a ležadlá zadarmo), 2 detské bazény, detské ihrisko, 
miniklub (5-12 rokov), maxi club. Pre handicapo-
vaných klientov je umožnený bezbariérový pohyb 
v priestoroch hotela, ale vstup do bazéna nie je špe-
ciálne upravený.
Pláž
pláž Playa Taurito piesočnatá s kamienkami, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok), plážový bar. Prístup na pláž 
je z mierneho kopca alebo po schodoch.
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy pre deti a dospelých, 
fi tness, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok, vyba-
venie zadarmo), squash, šípky, lukostreľba, beach 
voleybal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Taurito

od 1 169 €Katalógová
cena

od 759 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný hotelový komplex vtesnaný do skál vo vyvýšenej polohe v oblasti Taurito, poskytuje svojim hos-
ťom komfortné ubytovanie so službami all inclusive a jedinečný výhľad na šíry Atlantický oceán a okoli-
tú horskú scenériu. Hotel ponúka bazén pre dospelých s unikátnym panoramatickým výhľadom, detský 
bazén, ako i relax na príjemnej terase v hotelovom plážovom klube, kam počas dňa premáva zadarmo 
kyvadlová doprava.

Mogan Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  800 m
vzdialenosť od letiska:  52 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Puerto Mogan)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), TV so satelitným príjmom, telefón, 
minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), balkón 
alebo terasa, výhľad na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, bar, 
Wi-Fi na recepcii (za poplatok), minimarket, kader-
ník, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové 
osušky za poplatok), 1 detský bazén, lekárska služba, 
masáže
Pláž
prírodná pláž Playa Taurito s tmavým pieskom (mies-
tami okruhliaky) a pozvoľným vstupom do mora (cca 
800 m). Niekoľkokrát denne premáva na pláž hotelo-
vý autobus (zadarmo). Na pláži sa nachádza hotelový 
klub s možnosťou čerpania programu all inclusive 
(nápoje a ľahké občerstvenie).
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy, stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Taurito

od 1 069 €Katalógová
cena

 

od 694 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený hotelový komplex je situovaný v pokojnej oblasti Playa del Cura. Rušné letovisko Puerto Rico 
je vzdialené cca 5 km. Komfortne zariadené, zrekonštruované izby, výborná strava, bazény a zábavno – 
športové aktivity sú zárukou príjemne strávenej dovolenky. Hotel je vhodný pre páry i rodiny s deťmi.

Labranda Riviera Marina ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-112-111
Rodinná izba s výhľadom na more: 11-112-111-1122
Junior Suite: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  150 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, tre-
zor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), Wi-Fi (zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba s výhľadom 
na more (2 miestnosti), Junior Suite (2 miestnosti, 
kuchynka)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi 
(zadarmo), 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, 
plážové osušky za depozit), detský bazén, jacuzzi, 
detské ihrisko,
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, stolný tenis, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže,
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Playa del Cura

 

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Kompletne zrekonštuovaný hotel Sentido Gran Canaria Princess sa nachádza v letovisku Playa del Inglés, 
približne 750 m od piesočnatej pláže. Je výhradne určený iba pre dospelých a ponúka moderne zariadené 
klimatizované izby, bazény zasadené v upravenej záhrade, wellness centum, kulinárske špečiality a počas 
dňa rôzne animačné programy. Hotel je ideálnou voľbou pre páry, ktoré vyhľadávajú spojenie aktívnej 
dovolenky s romantikou.

Sentido Gran Canaria Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  750 m
vzdialenosť od letiska:  33 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, trezor (za 
poplatok), minibar (za poplatok), vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), set na prípravu 
kávy a čaju (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 
2  bary, tematická reštaurácia, internetový kútik 
(za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), 2 bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, plážové osušky za poplatok), 
wellness, vírivky, obchod so suvenírmi, salón krásy, 
kaderníctvo, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné animačné programi, živá hudba, 
stol ný tenis, aerobic, lukostreľba, futbal, plážový 
volej bal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, fi tness, wellness, masáže, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Playa del Inglés

od 1 089 €Katalógová
cena

od 707 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený, kompletne zrekonštruovaný prázdninový komplex je situovaný v upravenej záhrade s bazénom, 
len pár metrov od známej pláže Playa del Inglés a pozostáva z 250 moderne a komfortne vybavených izieb. 
Príjemnou prechádzkou (cca 10 minút) sa dostanete do živého centra letoviska Playa del Inglés s barmi, 
diskotékami a obchodmi. Hotel disponuje izbami aj pre handicapovaných klientov. Hotel odporúčame pre 
všetky vekové kategórie. 

Labranda Playa Bonita ****

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov a WC), TV, telefón, trezor (za poplatok), 
Wi-Fi na izbe, rozkladací gauč, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 
3  bary, kaviareň, konferenčná miestnosť, minimar-
ket, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), slnečná terasa, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, 
detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá – Playa del Inglés, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok), plážové osušky (za depozit, výmena za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy pre deti a dospelých, 
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži, golfové ihrisko (4 km)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických ná-
pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch ur-
čených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formálne 
oblečenie.
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Kompletne zrenovovaný hotel vhodný pre náročnejšiu klientelu, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
obchodíkov a barov, v živom letovisku Playa del Inglés. Výborné hotelové služby, pestré animačné programy 
a jedninečná poloha hotela, zabezpečujú nezabudnuteľnú dovolenku v príjemnom prostredí. Odporúčame 
pre páry i rodiny s deťmi, uprednostňujúce aktívnu dovolenku.

Labranda Bronze Playa ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba : 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  350 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, tre-
zor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá, slnečníky a plá-
žové osušky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, prenájom bicyklov
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > Playa del Inglés

 

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena



223

d h o í t y é á
Moderný hotel určený výhradne iba pre dospelých (Adults – only), sa nachádza iba 2 minúty chôdze od 
pláže v turistickom letovisku Playa del Inglés. Svojim hosťom ponúka moderne zariadené izby, bazén, 
wellness a služby na vysokej úrovni. Výborná poloha neďaleko pláže i obchodíkov, barov reštaurácií 
a kaviarní, láka k romantickým prechádzkam po okolí. Hotel je ideálnou voľbou pre páry, ktoré si chcú užiť 
dovolenku bez detí.

Labranda Marieta ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar (za 
poplatok), trezor (za poplatok), vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 3 bary, Wi-Fi 
(zadarmo), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
wellness, slnečná terasa s výhľadom na more, salón 
krásy
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, wellness, prenájom bicyklov, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 
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Komfortne a moderne vybavený hotel sa nachádza pri krásnej pláži Playa del Inglés a v dostupnej blízkosti 
centra, nákupných i zábavných možností. Vďaka úžasnej polohe hotel poskytuje krásny výhľad na pobrežie 
Kanárskych ostrovov. Hotel pozostávajúci z dvoch prepojených budov predstavuje ideálne miesto pre 
nezabudnuteľný pobyt pri mori.

IFA Dunamar ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), TV so satelitným príjmom, telefón, 
malá chladnička, (minibar na vyžiadanie), trezor (za 
poplatok), Wi-Fi na izbe (za poplatok), balkón alebo 
terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3  bary, 
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (za-
darmo), konferenčná miestnosť, kaderníctvo, služby 
lekára, 3 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), ví-
rivka, wellness (turecké kúpele, masáže, sauna, koz-
metické procedúry)
Pláž
piesočnatá so svetlým pieskom je od hotela odde-
lená plážovou promenádou, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, vodné športy na pláži, hotel zabezpečuje 
kurzy golfu na ihrisku Golf Maspalomas (cca 2,5 km), 
Salobre Golf (cca 6 km) a Meloneras Golf (cca 4 km)
Stravovanie v cene
Raňajky: formou buferu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
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Obľúbený hotelový komplex ležiaci v srdci turistického letoviska Playa del Inglés, sa nachádza v blízkosti 
obchodíkov, barov, kaviarní a zábavných podnikov. Na krásnu piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do 
mora sa dostanete krátkou prechádzkou alebo hotelovým shuttle busom (zadarmo). Komfortné ubytovanie, 
výborná strava a príjmená atmosféra hotelového komplexu, zaručuje ideálne podmienky pre strávenie 
nezabudnuteľnej dovolenky.

IFA Buenaventura ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  900 m
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
TV so satelitným príjmom, trezor (za poplatok), tele-
fón, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa,sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, Wi-Fi na re-
cepcii (zadarmo), internetový kútik (za poplatok), 
3 bary, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, plá-
žové osušky za poplatok), detský bazén, spoločenská 
miestnosť, obchod so suvenírmi, kaderníctvo, minik-
lub, detské ihrisko, masážne centrum
Pláž
piesočnatá s jemným svetlým pieskom, ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, biliard, tenisové kurty, požičovňa bicyklov, 
wellness, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 
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Príjemný hotelový komplex sa nachádza v krásne upravenej záhrade s bazénmi a svojim hosťom poskytuje 
ideálne zázemie pre strávenie jedinečnej dovolenky. Je situovaný neďaleko krásnej pláže s jemným 
svetlým pieskom a v pešej blízkosti obchodíkov, barov, kaviarní a rušného nočného života. Odporúčame 
pre páry i rodiny s deťmi.

IFA Continental ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
TV so satelitným príjmom, telefón, minibar (za popla-
tok), trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi 
(zadarmo), bazénový komplex s hydromasážnymi 
tryskami a detským bazénom (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, plážové osušky za poplatok), detské ihris-
ko, miniklub 
Pláž
piesočnatá s jemným svetlým pieskom, ležadlá a sl-
nečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, šípky, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, wellness, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 
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Parque Paraiso II je 3-hviezdičkový, tichý hotel postavený v maurskom štýle, pozostávajúci zo 122 bungalovov 
v krásnej subtropickej záhrade. Hotel ponúka pekné ubytovanie neďaleko pamiatok ako sú: Botanical Park 
of Maspalomas (El rque Botanico de Maspalomas), Las Burras Beach, Palmitos Park a obchodno-zábavného 
centra Kasbah (cca 300 m) a Yumbo (cca 1,1 km). Hotel je vhodný aj pre handicapovaných klientov.

Parque Paraiso II ***

Obsadenosť izieb
Bungalov s 1 spálňou: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  500 m
vzdialenosť od letiska:  45 km
vzdialenosť od centra:  400 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
obývačka s kuchynským kútom, minibar, oddelená 
spálňa, TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), trezor na izbe (za 
poplatok), terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), detský bazén
Pláž
dlhá piesočnatá pláž Playa del Inglés predchádza do 
známych piesočnatých dún Maspalomas, dlhých cca 
900 m. Vstup do mora je pozvoľný, ležadlá a slneční-
ky (za poplatok).
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
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Príjemný 3* hotel ležiaci v upravenej tropickej záhrade sa nachádza v blízkosti pláže, na okraji turistického 
letoviska Playa del Inglés. Príjemnou prechádzkou (cca 15 minút) po promenáde sa dostanete do centa 
letoviska Playa del Inglés i k známym piesočnatým dunám Dunas de Maspalomas, vzdialených necelé 2 
km. Hotel je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí túžia po pokojnej dovolenke v blízkosti pláže.

Beverly Park ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia (20. 6.-20. 9.), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľ ňa, WC), TV so satelitným príjmom, minibar 
(za poplatok), telefón, balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, zmenáreň, reštaurácia, 3 
bary, konferenčná miestnosť, obchod so suvenírmi, 
salón krásy, Wi-Fi a pripojenie na internet (za popla-
tok), 3 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové 
osušky za poplatok), vírivka, detský bazén, detské 
ihrisko, herňa 
Pláž
piesočnatá pláž (cca 50 m) cez cestu, ležadlá a slneč-
níky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisové kurty s osvetlením, stolný tenis, biliard, 
minigolf
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu 
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou buf-
etu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo niestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie. 
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Príjemný hotelový komplex Maritim Playa sa nachádza uprostred tropickej záhrady, v srdci turistického 
letoviska Playa del Inglés. Poskytuje príjemné zázemie, vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti, 
reštaurácie a bary. Hotel má výbornú polohu v blízkosti obchodíkov, diskoték, miestnej promenády a od 
krásnej piesočnatej pláže je vzdialený 400 metrov. Zaručuje ideálne podmienky pre dovolenku plnú zábavy.

Maritim Playa ***

Obsadenosť izieb
Apartmán 1: 11
Apartmán 2: 11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
TV so satelitným príjmom, telefón, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Apartmán 2
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, reštaurácia 
s obsluhou, 2 bary, bazén s oddelenou časťou pre deti 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), internetový kútik (za 
poplatok), Wi-Fi (za poplatok), kaderníctvo, kaviareň, 
wellness, diskotéka
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness, vodné športy na pláži, požičovňa áut, 
golfové ihrisko (3 km), fi tness 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
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Hotel sa nachádza v najvyššej časti letoviska San Augustín. Rozprestiera sa v udržiavanej tropickej záhrade 
s rozlohou 40.000 m2, odkiaľ je nádherný výhľad na Atlantický oceán a na piesočnaté duny Maspalomas. 
Práve toto umiestnenie hotela je ideálne pre tých, ktorí hľadajú pokojnú dovolenku a relax v záhrade 
s tropickou vegetáciou. V kombinácii so športovými a zábavnými aktivitami je toto miesto ako stvorené 
pre mladých, rodiny s deťmi, skupiny a športovo založených klientov.

IFA Interclub Atlantic ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1112-1122-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  800 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  1,5 km
Ubytovanie
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC), TV, tele-
fón, minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), Wi-Fi 
(za poplatok)
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 bary, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), disco, zmenáreň, 2 bazény (ležadlá a sl-
nečníky zadarmo), detský bazén, 3 vírivky, detské 
ihrisko, miniklub (pre deti 4-12 rokov), prenájom auta
Pláž
s tmavým pieskom a pozvoľným vstupom do mora, 
ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, aerobic, fi tness, joga, 
šípky, stolný tenis, pétanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, tenis, potápanie (miestny poskytovateľ)
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania  na miestach a v časoch 
určených hotelom.
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Príjemný 3* hotel určený výhrade iba pre dospelých je situovaný v krásnej palmovej záhrade, zasadenej 
pri širokej piesočnatej pláži San Augustín. Hotel svojim klientom poskytuje ideálne zázemie pre strávenie 
pokojnej a relaxačnej dovolenky. V subtropickej záhrade nájdete 2 bazény, 2 vírivky, terasu na slnenie ako 
i organizované spoločenské večery so živou hudbou. Priaznivci nudizmu sa potešia nudistickej terase, ktorá 
sa nachádza na 6. poschodí.

IFA Beach Hotel ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111
Izba s bočným výhľadom na more: 1-11-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
WC), TV so satelitným príjmom, telefón, minibar (za 
poplatok), trezor (za poplatok), balkón 
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi na recepcii (za-
darmo), malý obchodík, nudistická terasa, 2 bazény 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), 2 vírivky
Pláž
s tmavým pieskom a pozvoľným vstupom do mora, 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a zábavné programy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, šípky, tenis v 3 km vzdialenom hoteli IFA 
Interclub Atlantic, potápanie, hotel zabezpečuje re-
zervácie green fee na golfové ihrisko Golf Meloneras 
(cca 11,5 km)
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Kanárske Ostrovy > Gran Canaria > San Augustín

od 889 €Katalógová
cena

od 577 €Cena do
24.12.2016
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Mena: lev (BGN)

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Sofi a

Telefónna predvoľba: +35

Dĺžka letu: 1:30 hod. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofi i:

Blv. Janko Sakazov 9, 1504 Sofi a

web: www.mzv.sk/sofi a

telefón: 0035929429210

... nekonečné piesočnaté pláže na pobreží Čierneho mora, úchvatné 
rokliny a horské hrebene, úzke uličky historických mestečiek, typický 
balkánsky temperament a pohostinnosť, korenisté jedlá a vybrané 
vína... aj to je Bulharsko. Letisko Burgas privíta návštevníkov, ktorí 
za svoj cieľ dovolenky zvolili oblasť Slančev Brjag – Slnečné pobrežie, 
letovisko bulharskej riviéry, ktoré so svojou 8 km dlhou plážou láka do 
vyhriatych vôd Čierneho mora.

Bulharsko má rozlohu necelých 111 000 km² jeho povrch je z veľkej časti tvorený 
sieťou horských hrebeňov. Zo západu na východ sa naprieč Bulharskom tiahne 
horské pásmo Stara Planina/Balkan, podľa ktorého je pomenovaný celý polostrov 
na juhovýchode Európy.

Severnú hranicu Bulharska s Rumunskom tvorí z veľkej časti veľtok Dunaj. Na vý-
chode Bulharsko lemuje štyristo kilometrov dlhého pobrežia Čierneho mora, kto-
rého piesočnaté pláže vytvárajú skvelé podmienky pre rozvoj turizmu. Bulharské 
pobrežie je málo členité, s dlhými úsekmi piesočnatých pláží, málo vykrojenými 
zálivmi a takmer žiadnymi ostrovmi. 

Podnebie na bulharskom pobreží sa považuje za súčasť mierneho stredomorského 
podnebia s pomerne dlhými, teplými a suchými letami. Na mori sú búrky praktic-
ky len v zimnom období. Tento charakter podnebia plne vyhovuje požiadavkám 
turistov na zaručenie krásneho letného počasia. Prakticky neexistuje rozdiel med-
zi prílivom a odlivom a slanosť Čierneho mora je o poznanie nižšia než Stredozem-
ného mora. Pôvod názvu Čierne more je nejasné. Od staroveku až po stredovek sa 
používal grécky názov Pontské more/Pontos Euxeinos – more pohostinné. 

Medzi populárne bulharské jedlá patrí napríklad typické kebabče (pikantné ta-
štičky z mletého mäsa) a kjufte (čo je v podstate rovnaké ale vo forme klasickej 
fašírky). Neoddeliteľnou súčasťou väčšiny bulharských jedál je šalát. Šopský šalát 
z paradajok, uhoriek, zelenej papriky a cibule, navrchu posypaný balkánskym sy-
rom je v Bulharsku taký obľúbený, že sa považuje za jeden z národných jedál. 
Medzi populárne zákusky patrí aj baklava, z medu a pistácií. Bulharsko zásobuje 
svetový trh nemalým množstvom bieleho a červeného vína ktoré má v krajine 
neobyčajne dlhú tradíciu. V roku 2007 sa krajina stala členským štátom Európskej 
únie čo sa pozitívne prejavilo na úrovni a rozsahu služieb ponúkaných turistom.

Burgas
BULHARSKO

RUMUNSKO

RBSKO

DÓNSKO

GRÉCKO

TURECKO

BURGASBulharsko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 30 °C 24 °C

Júl 30 °C 24 °C

August 27 °C 24 °C

September 24 °C 22 °C
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Informácie o letoch

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do Bur-
gasu
Odletový deň: štvrtok
Termíny odletov: od 22. 6. – 7. 9. 2017

11/12 -dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do 
Burgasu
Odletový deň: utorok/piatok
Termíny odletov: od 20. 6. – 12. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava, transfer z/do hotela, ubytovanie (v prípa-
de 8-dňového zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 
14 nocí, v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 
12-dňového zájazdu 11 nocí), stravovanie podľa výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 159 €/osoba nad 2 roky, 40 
€/dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 

Nessebar

Sozopol
Bulharsko > Burgas

dopravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fa-
kultatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hote-
lov (napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Bulharska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cesto-
vať môžete aj na občiansky preukaz (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov 
po návrate z dovolenky. Deti musia cestovať s vlastným 

cestovným dokladom. V prípade, že cestuje dieťa mladšie 
ako 18 rokov s rodičmi s iným menom, odporúčame mať so 
sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. V prípade, 
že cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 
alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou aj prehlá-
senie jedného z rodičov, že dieťa s danou osobou môže 
cestovať ( súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
dením telefónneho čísla). Držitelia cestovných dokladov 
iných štátov ako je Slovenská republika a Česká republika 
sú povinní zaistiť si potrebné doklady na cestu na prísluš-
nom veľvyslanectve alebo konzuláte.

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Letoviská > Umiestnenie hotelov
Bulharsko > Burgas

Slnečné pobrežie
Slnečné pobrežie je jedným z najobľúbenejších bulharských 
letovísk. Hotely sú z väčšej časti po zásadnej rekonštrukcii 
alebo úplne nové a ponúkajú veľmi dobrú úroveň služieb 
i pre náročných klientov. Nachádza sa tu aquapark s veľkým 
množstvom atrakcií. 8 km dlhá, miestami až 100 m široká 
pláž láka k výbornému kúpaniu so širokým výberom vod-
ných športov. Môžete využiť aj bohatý výber reštaurácií, 
taverien v tradičnom štýle, kaviarní a diskoték. Slnečné po-
brežie sa nachádza v blízkosti historického mestečka Nesse-
bar. Miestne spojenie je zabezpečené turistickým vláčikom. 
Transfer z letiska: približne 45 min.

SLNEČNÉ POBREŽIE
NESSEBAR

POMORIE

OBZOR

PRIMORSKO

BURGAS

BULHARSKO
SOL NESEBAR PALACE

FESTA POMORIE RESORT

PLAMENA PALACE

CLUB SUNNY BEACH
RIVA

DIT EVRIKA
IVANA PALACE

LAGUNA PARK

BOHEMI

KAVKAZ

KOTVA

YUNONA
KALINA GARDEN

SOZOPOL
DJUNI ROYAL RESORT

FESTA PANORAMA

VILLA LIST

Nessebar
Historické mestečko Nessebar je jedným z najstarších osíd-
lených miest na ce lom čiernomorskom pobreží. Ne pre tržité 
osídlenie sa datuje z časov takmer 2 000 rokov p.n.l. V po-
slednom čase získalo pre svoj pôvab povesť obľúbeného 
prázdninového mestečka umelcov. Kresby a maľby všetkých 
druhov si môžete prezerať pri prechádzkach krivoľakými 
dláždenými uličkami starého mesta. Pre svoju historickú 
jedinečnosť a zachovalosť historického jadra bol Nessebar 
vyhlásený mestskou pamiatkovou rezerváciou pod ochranu 
UNESCO. V novej časti mesta nájdete reštaurácie, bary, ob-
chody, jarmoky a aquapark. Miestne spojenie je zabezpeče-
né turistickým vláčikom. Transfer z letiska: približne 40 min.

Pomorie
Okrem nádherných dlhých pláží je mesto známe i liečivým 
bahnom a prírodným železitým pieskom hnedej farby. Mes-
tečko je pomerne živé s osobitou atmosférou, nájdete tu 
mnoho útulných krčmičiek v bulharskom štýle s typickou 
miestnou hudbou a taktiež mnoho obchodov a zelene. Jed-
ným z najzaujímavejších miest v oblasti je kostol sv. Juraja 
(Sv. Georgi), ktorý leží zhruba na pol ceste medzi pred-
mestím a starým mestom. S okolitými oblasťami je dobré 
spojenie autobusom a výhodou je novopostavený aquapark 
otvorený v roku 2015. Transfer z letiska: približne 25 min.

Sozopol
Malebné rybárske mestečko leží 35 km južne od Burgasu, 
priamo pri pobreží Čierneho mora. V starej historickej časti 
sa nachádzajú kostoly, budovy z 19. storočia s typickou ar-
chitektúrou a veľké množstvo úzkych uličiek poprerastaných 
viničom. V druhej, novej časti mestečka Sozopol, prezývanej 
Charmanite, sa nachádzajú široké a dlhé piesočnaté pláže. 
Nová časť mesta býva označovaná ako predmestie Sozopolu 
alebo ako nové mesto. Pláž s množstvom hotelov, obcho-
dov, barov, taverien a diskoték sa nachádza v modernej časti 
mesta. Transfer z letiska: približne 30 min.

Duni
Duni je oblasť nachádzajúca sa približne 40 km od Burgasu. 
Rozkladá sa na ploche 4,5 km a ponúka krásnu 100 m širokú 
pláž s prírodnými dunami. V zátoke Duni nájdete hotelové 
komplexy siete Duni Royal Resort, ktoré sa radia medzi 
top hotely v Bulharsku. Hotelová sieť Duni získala právom 
označenie „bulharská dedinka“. Transfer z letiska: približne 
35 min.

Primorsko
Pôvodne rybárske mestečko leží necelých 50 km južne od 
Burgasu. Od roku 1998 sú tunajšie pláže nositeľom prestížnej 
Modrej vlajky za čistotu prostredia. Neďalekými, prevažne 
dubovými lesmi preteká malebná Diablova rieka, ktorej oko-
lie bolo vyhlásené prírodnou rezerváciou Ropotamo, plnou 
vzácnej fauny a fl óry. Nájdete tu veľké množstvo hotelov, sú-
kromných penziónov, obchodov a reštaurácií. V Primorsku sa 
nachádza južná pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do vody a severná pláž, ktorá je veternejšia s veľkými 
vlnami. Transfer z letiska: približne 45 min.

Umiestnenie hotelov
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Fakultatívne výlety
Bulharsko > Burgas

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. 

Balchik Palace, Varna

Slnečné pobrežie, Nessebar 

Kostol Pantokrator v starej časti mesta Nessebar

kláštor Aladzha

Varna s návštevou delfi nária 
(celodenný výlet)
Odchod v ranných hodinách do Varny, ktorá je označova-
ná za perlu čiernomorského pobrežia. Návšteva delfi ná-
ria s prehliadkou unikátnej delfínej show. Poobede voľný 
program v centre Varny a návšteva skalného kláštora 
Aladža z 13. storočia.V popoludňajších hodinách odchod 
späť do hotela. 
Výlet z oblasti Slnečné pobrežie.
Orientačná cena: dospelá osoba 50 €, deti do 12 rokov 25 €

Nessebar 
(večerný výlet)
Podvečerný výlet do Nessebaru jedného z najstarších bul-
harských miest. Od roku 1983 je toto mesto vďaka svojej 
unikátnej architektúre zaradené do zoznamu UNESCO. Stará 
časť mesta sa nachádza na polostrove, ktorý je s pevninou 
spojený úzkou šijou. Pešia prehliadka ponúka návštevní-
kom získať určitú predstavu o starom bulharskom meste. 
Naskytne sa možnosť navštíviť množstvo kostolov, úzkych 
uličiek s obchodíkmi, alebo niektorú z miestnych reštaurá-
cií. Návrat späť do hotela.
Orientačná cena: dospelá osoba 15 €, deti do 12 rokov 8 €

Piknik na jachte 
(popoludňajší výlet)
Užite si plavbu s panoramatickým výhľadom na staré jadro 
mesta Nessebar a celého pobrežia. Na obed sa podávajú 
grilované morské plody, ryby, šaláty, nealkoholické nápoje 
a pivo.
Orientačná cena: dospelá osoba 38 €, deti do 12 rokov 20 €

Pirátska party 
(popoludňajší výlet)
Odchod z prístavu v Nessebare. Možnosť kúpania v mori, 
krátky zábavný program a obed. Podávajú sa grilované 
ryby, nealkoholické nápoje a pivo.
Orientačná cena: dospelá osoba 38 €, deti do 12 rokov 20 €

Upozornenie
Minimálny počet na realizáciu výletov je 6 osôb. Uvedené 
ponuky a ceny sú orientačné a môžu sa počas sezóny me-
niť. Fakultatívne výlety neorganizuje CK KARTAGO TOURS 
a.s., ale miestny poskytovateľ. Prípadné sťažnosti je nutné 
riešiť na mieste. Výlety sú sprevádzané miestnym sprie-
vodcom, ak nie je uvedené inak.

Nessebar
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h l í p u v w é y / á
Moderný hotelový komplex ponúka komfortné vybavenie a služby na vysokej úrovni. Rezort sa skladá 
z hlavnej a vedľajšej budovy, nachádza sa v udržiavanej záhrade s bazénom. Súčasťou je aj veľký aquapark, 
ktorý ponúka zábavu pre veľkých aj malých. V tesnej blízkosti hotela nájdete množstvo barov a reštaurácií. 
Do centra mesta sa dostanete príjemnou prechádzkou po promenáde. Bohaté animačné programy, 
športové vyžitie a kvalitné hotelové služby, sú zárukou príjemne strávenej dovolenky. 

DIT Evrika Beach Club Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
Štandardná izba s výhľadom na bazén: 11-112-111
Štúdio: 1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar, TV so satelitným príj-
mom, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), tre-
zor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba s výhľadom na bazén, Štúdio
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 tema-
tické reštaurácie, 3 bary, Wi-Fi v lobby (za poplatok), 
minimarket, diskotéka, kaderníctvo, salón krásy, 
2  vonkajšie bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, detské ihrisko, miniklub, aquapark
Pláž
súkromná, piesočnatá s pozvoľným vstupom do 
mora, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, aerobic, volejbal, tenisový kurt, 
stolný tenis, šípky, fi tness, vírivka, vodné pólo, mini-
futbal, petanque
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vodné športy na pláži, biliard, sauna, mini-
golf
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, neskoršie raňajky (na vyžiada-
nie), obedy a večere formou bu fetu, večera možná po 
predchádzajúcej rezervácii aj v reštaurácii s obsluhou 
(1 x za pobyt), počas dňa ľahké občerstvenie, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických a al-
koholických nápojov. Možnosť čerpania na miestach 
a v časoch určených hotelom. Počas večere sa vyža-
duje formálne oblečenie.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 819 €Katalógová
cena

 

od 556 €Cena do
24.12.2016
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a h o í n p u v é á
Obľúbený hotel, ktorý nedávno prešiel rekonštrukciou sa nachádza v samom centre Slnečného pobrežia 
a ponúka kvalitné služby, bohatý program a výbornú kuchyňu. Hlavná promenáda sa nachádza len niekoľko 
metrov od hotela a dostanete sa k nej príjemnou prechádzkou s možnosťami nákupov či posedenia. 
V blízkosti je zastávka turistického vláčika, ktorý premáva po celom Slnečnom pobreží. Príjemná atmosféra 
a služby hotela sú zárukou spokojnej a nerušenej dovolenky. Komplex je vhodný pre klientov všetkých 
vekových kategórií. 

Cooee MPM Kalina Garden ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  33 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), minibar
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, Wi-Fi v lobby (zadarmo), trezor na recepcii (za 
poplatok), pripojenie na internet (za poplatok), mini-
market, obchody, minidiskotéka, vonkajší bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), detský 
bazén, detské ihrisko, detská herňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, šípky, aerobic, vodná 
gymnastika, fi tness, minigolf, stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 629 €Katalógová
cena

 

od 427 €Cena do
24.12.2016
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a h o í p v w y é / á
Rozľahlý komplex je zložený z hotelov Rodopi, Zwete a Flora Park. Nájdete tu širokú škálu športového 
vyžitia, bohaté animačné programy, zahŕňajúce rôzne súťaže pre malých i veľkých. Široká piesočná pláž 
s vyhlásenou promenádou plnou reštaurácií, barov a zábavných podnikov, sa nachádza necelých 150 metrov 
od hotela. Klienti všetkých troch hotelov môžu využívať služby celého komplexu, okrem stravovania, ktoré 
je možné konzumovať iba v reštaurácii hotela, v ktorom sú ubytovaní. Pri hoteli je zastávka miestnej 
hromadnej dopravy, odkiaľ sa môžete vydať do okolitých turistických letovísk Sv. Vlas, Nový Nessebar 
a navštíviť aj preslávený Starý Nessebar. 

DAS Club Hotel Sunny Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112
Superior izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Superior izba - priestrannejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 3 hlavné reštaurácie 
(1 v každom hoteli), 3 bary, Wi-Fi v lobby (za popla-
tok), obchody, kaderníctvo, konferenčné miestnosti, 
4 bazény (lehžadlá a slnečníky zadarmo), vodné 
šmykľavky (zadarmo pre deti 5 – 16 rokov, 15.  6.-
15. 9.), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, stolný tenis, minigolf, vodná gymnastika, aero-
bic, boccia, futbal, šípky, šach, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, požičovňa áut, wellness centrum (sauna, ma-
sáže, procedúry), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v miestach a v časoch 
určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 659 €Katalógová
cena

 

od 448 €Cena do
24.12.2016



240

c d o í p u v y é á
Príjemný hotel sa nachádza v západnej časti Slnečného pobrežia približne 300 metrov od krásnej 
piesočnatej pláže, ktorá ponúka nielen príjemné kúpanie, ale aj širokú ponuku vodných športov 
a aktivít. V okolí nájdete reštaurácie, bary, kaviarne a obchodíky. Odporúčame skôr párom a klien-
tom, ktorí chcú stráviť aktívnu dovolenku. 

Ivana Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, vlastné so ciál-
ne zariadenie (kúpeľňa, WC), minibar (za poplatok), trezor (za 
poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, TV miestnosť, Wi-Fi 
v  lobby, 2 bary, bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a  slnečníky zadarmo), konferenčná miestnosť, kaderníctvo, 
salón krásy, obchod so suvenírmi, detské ihrisko
Pláž
široká, piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, fi tness, solárium, masáže, biliard
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 429 €Katalógová
cena

a h í p u é
Hotel sa nachádza necelých 600 metrov od centra Slnečného pobrežia, veľmi populárneho 
bulharského letoviska, ktoré láka návštevníkov širokou ponukou zábavy a nočného života 
v kombinácii s relaxáciou na krásnych piesočnatých plážach. Do centra sa dostanete príjemnou 
prechádzkou po miestnej promenáde plnej barov, reštaurácií a obchodíkov. Hotelové izby sú 
štandardne vybavené a klimatizované. Hotel odporúčame menej náročným klientom.

Bohemi ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s balkónom: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  500 m 
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  600 m 
nákupné možnosti:  600 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, Wi-Fi (za poplatok), vlast-
né so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC)
Ubytovanie za príplatok
Izba s balkónom 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, Wi-
Fi v lobby (zadarmo), trezor (za poplatok), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detský bazén, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, biliard 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie 

od 529 €Katalógová
cenaod 359 €Cena do

24.12.2016

od 291 €Cena do
24.12.2016
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a c h o í u é y / á
Medzi turistami veľmi dobre známy a obľúbený hotel, ktorý sa nachádza v južnej časti slnečného pobrežia 
a leží 200 metrov od rozľahlej piesočnatej pláže s dunami. Komplexne vybavený štvorhviezdičkový hotel 
bol renovovaný v roku 2012 a svojim hosťom ponúka veľmi príjemné a moderne zariadené izby. Je ideálny 
pre rodiny s deťmi, ktoré najlepšie využijú malý vodný park, ktorý je súčasťou hotela a pre hostí prístupný 
zadarmo. Do centra Slnečného pobrežia plného obchodov, barov, kaviarní a reštaurácií, či susedného Nes-
sebaru sa dostanete peši, alebo využitím miestnej hromadnej dopravy či turistického vláčika. Hotel svojou 
polohou a vybavením spĺňa všetky podmienky pre strávenie príjemnej letnej dovolenky.

Kotva ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  2,5 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
telefón, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľ-
ňa, WC), Wi-Fi (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, 2 bary, Wi-Fi v  lob by (zadarmo), 
trezor (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky za-
darmo), dva bazény kombinované s vodným parkom 
pre deti (vodné šmykľavky), detský bazén, detské ih-
risko, konferenčná miestnosť, kaderníctvo, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, fi tness, stolný tenis, biliard
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 489 €Katalógová
cena

od 332 €Cena do
24.12.2016
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Nachádza sa v centre Slnečného pobrežia neďaleko krásnej piesočnatej pláže. V okolí hotela sa nachádza 
množstvo barov, reštaurácií a iných nákupných možností. Rodiny s deťmi určite ocenia novopostavený 
aquapark so šmykľavkami. Hotel odporúčame aj pre páry, ktoré okrem relaxácie chcú zažiť aktívnu 
dovolenku. 

Laguna Park ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  35 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), trezor na recepcii, 3 bary, interne-
tová miestnosť (za poplatok), zmenáreň, amfi teáter, 
dva bazény z toho jeden s vírivkou (slnečníky a le-
žadlá pri bazéne zadarmo, osušky za depozit), detský 
bazén s toboganom, detské ihrisko, miniklub (pre 
deti od 2 do 12 rokov za poplatok)
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, šípky, biliard, sauna, masáže, 
stolný tenis
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania v čase a na miestach ur-
čených hotelom. 

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 679 €Katalógová
cena

od 461 €Cena do
24.12.2016
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Štvorhviezdičkový hotel Kavkaz sa teší veľkej obľube klientov, ktorí sa sem veľmi radi vracajú. Nachádza sa 
v južnej časti Slnečného pobrežia, neďaleko piesočnatých dún, cez ktoré sa dostanete na krásnu piesočnatú 
pláž. Do centra Slnečného pobrežia plného obchodov, kaviarní, barov a reštaurácií sa môžete dostať príjem-
nou prechádzkou. Centrum leží približne 2 km od hotela, rovnako tak susedný Nessebar. Hotel je známy 
svojou príjemnou, rodinnou atmosférou a priateľským personálom. Jeho výborná poloha a kvalitné služby 
vytvárajú ideálne podmienky k stráveniu krásnej letnej dovolenky. 

Kavkaz ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m 
  (50 m od piesočnatých dún)
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za poplatok), 
minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, Wi-Fi v lobby (zadarmo), bazén s oddelenou 
detskou časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), detské 
ihrisko, obchodná arkáda, kaderníctvo
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fi tness, stolný tenis, bedminton, šachy
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, biliard, požičovňa bicyklov, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie. 2 x týždenne tematic-
ké večere. Neobmedzené množstvo nealkoholických 
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Možnosť 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom. 

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 559 €Katalógová
cena

 

od 380 €Cena do
24.12.2016
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Hotelový komplex ponúka príjemnú atmosféru a je vyhľadávaný predovšetkým pre svoju polohu, 
keďže sa nachádza v pokojnejšej časti, aj keď v samotnom centre diania. Určite by ste si nemali nechať 
ujsť návštevu starého Nessebaru, kam sa ľahko dopravíte miestnou hromadnou dopravou a posedieť 
v  jednej z  tamojších typických reštaurácii. Hotel je vhodný pre menej náročných klientov, ktorí chcú 
stráviť dovolenku v kombinácii so zábavou a poznávaním. 

Yunona ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, lobby bar, tre-
zor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
zmenáreň, bazén s detskou časťou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zadarmo)
Pláž
široká, piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, požičovňa áut a bicyklov, mini-
golf, kasíno, diskotéky v okolí hotela
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v  časoch 
určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 529 €Katalógová
cena

od 359 €Cena do
24.12.2016
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Zrekonštruovaný hotel Riva sa nachádza v obľúbenom prímorskom letovisku Slnečné pobrežie, ktoré 
je zárukou krásnych pláži a zábavy v spojení so skvelou živou atmosférou. Do centra sa dostanete 
príjemnou prechádzkou po miestnej promenáde. Nájdete tu množstvo obchodíkov, reštaurácií, ka-
viarní a barov. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Riva ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m 
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  1 km 
nákupné možnosti:  1 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, Wi-Fi (za poplatok), vlast-
né so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 bary, Wi-Fi v 
lobby (zadarmo), trezor (za poplatok), bazén s oddelenou det-
skou časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), detské ihrisko, am-
fi teáter, zmenáreň, obchod
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 639 €Katalógová
cena

a h o í p é
Hotel Delta Palace sa nachádza v južnej časti obľúbeného prímorského letoviska Slnečné pobrežie. 
Od krásnej piesočnatej pláže je umiestnený iba 200 metrov. Na pláž sa dostanete príjemnou pre-
chádzkou cez miestnu komunikáciu a skrz piesočné duny. Nachádza sa necelý kilometer od rušného 
centra letoviska plného obchodov, reštaurácii a barov, v ktorých môžete ochutnať miestnu kuchyňu 
a pocítiť tunajšiu atmosféru. 

Delta Palace ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  1 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
minibar, sušič vlasov k dispozícii na recepcii (na vyžiadanie), 
vlastné so ciál ne zariadenie, balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby bar, Wi-Fi 
v  lobby (zadarmo), trezor (za poplatok), bazén s oddelenou 
časťou pre deti ( ležadlá a slnečníky zadarmo), vnútorný bazén, 
konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, volejbal
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Slnečné pobrežie

od 529 €Katalógová
cena

od 434 €Cena do
24.12.2016

od 359 €Cena do
24.12.2016
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Luxusný hotelový komplex ponúka ideálne prostredie k stráveniu príjemnej dovolenky. Rezort sa 
nachádza iba 50 m od krásnej piesočnatej pláže a je obklopený udržiavanou záhradou. Čaká tu na vás 
široká ponuka športového vyžitia, bohaté animačné programy, výborná strava a služby na vysokej úrovni. 
Dovolenku ocenia klienti všetkých vekových kategórií, ako aj rodiny s deťmi. Výhodou komplexu je tiež 
ľahká dostupnosť susedného letoviska Slnečného pobrežia s jeho vyhlásenou promenádou a viacerými 
možnosťami vyžitia a zábavy. Neďaleko sa nachádza historické mestečko Nessebar, ktoré bolo zapísané do 
zoznamu UNESCO a jeho návštevu by si nemal nechať ujsť žiaden návštevník. K doprave po okolí môžete 
využiť hromadnú dopravu, turistické vláčiky, či kočiare s konským záprahom. Rezort je spolu s hotelmi Sol 
Nessebar Mare a Bay, súčasťou vyhláseného a obľúbeného komplexu Sol Nessebar Resort.

Sol Nessebar Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 
1122-1112-11122-111222-112222-1111-11112-111122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m 
vzdialenosť od letiska:  20 km 
vzdialenosť od centra:  2 km Old Nessebar
  5 km Slnečné pobrežie 
nákupné možnosti:  v blízkosti 
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi (za-
darmo), minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), 
vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – priestran-
nejšia 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi v lobby 
(zadarmo), obchod so suvenírmi, salón krásy, SPA 
centrum, kaderníctvo, vonkajší bazén (ležadlá a sl-
nečníky zadarmo), vnútorný bazén, detský bazén, 
šmykľavky pre deti, aquapark (v hoteli Sol Nessebar 
Mare, vstup zadarmo), detské ihrisko, miniklub, prá-
čovňa (za poplatok), amfi teáter 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok), plážo-
vý bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, šípky, stolný 
tenis, futbal, volejbal, basketbal, fi tness, aerobic
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt, biliard, minifutbal, masáže, vírivka, 
sauna, turecké kúpele, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Nessebar

od 839 €Katalógová
cena

od 570 €Cena do
24.12.2016
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Príjemný a obľúbený hotel, ktorý sa nachádza na pešej promenáde, v novej časti starého mesta Nessebar, 
leží približne 200 m od piesočnatej pláže. Disponuje wellness centrom, ktoré ponúka klientom veľa 
možností relaxácie. Na svoje si prídu nielen nároční klienti, ale aj rodiny s deťmi, pre ktoré je tu k dispozícii 
detské ihrisko, detský bazén a miniklub. Hotel sa nachádza iba 100 m od autobusovej zástavky, ktorá 
poskytuje ideálne spojenie pre návštevu susedného letoviska Slnečného pobrežia a starého mestečka 
Nessebar. Neďaleko hotela sa taktiež nachádza veľký aquapark. 

Festa Panorama ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar (za poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kú-
peľňa, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou, 3 bary, pripojenie na internet na 
recepcii (za poplatok), mini diskotéka, konferenčná 
miestnosť, vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky zadar-
mo, osušky za zálohu), osušky (za zálohu), vnútorný 
bazén, detský bazén, detské ihrisko, mini klub, nočný 
klub (nápoje za poplatok), salón krásy, kaderníctvo, 
SPA centrum
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, stolný tenis, volejbal, 
šachy, šípky, aerobic, vodná gymnastika
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, vodné športy na pláži, masáže, sauna, 
herňa, biliard, požičovňa automobilov
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Bulharsko > Burgas > Nessebar

od 619 €Katalógová
cena

od 420 €Cena do
24.12.2016
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Veľmi príjemný hotelový komplex Festa Pomorie Resort je situovaný v južnej časti Pomoria, jed-
ného z najstarších letovísk na čiernomorskom pobreží, ktoré sa teší veľkej obľube klientov. Leží 
priamo pri piesočnatej pláži a je preslávený svojím pekným prostredím a kvalitným zázemím. Hotel 
disponuje veľkým vonkajším bazénom a ponúka širokú škálu vyžitia. Je možné ho odporučiť aj 
rodinám s deťmi, pre ktoré je k dispozícii detský bazén a miniklub. 

Festa Pomorie Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  10 km 
vzdialenosť od centra:  500 m 
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným pri pojením, minibar (za 
poplatok), vlastné so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, WC) 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Apartmán – spálňa s obývacou izbou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reš tau rácia 
s obsluhou, 2 bary, Wi-Fi v lobby zadarmo, trezor (za poplatok), 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub, 
kaderníctvo, obchod, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, solárium, plážový volejbal, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All Iinclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Pomorie

od 579 €Katalógová
cena

a c d í p é
Elegantný rodinný hotel, nachádzajúci sa na prekrásnom mieste nad piesočnatou plážou s výhľa-
dom na historickú časť mesta Sozopol. Centrum mesta leží asi 100 m od hotela a historická časť 
mesta je vzdialená necelých 500 m. Hotel neláka len svojou výbornou polohou, ale najmä veľmi 
príjemným prostredím a kvalitným zázemím, ktoré spĺňa všetky podmienky pre prežitie príjemnej 
letnej dovolenky.

Villa List ****

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:  43 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné so ciál ne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou, 2 bary, Wi-Fi (zadarmo), trezor (za poplatok), bazén 
s detskou časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), vnútorný ba-
zén, kaderníctvo, kasíno, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá,ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fi tness, obrie šachy
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, vírivka
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
All Inclusive light: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neobmedzené množstvo nealkoholických a alkoholických ná-
po jov (pivo a víno) miestnej výroby. Možnosť čerpania na mies-
tach a v časoch určených hotelom.

Bulharsko > Burgas > Sozopol

od 529 €Katalógová
cenaod 359 €Cena do

24.12.2016

od 393 €Cena do
24.12.2016
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Komplex Duni je jedným z najmodernejších letovísk v celom Bulharsku. Rozkladá sa na miernom svahu pri 
krásnej a širokej pláži, v blízkosti prírodnej rezervácie Ropotamo. Areál sa skladá z piatich moderne vybave-
ných a luxusných hotelov, ponúkajúcich služby na vysokej úrovni. Hotely tvoria celý komplex – Marina Royal 
Palace, Marina Beach, Pelikan Hotel, Holiday Village a Belleville. Od mesta Sozopol je komplex vzdialený 
cca 6 km a pre milovníkov prechádzok odporúčame i pešiu návštevu tohto mesta. Za návštevu určite stojí aj 
prírodná rezervácia Ropotamo, kde môžete absolvovať výlet loďou po rieke, ktorá vyúsťuje do Čierneho mora. 
Duni Royal Resort odporúčame i tým najnáročnejším klientom a pre svoju atmosféru a veľké množstvo zábav-
ného vyžitia, aj pre rodiny s deťmi. Marina Royal Palace ***** Veľmi luxusný hotel ponúka svojim hosťom ne-
zabudnuteľnú a vzrušujúcu atmosféru v elegantnom a modernom prostredí. Hotel má výhodnú polohu, priamo 
pri krásnej pláži. V porovnaní s ostanými hotelmi v komplexe, disponuje Marina Royal Palace širšou ponukou 
služieb na veľmi vysokej úrovni. Marina Beach **** je najnovšou časťou luxusného komplexu. Nachádza sa 
priamo pri piesočnatej pláži v malej romantickej zátoke s jedinečnou a osobitou atmosférou. 

Duni Royal Resort – Marina Royal Palace, Marina Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (oba hotely): 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more (oba hotely): 11-112-111
Izba s výhľadom na bazén (oba hotely): 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Sozopol)
nákupné možnosti:  v rezorte
Ubytovanie
klimatizácia (15. 6.–15. 9.), TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), trezor (za poplatok), vlastné 
so ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), bal-
kón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more alebo na bazén
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, nie-
koľko reštaurácií s obsluhou, 3 bary, obchody, kon-
ferenčná miestnosť, pripojenie na internet, Wi-Fi (za 
poplatok), amfi teáter, bazén (ležadlá a slnečníky za-
darmo), vnútorný bazén (iba pre hostí hotela Marina 
Royal Palace), bazén s oddelenou časťou pre deti, 
detský bazén, miniklub (pre deti od 3 do 15 rokov), 
detské ihrisko, aquapark (1. 6.–15. 9.)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 10 tenisových kurtov 
(vybavenie za poplatok), stolný tenis, volejbal, plá-
žový volejbal, fi tness, sauna, vírivka, šípky, aerobik, 
lukostreľba, aquapark (1. 6.–15. 9.)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, salón krásy, minigolf, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, po predchádzajúcej 
rezervácii je možná večera v reštaurácii s obsluhou. 
Neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. Počas večere 
sa vyžaduje formálne oblečenie. 

Upozornenie
Hostia hotela Marina Beach môžu využívať všetky 
služby komplexu Duni Royal Resort, okrem hlavnej 
reštaurácie, lobby baru, vonkajšieho a vnútorného 
bazénu hotela Marina Royal Palace. 

Bulharsko > Burgas > Duni

od 859 €Katalógová
cena

Marina 
Beach

Marina 
Royal 
Palace

od 584 €Cena do
24.12.2016
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Moderne zariadený hotel Plamena Palace nájdete v pokojnejšej severnej časti obľúbeného letoviska 
Primorsko, vo vzdialenosti 350 m od piesočnatej pláže. Centrum Primorska, ktoré je od hotela vzdialené 
približne 1 km, ponúka široký výber obchodíkov, reštaurácií a barov. V blízkosti hotela sa nachádza aj 
aquapark ponúkajúci jedinečnú zábavu a spestrenie pobytu nielen pre deti. Hotel Plamena Palace 
odporúčame hlavne rodinám s deťmi a milovníkom večerných prechádzok.

Plamena Palace ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  350 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, Wi-
Fi (zadarmo), minibar (za poplatok), vlastné so ciál ne 
zariadenie (kúpeľňa, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, pripojenie na internet (zadarmo), Wi-Fi v lobby 
(zadarmo), trezor na recepcii (za poplatok), zmená-
reň, vonkajší bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
detský bazén, šmykľavka, malé detské ihrisko (pred 
hotelom), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
vírivka, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
stolný tenis, biliard, masáže, aquapark (v blízkosti 
hotela), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.

Bulharsko > Burgas > Primorsko

od 419 €Katalógová
cena

od 284 €Cena do
24.12.2016
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Pinot Noir rosé Brut
(Rulandské modré) Traditional Method

ELESKO
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Egejské more

Čierne more

Izmir

TURECKO

Bodrum
 Dalaman

Antalya

Ankara

BULHARSKO

Mena: turecká líra (TL)

Časový posun: +1 hodina

Hlavné mesto: Ankara

Telefónna predvoľba: 0090

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Atatürk Bulvari 245, 06692 Ankara

web: www.mzv.sk/ankara

telefón: 00903124675075

Povesťami opradená krajina, kde sa tradície snúbia s modernými 
západnými vplyvmi. Môžete sa tešiť na skalnaté pobrežia s pôsobivými 
horskými scenériami a na niekoľko storočí staré mestá.

Tajomný Orient, zvodné pobrežie, krásne pláže, jedinečné antické 
pamiatky aj neopakovateľné zázraky prírody ako je „bavlníkový hrad“ 
Pamukkale alebo „rozprávkové komíny“ Kappadokia.

...to sú pokušenia, ktorým je ťažké odolať. Doprajte si orientálny luxus aj 
preslávené turecké kúpele – hamam. Bola by škoda nevyskúšať Orient, 
ktorý je na dosah. 

Turecko
Turecko sa rozprestiera medzi dvoma kontinentmi, a symbolicky ho spája mo-
numentálny Bosporský most v Istanbule. Krajina svojou polohou, rozlohou 
(780 000 km2, z toho 97 % na ázijskom kontinente) a počtom obyvateľov (74 mi-
liónov) patrí medzi najvýznamnejšie v celom regióne východného Stredomoria 
a  Blízkeho východu. Veľkú časť vnútorného Turecka vypĺňa rozsiahla náhorná 
plošina Anatólia, ktorá je takmer po celom obvode lemovaná horami. Najvyššou 
horou je 5165 m vysoký bájny Ararat na severovýchode krajiny. Turecké pobrežie 
je popri Istanbule hlavným lákadlom krajiny. 
Zatiaľ čo vody Stredozemného mora obmývajú v oblasti Antalye a Alanye krásne 
nekonečné pláže, v oblasti Kusadasi tvorí Egejské more čarovné zátoky obklopené 
svahmi, pokrytými stredomorskými píniami. 
Turecko tiež disponuje množstvom antických pamiatok, ktoré nám len pripomí-
najú, ako tesne je zviazaná európska história s Tureckom. Antických pamiatok je 
tu dokonca viac ako v Grécku a to nielen na pobreží. Medzi najznámejšie patrí 
staroveké mesto Efes, horský Thermessos, Hierapolis alebo pamiatky v Istanbule. 
Hovorí sa, že Turecko je najväčším múzeom pod otvoreným nebom. Navyše pre 
turistov ponúka miesta úplne jedinečné, ako divokú bizarnú rozprávkovú krajinu 
skalných formácií Kappadokiu, alebo bavlníkový hrad Pamukkale.
Turecká kuchyňa je povestná svojou rozmanitosťou a vynikajúcou chuťou. Je 
ovplyvnená niekoľkými kultúrami, tradíciami centrálnej anatolskej kuchyne. Naj-
obľúbenejším mäsom je jahňacie, hovädzie, kuracie alebo ryby. Turci nikdy nekon-
zumujú bravčové mäso. Ak premýšľate, čo ochutnať, vyskúšajte napríklad börek, 
čo je lístkové cesto naplnené syrom, mletým mäsom, alebo špenátom. Medzi 
najznámejšie turecké jedlo patria určite rôzne druhy kebabov, alebo köfte, ktoré 
sa dajú prirovnať k fašírkam. Aj keď sa vám najprv budú zdať turecké zákusky príliš 
sladké a niekedy naozaj doslova plávajú v množstve sladkého sirupu, určite ne-
vynechajte baklavu. Vo veľkom množstve sa v Turecku popíja čaj, ktorý sa podáva 
v malých pohároch a väčšinou býva veľmi silný.

Vzhľadom na rozlohu krajiny sa podnebie v jednotlivých častiach výrazne líši. Za-
tiaľ čo vnútrozemské kontinentálne podnebie prináša horúce letá a veľmi chladné 
zimy, na stredomorskom pobreží panuje príjemné teplé subtropické počasie, ktoré 
spôsobuje, že letná turistická sezóna je veľmi dlhá a trvá od apríla až do začiatku 
novembra a aj počas zimy v Európe panuje na južnom pobreží Turecka, na tzv. 
Tureckej riviére, veľmi príjemné umiernené počasie.

Úradným jazykom je turečtina, dohovoríte sa však aj veľmi dobre po anglicky 
alebo nemecky.

Hos geldiniz! Vitajte v Turecku!

TURECKO
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Egejské more

Čierne more

Kusadasi

TURECKO

Ankara

BULHARSKO

KUSADASITurecko

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 23 °C

Júl 31 °C 24 °C

August 31 °C 25 °C

September   27 °C 22 °C

Mena: turecká líra (TL)

Časový posun: +1 hodina

Telefónna predvoľba: 0090

Dĺžka letu: 2:30 hod.

Telefónna predvoľba: 0090

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare:

Atatürk Bulvari 245, 06692 Ankara

telefón: 00903124675075 

web: www.mzv.sk/ankara

Kusadasi, nazývané aj „Vtáčí ostrov“, láka svojou čarovnou panorámou 
typického pobrežného letoviska s prístavom jácht, tyrkysovým morom 
a gréckym ostrovom Samos na horizonte. Je vychýreným tureckým leto-
viskom, kam každoročne zavíta veľké množstvo turistov, aby si tu užili 
svoju dovolenku. Je tiež ideálnym miestom na preskúmanie západnej 
časti Turecka, preto je vyhľadávaným rezortom cestovateľov. 

Vitajte v Kusadasi!
Živé prístavné mesto sa nachádza pri západnom pobreží Egejského mora v provin-
cii Aydin, asi 60 km od mesta Izmir.

Prírodná scenéria a ráz krajiny tejto oblasti sú rovnako krásne ako jej história. Už 
v čase svojho založenia, okolo roku 3000 pred n.l., sa Kusadasi preslávilo ako cen-
trum tureckého umenia a kultúry a tiež mnohých civilizácií. Dnes je odrazom mo-
derného európskeho mesta. Vďaka teplému stredozemnému podnebiu sa stalo 
veľmi obľúbeným prázdninovým letoviskom a počas hlavnej sezóny sa populácia 
mesta rozrastá z 50 000 až na 500 000 ľudí.

Hovorí sa, že v tomto meste slnko nezapadá. Nočný život tu naozaj stojí za to, 
málokto by povedal, že sa nachádza v moslimskej krajine. Mesto ponúka návštev-
níkom skvelé reštaurácie, kaviarne, čajovne a živé bary. Nájdete tu tiež obchody 
so suvenírmi, oblečením, šperkmi a množstvom ďalších vecí. Nemalo by sa zabú-
dať na to, že o cene sa dá s predajcom zjednávať. Krásne piesočnaté pláže spolu 
s modrými vodami, jasnou oblohou a historickými pamiatkami v neďalekom okolí 
sú známkou toho, že Kusadasi je skvelým miestom na strávenie nezabudnuteľnej 
dovolenky. 

Dovolenka v Kusadasi, to nemusí nutne byť len turecký zážitok, je tu každodenná 
možnosť vyraziť na len 20 km vzdialený grécky ostrov Samos. Aj keď sa Kusadasi 
nachádza na pevnine, svoj názov „Vtáčí ostrov“, mesto prevzalo od dvoch neďa-
lekých ostrovov. Nenechajte si ujsť možnosť navštíviť starú osmanskú pevnosť 
Genoese, nachádzajúcu sa na jednom z nich (ostrovček Guvercinada – s pevninou 
je spojený cestou). Len 20 km od mesta sa nachádza jedna z najnavštevovanej-
ších pamiatok, Efesos. V blízkosti je tiež mestečko Selcuk, ponúkajúci pohľad na 
záhrady bohyne Artemis.
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Informácie o letoch

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy do Izmiru
Odletové dni: pondelok/štvrtok 
Termíny odletov: 15. 6. – 28. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena leteckej spoločnosti a typu lietadla je vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technologických postupov, pred-
písaných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-

Turecko > Kusadasi

ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
11-dňo vého zájazdu 10 nocí a v prípade 12-dňového zájazdu 
11 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slovensky alebo 
česky hovoriaceho delegáta. 
V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Turecka nie je od držiteľov ces-
tovných pasov SR požadované vstupné vízum. Pas musí byť 
platný minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Dr-

žitelia cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť 
si potrebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve 
alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov 
s  rodičom iného mena, odporúčame mať so sebou kópiu 
rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak cestuje dieťa mlad-
šie ako 18 rokov so starými rodičmi alebo inými osobami, 
odporúčame mať so sebou podpísané prehlásenie jedného 
z rodičov, že s danou osobou môže cestovať (súhlas rodiča 
s vycestovaním v angličtine s uvedeným telefónnym čís-
lom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Kusadasi 
Živé prístavné mesto sa nachádza pri západnom pobre-
ží Egejského mora v provincii Aydin asi 60 km od mesta 
Izmir. Meno mesta je odvodené od malého opevneného 
ostrovčeka - Güvercin Adami alebo „Holubí ostrov“ - spoje-
ného s pevninou hrádzou už v osmanskej ére. Pretože bol 
ostrov vždy plný vtákov počas obdobia ich migrácie, bol 
pomenovaný ako „Vtáčí ostrov“. Neskôr tak bolo nazývané 
samotné mesto - Kusadasi = „Vtáčí ostrov“. Od tej doby 
sa vtáčiemu ostrovu začalo hovoriť Holubí. Malá pevnosť 
na ostrove (teraz domov rôznych kaviarní a diskoték) je 
vlastne najjužnejšie položenou citadelou zo všetkých po-
dobných pevností stojacich na egejskom pobreží.

Letoviská > Umiestnenie hotelov
Turecko > Kusadasi

EGEJSKÁ 
RIVIÉRA PAMUKKALE

Hierapolis
IZMIR

KUSADASI

Egejské more

GRAND BLUE SKY

EPHESIA

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB
BATIHAN BEACH RESORT

MAXIMA BAY

NOTION KESRE BEACH

EUPHORIA AEGEAN
RESORT

LEBEDOS PRINCESS

CACTUS CLUB YALI RESORT
CLUB CACTUS
PARADISE

SUNIS EFES ROYAL PALACE

AQUA FANTASY

KUSADASI

Umiestnenie hotelov

Özdere
Menšie letovisko je vzdialené 45 km od letiska v Izmire. 
V minulosti to bola malá rybárska dedinka, dnes tu nájdete 
moderné hotely, ktoré ponúkajú hosťom komfort, ktorý je 
vyžadovaný na strávenie pohodlnej a pokojnej dovolenky. 
Miestne pekné piesočnaté pláže majú pozvoľný vstup do 
mora, letovisko je teda vhodné aj pre rodiny s deťmi. Odpo-
rúčame navštíviť miestny trh, ktorý sa koná každý týždeň.
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Fakultatívne výlety
Turecko > Kusadasi

V priebehu Vášho pobytu je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. S podrobnou 
ponukou fakultatívnych výletov sa môžete zoznámiť v mieste pobytu. Uvedený je len výber z fakultatívnych 
výletov, ponúkaných na mieste. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym 
poskytovateľom služieb

Efez 

Efes – Chrám bohyně Artemis

Pamukkale

Izmir

Konak – hodinová veža
Pamukkale 
(celodenný výlet)
Odchod z Kusadasi v ranných hodinách. Celodenná návšte-
va Pamukkale, kde budete mať príležitosť na obdivovanie 
jedného z divov prírody – belostných, travertínom pokry-
tých skál „bavlneného hradu“, po ktorom steká termálna 
voda. Tunajšie pramene boli využívané na liečebné účely 
už za čias Rimanov. Počas výletu zastávka na obed (nie 
je v cene výletu). Cestou späť zastávka v dielni na spraco-
vanie onyxu, kde budete môcť obdivovať alebo zakúpiť si 
šperky zo vzácnych polodrahokamov. Návrat do Kusadasi 
vo večerných hodinách. Nezabudnite predovšetkým na po-
hodlnú obuv a na plavky!
Orientačná cena: 65 €/os. 

Izmir 
(celodenný výlet)
Tretie najväčšie mesto Turecka sa rozkladá na začiatku 
úzkeho a dlhého Izmirského zálivu pod mohutnou horou 
Pagos. Mesto antického pôvodu v minulosti známe ako 
Smyrna je aj v súčasnosti významným prístavom a stredis-
kom provincie. Z najmodernejšej časti mesta sa preplavíte 
loďou do starého centra na námestie Konak s hodinovou 
vežou. Navštívite agoru, starý bazár a vychutnáte si pohľad 
z Asansoru na celý Izmirský záliv.
Orientačná cena: 65 €/os. 

Ostrov Samos
(celodenný výlet)
Odchod z Kusadasi v ranných hodinách, nasleduje plavba 
na ostrov. Čas na ostrove môžete stráviť podľa ľubovôle; 
napríklad návštevou archeologického múzea, múzea cir-
kevného umenia, Byzantského múzea, alebo môžete na-
kupovať v typických gréckych obchodíkoch a pochutnávať 
si na gréckych špecialitách v malebných tavernách. Neza-
budnite si so sebou zobrať cestovný pas!
Orientačná cena: 48 €/os.

Efez 
(celodenný výlet)
Odchod z Kusadasi je v ranných hodinách. Celodenná pre-
hliadka Efezu, ktorú začína návšteva pozostatkov jedného 

zo 7 divov sveta – Chrámu bohyne Artemis. Je najstaršou 
pamiatkou v tejto oblasti a bol postavený v 8. storočí 
p. n. l.. Jeho obnovená podoba z roku 550 p n. l. bola naj-
väčším a najimpozantnejším chrámom vo vtedajšom sve-
te. V roku 356 bol však zapálený Hérostratom, ktorý chcel 
týmto činom vstúpiť na stránky histórie. Zo slávneho chrá-
mu tak zostal iba jediný celý stĺp a fragmenty niekoľkých 
ďalších. Efez je však celkovo jedným z najzachovanejších 
antických miest na území Turecka a kedysi bol 3. najväčším 
mestom Rímskeho impéria. Uvidíte amfi teáter, kde mohlo 
sledovať predstavenie až 25.000 divákov, a dodnes je dejis-
kom koncertov hviezd svetového showbiznisu ako sú Tom 
Jones, Diana Ross alebo Sting. Pôsobivé sú aj ďalšie budo-
vy, chrámy, zrekonštruovaná Celsova knižnica a Mramorová 
cesta. Mesto hralo významnú rolu aj v rannom kresťanstve. 
Panna Mária tu strávila posledné roky života a po tri roky 
tu pôsobil sv. Pavol. Na programe bude aj návšteva gréc-
kej dedinky Sirince, preslávenej výrobou vína. Nezabudnite 
predovšetkým na pohodlnú obuv! Počas výletu zastávka 
na obed (nie je v cene výletu).
Orientačná cena: 55 €/os.

Hamam (turecké kúpele)
Poznáte saunu? Tá turecká, nazývaná hamam pre Vás bude 
novým zážitkom. Pochopíte, prečo sa kúpele stali súčasťou 
kultúry Orientu. K dispozícii Vám bude osobný masér, ktorý 
objaví aj svaly, o ktorých ste ani netušili, že ich máte.
Cena výletu vrátane mydlovej masáže.
Orientačná cena: 35 €/os.

Upozornenie:
• Minimálny počet účastníkov na konanie výletu je 6 osôb. 
• Ponuka výletov a cien je len orientačná a môže sa počas 

sezóny zmeniť. 
• Fakultatívne výlety usporadúvajú miestni poskytovatelia 

služieb. Prípadné sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne 
na mieste. Výlety sprevádza miestny sprievodca, ak nie 
je uvedené inak.

• Deti do 12 rokov majú z fakultatívnych výletov zľavu 
30 %.
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h l m o í n p q v w x y /
Hotel spadajúci do obľúbeného reťazca Euphoria Hotels, sa rozprestiera pri súkromnej pláži, v pokojnej 
lokalite s krásnou prírodnou kulisou. Luxusné vybavenie rezortu, vrátane vkusne zariadených izieb, 
tematické reštaurácie, bary, SPA centrum a celý rad zábavných a športových aktivít, sú len ukážkou toho, 
že ide o hotel, ktorý svojimi službami na vysokej úrovni uspokojí aj náročných klientov. Odporúčame ho 
všetkým, aj rodinám s deťmi, ktorým je tiež prispôsobený. 

Euphoria Aegean Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Superior izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  6 km (Seferihisar)
nákupné možnosti:  600 m (Sigacik)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitnyým príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor, balkón 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Izba Superior – priestran-
nejšia 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (ázijská, turecká, rybia, talianska – 
nutná rezervácia, za poplatok), cukráreň, lobby bar, 
snack bar, bar pri bazéne, Vitamín bar, pripojenie 
na internet, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
minimarket, diskotéka, konferenčná miestnosť, ka-
derníctvo, práčovňa, 2 bazény, krytý bazén s integ-
rovanou detskou časťou, detský bazén, šmykľavky, 
aquapark, miniklub (pre deti 4-12 rokov), stráženie 
detí (za poplatok ), detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi (odporúčame obuv do 
vody), ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadar-
mo), plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, turecké kúpele, 
sauna, potápanie, minigolf, boccia, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, šípky, luko-
streľba, plážový volejbal, basketbal, kartové hry, 
minifutbal, fi tness 
Športové aktivity a zábava za poplatok
parná sauna, jacuzzi, masáže, salón krásy, SPA cen-
trum, wellness, hracie automaty, bowling, biliard, 
potápačské centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Seferihisar 

od 1 379 €Katalógová
cena

od 896 €Cena do
24.12.2016
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a h l í v w y é / á
Hotel, ktorý je súčasťou hotelového reťazca Cactus Hotels & Resorts, sa nachádza v blízkosti malebného 
historického mesta Gümüldür. Club Yali sa skladá z 2 častí a je pretkaný hustou sieťou cestičiek, ktoré 
ponúkajú krásnu prechádzku v udržiavanej a rozkvitnutej záhrade. Klienti môžu využívať neďaleký 
aquapark, ktorý majú k dispozícii zadarmo od pondelka do piatku, cez víkend potom za príplatok. Po 
promenáde, v bezprostrednej blízkosti širokej piesočnatej pláže, je možné krátkou prechádzkou prísť 
k sesterskému hotelu Club Cactus Paradise.

Cactus Club Yali Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Gümüldür)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mini-
bar (voda a víno zadarmo), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), 
Wi-Fi pripojenie (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, 2 à la 
carte reštaurácie (1 x za pobyt zadarmo, nutná rezer-
vácia), 3 bary, snack bar, 3 bazény (plážové uteráky, 
ležadlá a slnečník zadarmo), krytý bazén, detské ih-
risko, 3 konferenčné miestnosti, Wi-Fi (za poplatok), 
diskotéka (za poplatok), miniklub, TV miestnosť, aqu-
apark (od pondelka do piatku zadarmo, občerstvenie 
a nealkoholické nápoje zadarmo), butik, turecké kú-
pele (masáže a sauna za poplatok)
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a uterá-
ky (zadarmo), mólo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, aquapark (od pondelka do 
piatku zadarmo, víkendy za poplatok), tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), vonkajšie fi tness, stolný te-
nis, minigolf, minifutbal, petanque, basketbal, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Gümüldür

od 999 €Katalógová
cena

od 649 €Cena do
24.12.2016
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a h l o í v y /
Tento menší hotel sa nachádza blízko sesterského hotela Cactus Club Yali Resort, s ktorým je spojený 
promenádou pozdĺž nádhernej piesočnatej pláže. V okolí hotela je udržiavaná záhrada, ktorá poskytuje 
tieň pre relaxáciu a odpočinok. Hostia môžu využiť aj nový aquapark, ktorý sa nachádza asi 800 m od 
hotela, kam jazdí hotelový autobus. Aquapark je pre klientov zadarmo od pondelka do piatku, cez víkend 
je za poplatok.

Club Cactus Paradise ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  2 km (Gümüldür)
  45 km (Kusadasi) 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mi-
nibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (rezervácia nutná), 2 bary, snack 
bar, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za 
poplatok), detské ihrisko, 2 konferenčné miestnosti, 
Wi-Fi (na recepcii zadarmo), miniklub, aquapark (za-
darmo od pondelka do piatku, víkend za poplatok, 
občerstvenie a nealkoholické nápoje zadarmo), bu-
tik, turecké kúpele (masáže a sauna za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), osušky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, bedminton, plážo-
vý volejbal, petanque, minifutbal na pláži, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Gümüldür

od 879 €Katalógová
cena

od 571 €Cena do
24.12.2016
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a h l o í v w y é / á
Hotel Notion Kesre Beach bol otvorený v roku 2015 a je postavený vo veľmi modernom štýle. V dvoch 
4-podlažných budovách sa nachádza celkom 164 útulne zariadených izieb. Z hotelovej recepcie je priamy 
vstup na terasu, kde si hostia môžu vychutnať nádherný výhľad na more. Hotelový komplex sa nachádza 
priamo pri širokej piesočnatej pláži a mimo všetky rušné centrá. Je vhodný najmä pre rodiny s deťmi a pre 
klientov, ktorí hľadajú pokojnú dovolenku.

Notion Kesre Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Özdere)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mini-
bar (denne fľaša vody), set na prípravu čaju a kávy, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia (1 x za pobyt zadarmo, nutná re-
zervácia), 3 bary, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky 
zadarmo), detský bazén, šmykľavky, krytý bazén, 
3  konferenčné miestnosti, Wi-Fi na recepcii (zadar-
mo), TV miestnosť, miniklub (pre deti 4-12 rokov), 
detské ihrisko, turecké kúpele, sauna, masáže (za 
poplatok), butik
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, basketbal, 
volejbal, tenisový kurt, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
playstation, herná zóna, biliard, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Özdere

od 869 €Katalógová
cena

od 564 €Cena do
24.12.2016
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j l m o í p u v y é / á
Novopostavený luxusný rezort sa nachádza priamo pri piesočnatej, 400 m dlhej pláži ocenenej Modrou 
vlajkou. S celkovým počtom 470 krásnych, komfortných, moderne a vkusne zariadených izieb, hlavnou 
reštauráciou s bohatým bufetom a niekoľkými à  la carte reštauráciami, bazénmi s aquaparkom alebo 
pestrým zázemím pre deti, si tu úžasnú dovolenku užijú aj veľmi nároční klienti.

Sunis Efes Royal Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112
Rodinná izba: 1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Özdere) 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, telefón, LED TV so satelitným 
príjmom, minibar, set na prípravu kávy/čaju, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), tre-
zor (zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – 2 spálne 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 à la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia – japonská sushi, 
talianska, mandarínska, rybia, mexická a turecká), 
7 barov, cukráreň, Wi-Fi pripojenie v celom areáli 
(zadarmo), minimarket, obchodná arkáda, diskoté-
ka, 3 konferenčné miestnosti, kaderníctvo, bazény 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), krytý 
bazén, detské bazény, aquapark, miniklub (pre deti 
od 4-12 rokov), teenage klub (pre deti 12-16 rokov), 
detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky (zadarmo), na móle plážové altánky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, turecké kúpele (pro-
cedúry za poplatok), sauna, fi tness, stolný tenis, plá-
žový volejbal, basketbal, boccia, vodné pólo, šípky, 
kino
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, SPA centrum, wellness, vodné športy
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstve-
nie, zmrzlina, popoludní káva/čaj a zákusky, nočné 
občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických (džúsy z čerstvého ovocia zadarmo 
iba na raňajky), alkoholických a vybraných impor-
tovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpať na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Özdere

od 1 579 €Katalógová
cena

od 1 026 €Cena do
24.12.2016
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h l m í q u v w y é /
Francúzsky klubový hotel sa nachádza asi 3 km od letoviska Özdere priamo pri peknej dlhej piesočnatej 
pláži. Jeho veľkou prednosťou je pomer ceny a kvality. Ponúka široký výber športových aktivít, moderne 
vybavené izby s výhľadom na more, príjemné prostredie v zeleni a tradične chutnú tureckú kuchyňu. Izby 
pre klientov Kartago tours sa nachádzajú v hlavnej 6-poschodovej budove s výťahom.

Maxima Bay ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na more: 
1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  45 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Özdere)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – bloky v záhrade, 2 miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia (turecká – nutná rezervácia, 1 x za 
pobyt zadarmo), 2 bary, snack bar, diskotéka (nápoje 
za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
obchod so suvenírmi, minimarket, TV miestnosť, ba-
zén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), 
detský bazén, krytý bazén, šmykľavky, miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt, mini-
golf, stolný tenis, futbal, plážový volejbal, lukostreľ-
ba, jogging, windsurfi ng, pétanque, kanoe, katama-
rán, turecké kúpele (procedúry za poplatok), sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, fi tness, squash, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Özdere

od 849 €Katalógová
cena

od 551 €Cena do
24.12.2016
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h l o í n p u v w x y é / á
Rozľahlý moderný komplex skladajúci sa z hlavnej budovy a klubovej časti sa nachádza priamo pri 
súkromnej piesočnatej pláži s tmavým pieskom. Jeho súčasťou je veľký aquapark, do ktorého je vstup 
pre hotelových hostí zadarmo. Hotel odporúčame klientom vyhľadávajúcim aktívnu dovolenku a rodinám 
s deťmi.

Aqua Fantasy *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (klubová časť): 1-12-11-112-111
Rodinná izba (klubová časť): 1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  9 km (Selcuk, Kusadasi)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), set na prípravu kávy/čaju, trezor (zadarmo), 
balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba (klubová časť) – priestrannejšia, rovna-
ké vybavenie ako štandardná izba 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (turecká, talianska, čínska, rybia – 
nutná rezervácia, jedna z nich 1 x za pobyt zadarmo, 
steak reštaurácia za poplatok), 4 bary, snack bar, in-
ternetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na 
recepcii (za poplatok), obchodná arkáda, diskotéka, 
konferenčná miestnosť, 4 bazény (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), 4 detské bazény, 2 kryté bazény, minik-
lub (pre deti 4-12 rokov), junior klub (pre deti 13-16 
rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (na vratnú zálohu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), minigolf, stol-
ný tenis, boccia, volejbal, plážový volejbal, basketbal, 
futbal, bedminton, vodné pólo, fi tness (v klubo-
vej časti), turecké kúpele (procedúry za poplatok), 
sauna, vodné bicykle, kanoe, lukostreľba, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, bowling, herňa, požičovňa áut, fi tness (v ho-
telovej časti), wellness, masáže, potápanie, vodné 
športy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi

od 1 109 €Katalógová
cena

od 720 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p u w x y á
Prázdninová dedinka sa nachádza priamo na pobreží tyrkysového Egejského mora a má 410 izieb 
rozmiestnených v 14-tich blokoch. Jedna časť je tichšia, určená viac pre relaxáciu, v druhej časti prebieha 
väčšina animačných programov a nachádzajú sa tu šmykľavky pre deti aj dospelých. Vítanou prírodnou 
atrakciou pre malých aj veľkých je riečka pretekajúca rezortom, kde môžete kŕmiť ryby. Odporúčame najmä 
pre rodinnú dovolenku.

Ephesia Holiday Beach Club *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112
Rodinná izba: 
112-111-1122-1112-1111-11222-11122-11112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Kusadasi)
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, Wi-Fi (za poplatok), minibar, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – 2 spálne
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácie (zadarmo), 2 snack bary, 3 bary, 
Wi-Fi v spoločných priestoroch (zadarmo), obchod-
né centrum, herňa (za poplatok), 4 bazény (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), bazén so šmykľavka-
mi, 4 detské bazény, detský bazén so šmykľavkami, 
vírivka pre dospelých, SPA centrum (turecké kúpele 
a sauna zadarmo, procedúry za poplatok), veľký mi-
niklub
Pláž
v jednej časti vyvýšená úzka platforma, v druhej časti 
piesočnatá s drobnými kamienkami, ležadlá, slneční-
ky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, šípky, boccia, stolný 
tenis, minigolf, plážový volejbal, tenis, minifutbal, 
kanoe a šlapacie plavidlá (1 x za pobyt 15 minút)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, potápanie
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi

od 1 039 €Katalógová
cena

 

od 675 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p u x y é á
Príjemný rezort sa nachádza v blízkosti centra Kusadasi, priamo pri dlhej piesočnatej pláži. Ubytovanie 
je zabezpečené v 263 zrekonštruovaných izbách, umiestnených v hlavnej budove. All inclusive koncept 
zabezpečuje niečo k zahryznutiu po celý deň. Pre deti i dospelých sú pripravené zábavné aktivity v rámci 
hotelového animačného programu. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Ephesia ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111-1122
Izba s výhľadom na more: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Kusadasi)
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, Wi-Fi (za poplatok), minibar 
(2 fľaše vody pri príchode), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), 
balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, ta-
lianska à  la carte reštaurácia, snack bar, bar pri 
bazéne, Wi-Fi (zadarmo), obchodná pasáž, herňa 
(za poplatok), amfi teáter, bazén (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský a krytý bazén, vírivka, SPA 
centrum (turecké kúpele a sauna zadarmo, procedúry 
za poplatok), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
fi tness, šípky, boccia, stolný tenis, animačné progra-
my, kanoe a šliapacie plavidlá (1 x za pobyt 15 minút)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, potápanie
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi

od 889 €Katalógová
cena

od 577 €Cena do
24.12.2016
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h l o p q u v x y á
Priateľský zrenovovaný prázdninový rezort sa nachádza priamo na egejskom pobreží pri krásnej 
pláži v pokojnej oblasti, 5 km od mestečka Seferihisar, 2 km od rybárskej dediny Sigacik a asi hodinu 
jazdy od letiska v Izmire. Z tohoto miesta si môžete urobiť výlet do neďalekých historických miest 
Teos a Efes. Ubytovanie je zabezpečené v menších, ale moderne zariadených izbách umiestnených 
v dvojpodlažných blokoch v záhrade. Tento hotel odporúčame klientom, ktorí hľadajú dovolenku 
v pokojnej oblasti bez každodenného ruchu.

Lebedos Princess ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Seferihisar)
nákupné možnosti:  2 km (Sigacik)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príj-
mom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor, balkón, pri ubytovaní s dvoma deťmi prístelka 
pre deti formou poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la carte reštau-
rácia (nutná rezervácia, 1 x za pobyt), lobby bar, bar pri bazéne, 
strešný bar, diskotéka, TV miestnosť, minimarket, obchod so 
suvenírmi, bazén s detskou časťou (ležadlá, slnečníky a plá-
žové osušky zadarmo), miniklub (pre deti 4 – 9 rokov), detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, sauna, biliard, stolný tenis, mi-
nifutbal, volejbal, fi tness, aerobik, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
turecké kúpele, masáže, SPA centrum, vodné športy, potápač-
ské centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná  pojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Seferihisar 

h l m í p q u v w x y á
Príjemný hotel sa nachádza v miernom svahu pri piesočnatej pláži, ktorá je ohodnotená modrou 
vlajkou a  necelé 3 km od centra Kusadasi, kam sa dá pohodlne dostať dolmušmi. Vďaka 
priateľskému prostrediu a bohatej ponuke športových aktivít je hotel ideálnou voľbou pre klientov 
všetkých vekových kategórií a pre rodinnú dovolenku. Ofi ciálna kategória hotela je 4*, naše 
hodnotenie je však vďaka kvalite poskytovaných služieb 5*. 

Grand Blue Sky ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba s výhľadom na more: 
1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Kusadasi)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la carte 
reštaurácie (turecká, rybia, talianska – nutná rezervácia, 1  x 
za pobyt), 5 barov, konferenčná miestnosť, minimarket, Wi-Fi 
pripojenie v lobby bare (zadarmo), kaderníctvo, bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, miniklub 
(pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnato-kamienková (prístupná po schodoch alebo nájaz-
doch), ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), bar na 
pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok), stolný tenis, biliard, fi t ness, sauna, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok), kanoe, vodné bicykle, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, masáže, salón krásy, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná  pojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi > Kusadasi 

od 939 €Katalógová
cena

od 729 €Katalógová
cena

od 657 €Cena do
24.12.2016

od 488 €Cena do
24.12.2016
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a h l o í p u v w y / á
Dobre zavedený hotel vhodný pre rodiny s deťmi aj pre páry, sa nachádza pri slávnej pláži Long Beach, 
od ktorej je oddelený promenádou. Útulné izby sú umiestnené v hlavnej a novšej vedľajšej budove. 
K dispozícii je bohatá ponuka animačných programov a športových aktivít. Na svoje si prídu aj hostia, ktorí 
dávajú prednosť relaxácii. Nájdu ju napríklad na trávnatej ploche pokrytej stromami poskytujúcimi tieň.

Batihan Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1112-1122-1111
Izba Select: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Kusadasi)
Ubytovanie
v hlavnej budove, individuálna klimatizácia, telefón, 
LCD TV, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za popla-
tok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – v hlavnej budove, 2 miestnosti od-
delené posuvnými dverami, Izba Select – v novšej 
vedľajšej budove
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie pri pláži ( jedna zadarmo, druhá 
za poplatok), snack bar, 2 bary, kaviareň, Wi-Fi (za-
darmo), kaderníctvo, herňa, diskotéka, konferenčná 
miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), šmykľavky, SPA centrum (turecké kúpele 
a  sauna zadarmo, procedúry za poplatok), detské 
ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fi tness, tenis, backgammon, kartové hry, animačné 
programy, minifutbal, minigolf, boccia, šípky, stolný 
tenis, basketbal, volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Kusadasi

od 869 €Katalógová
cena

od 564 €Cena do
24.12.2016
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Egejské more

Čierne more

TURECKO

Antalya

Kemer
Belek

Side

Alanya

Ankara

BULHARSKO

Mena: turecká líra (TL)

Hlavné mesto: Ankara

Časový posun: +1 hodina

Dĺžka letu: 2:20 hod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare

Atatürk Bulvari 245, 06692 Ankara

web: www.mzv.sk/ankara

telefón: 00903124675075

Vitajte na pobreží Stredozemného mora, povestného svojimi dlhými 
piesočnatými plážami a priezračným morom. Môžete sa tiež tešiť na 
skalnaté pobrežie s pôsobivými horskými scenériami a niekoľko storočí 
staré mestá. Doprajte si orientálny luxus, relax na dlhých plážach alebo 
preslávené turecké kúpele – hamam. Príjemným obohatením Vašej 
dovolenky môže byť návšteva bielych terás Pamukkale, ôsmeho divu 
sveta Kappadokie, plavba po zelenej rieke Manavgat k vodopádom.

Vitajte na Tureckej riviére
Turecká riviéra je populárna predovšetkým vďaka dlhým úsekom piesočnatých 
a okruhliakových pláží medzi jednotlivými letoviskami a mimoriadne prepracova-
nej infraštruktúre turistického ruchu. Očaruje krásnou prírodou, antickými pamiat-
kami aj luxusnými hotelovými rezortmi so skvelými službami. Mierne podnebie 
a príjemná teplota morskej vody zaručujú radosť z kúpania od marca do novem-
bra. Na svoje si tu prídu nielen milovníci vodných športov a leňošenia na plážach, 
ale aj záujemcovia o históriu, pamiatky, architektúru alebo golf. Nájdete tu mno-
ho luxusných hotelov s bazénmi, príjemných apartmánov a rodinných penziónov. 
Štýlové ubytovanie na úrovni potom dopĺňajú vychýrené reštaurácie ponúkajúce 
tradičné turecké pokrmy. O večernú zábavu sa stará množstvo barov a diskoték. 
Okrem jedinečných pláží ponúka Turecká riviéra taktiež krásnu a nedotknutú oko-
litú prírodu. Na výlety láka aj neďaleké pohorie Taurus. V prevažne vápencovom 
pohorí sú rozsiahle krasové oblasti s podzemnými riekami, vodopády a s najväč-
šou sústavou jaskyní v Ázii. Môžete navštíviť vodopády Kursunlu a mnoho ďalších 
atraktívnych miest. Najvýznamnejšou turistickou destináciou je Antalya, ktorá je 
zároveň aj najväčším mestom v celej oblasti a v ktorej sa nachádza aj medziná-
rodné letisko. Vďaka unikátnej kombinácii historických pamiatok a príjemného 
stredomorského pobrežia je Antalya ideálnym turistickým letoviskom, často na-
zývaným aj ako „centrum tureckého turizmu“.

Najnavštevovanejšie strediská Tureckej riviéry sú Kemer, Belek, Side a Alanya, 
v ktorej sa nachádza jedna z najpôvabnejších pláží na svete – Kleopatrina pláž. 

RIVIÉRATurecká

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Máj 26 °C 21 °C

Jún 30 °C 24 °C

Júl 34 °C 27 °C

August 34 °C 28 °C

September 31 °C 24 °C

Október 28 °C 24 °C
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Informácie o letoch

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do An-
ta lye 
Odletové dni: streda/sobota
Termíny odletov: 10. 6. – 23. 9. 2017 

11/12-dňové lety s odletom zo Sliača do Antalye 
Odletové dni: utorok/piatok
Termíny odletov: 9. 6. – 22. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Popradu do Antalye 
Odletové dni: utorok/piatok
Termíny odletov: 20. 6. – 12. 9. 2017

Turecko > Turecká riviéra

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do An-
talye 
Odletové dni: sobota
Termíny odletov: 10. 6. – 23. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Antalye 
Odletové dni: streda
Termíny odletov: 14. 6. – 20. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 
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Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technologických postupov, pred-
písaných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 
11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 12-dňového zájazdu 
11 nocí, v prípade 8-dňového zájazdu 7 nocí a v prípade 
15-dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-

tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj cena 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Turecka nie je od držiteľov ces-
tovných pasov SR požadované vstupné vízum. Pas musí byť 
platný minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Dr-
žitelia cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť 
si potrebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve 
alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov 
s  rodičom iného mena, odporúčame mať so sebou kópiu 
rodného listu dieťaťa v angličtine. Ak cestuje dieťa mlad-
šie ako 18 rokov so starými rodičmi alebo inými osobami, 
odporúčame mať so sebou podpísané prehlásenie jedného 
z rodičov, že s danou osobou môže cestovať (súhlas rodiča 
s vycestovaním v angličtine s uvedeným telefónnym čís-
lom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Fakultatívne výlety

V priebehu Vášho pobytu v Turecku je pre Vás pripravená ponuka fakultatívnych výletov. S podrobnou 
ponukou fakultatívnych výletov sa môžete oboznámiť na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú usporadúvané 
v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb.

Kappadokia

Kappadokia 
(2-denný výlet, je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Pred miliónmi rokov došlo k jednej z najväčších tektonic-
kých katastrof na našej planéte v pohorí Erciyes. Toto poho-
rie a stovky kilometrov okolitej krajiny pokryli prívaly lávy.
Vydajte sa s nami na výlet, počas ktorého budete stáť 
oproti ôsmemu divu sveta – Kappadokii. Poďte sa pozrieť 
na obrovský zázrak, ktorý je kombináciou najšialenejšej 
hry prírodných síl so vznešenou eleganciou práce ľudských 
rúk. Navštíviť Kappadokiu je zážitok na celý život. Uvidíte 
podzemné mesto ukryté v množstve obrovských bielych 
lávových stien pripomínajúce komíny pozakrývané hríbo-
vými klobúčikmi. Pôsobivý vulkán v Kappadokii sa vďaka 
šikovnosti ľudských rúk stal domovom prvých kresťanov 
v Anatólii, ktorí hĺbili svoje domovy a chrámy do mäkkého 
vápenca a zdobili ho farebnými freskami. Tieto máte mož-
nosť vidieť v múzeu pod šírym nebom – Goreme. V súčas-
nosti sa v Kappadokii nachádzajú dve kompletné podzem-
né mestá, ktoré sú známe výrobou kvalitného vína, čím 
dodávajú tejto oblasti ďalší jedinečný rozmer. Kappadokia 
je miesto, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Počas výletu sa 
zastavíte aj v Karavanserayi. Mohli by sme ho nazvať aj 
stredovekým „motorestom“, pretože sa nachádza na zná-
mej Hodvábnej a Jantárovej ceste. Navštívite aj miestnu 
výrobňu keramiky a mesto Konya, kde si prezriete mau-
zóleum fi lozofa Mevlana. Aj napriek tomu, že tento člo-
vek žil prevažne v moslimskom svete, nebol ortodoxným 
moslimom. Aj keď bol koránu oddaný, sám šíril nekonečnú 
náboženskú toleranciu, pozitívne myslenie, dobrotu, dob-
rosrdečnosť a lásku. Veril, podobne ako jeho nasledovníci, 
že všetky náboženstvá sú svojím spôsobom pravdivé.
Orientačná cena: 136 €/os.

Pamukkale – Bavlníkový hrad
(výlet je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Pod reťazcom zvlnených horských hrebeňov sa z diaľky 
jasne objavuje biela stráň. Keď sa priblížite, postupne sa 
Vám otvorí panoráma obrovských kaskád a nádherných 
vodopádov z vápencových usadenín. Tieto usadeniny už 

tisíce rokov vyplavujú na povrch teplé pramene. Každý, kto 
navštívi toto úžasné miesto, hneď pochopí, prečo dostalo 
názov Pamukkale – Bavlníkový hrad. Pohľad na prekrásne 
žiarivé biele terasy a vodopády, ktoré tvorí voda s jedineč-
ným chemickým zložením, zanechá neopakovateľný dojem 
v každom návštevníkovi. Počas kúpania v Kleopatrinom 
bazéne budete mať možnosť na vlastnú kožu vyskúšať 
obrovskú silu týchto termálnych prameňov. Na vŕšku nad 
Pamukkale a  v  jeho okolí sa v areáli národného parku 
nachádzajú ruiny rímskeho antického mesta Hierapolis. 
V dávnych dobách bolo známe v širokom okolí svojou lieči-
vou silou. V roku 190 p. n. l. ho založil kráľ Pergamon. Počas 
výletu si môžete urobiť obraz o tom, ako kedysi vyzerala 
a žila antická metropola.
Orientačná cena: 71 €/os.

Výlet loďou – Manavgat a mestečko Side
(výlet je možné absolvovať z oblasti Alanya, Side, Belek)
Oddychová plavba po zelenej rieke plnej nádherných zá-
kutí. Nevšedný výlet loďou, na ktorej zažijete množstvo 
neočakávaných prekvapení – rybiu farmu, pelikány. Budete 
mať aj jedinečnú príležitosť plaviť sa po rieke pri mori, kto-
ré je oddelené od rieky len pásom piesočnatej pláže a kú-
pať sa striedavo v sladkej vode a vzápätí v Stredozemnom 
mori. Medzitým kuchár pripraví obed – čerstvé grilované 
ryby s chutnou prílohou. Súčasťou výletu je aj návšteva 
nádherného Manavgatského vodopádu a malebného an-
tického mestečka Side, kde budete mať individuálne voľno 
na prehliadku. 
Orientačná cena: 42 €/os.

Perge – Aspendos – Kuršunlu
(výlet je možné absolvovať z oblasti Alanya, Side, Belek)
Perge – miesto, ktoré osídlili Chetiti okolo roku 1500 p. n. l., 
je vzdialené 18 km od Antalye. Hovorí sa, že táto oblasť 
bola najstarším osídleným regiónom v Pamphýlii. Tiež sa 
traduje, že mesto v období najväčšej slávy navštívil apoštol 
Pavol. Antický pôvod Perge pripomínajú zvyšky starovekej 
tržnice, helénske a rímske brány, kolonádová ulica, rímske 

kúpele a gymnázium (antická telocvičňa). Nachádzajú sa 
tu aj ďalšie historické pamiatky, ktoré sa určite oplatí vi-
dieť – monumentálna fontána, akropola, divadlo a antický 
štadión. 
Aspendos je ďalšie antické mesto, ktoré sa nachádza na 
východ od Antalye. Miestne staroveké divadlo má kapaci-
tu 15 000 miest a okrem toho, že je jediným z najstarších 
divadiel na svete vôbec, je zo všetkých divadiel v Malej 
Ázii najzachovanejší. Architektom tejto unikátnej stavby 
bol Zenon. Ešte aj v dnešnej dobe sa toto miesto využíva 
na rôzne kultúrne príležitosti – koncerty populárnej hudby, 
predstavenia folklórnych súborov a pod.. Okrem nádhernej 
galérie a pódia zohráva dôležitú úlohu aj vynikajúca akusti-
ka tohto divadla, tradičná pre stavby tohto druhu v období 
antiky.
Poslednou zastávkou nášho výletu bude krátky oddych pri 
vodopáde Kuršunlu.
Orientačná cena: 60 €/os.

Rafting
(výlet je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Doprajte si adrenalín splavovaním bielych perejí tureckej 
rieky Kopulu Kanyon, ktorá si dravo razí cestu medzi útes-
mi pohoria Taurus. Zažijete jedinečnú a nevšednú prírodnú 
scenériu počas vzrušujúcej jazdy na desaťmiestnom rafte 
zmietanom vlnami horskej sily. Po splave si oddýchnete 
pod prístreškom v kempe, naobedujete sa v štýle barbecue 
a potešíte sa fotografi ckými momentkami z raftu, ktoré pre 
Vás urobili profesionálni fotografi  počas plavby. Nezabudni-
te si vziať so sebou plavky, uterák a prezuvky. 
Orientačná cena: 35 €/os.

Alanya plavba loďou
(výlet je možné absolvovať z oblasti Alanya, Side)
Celodenná plavba po Stredozemnom mori. Z lode budete 
mať možnosť vidieť seldžucký hrad z netradičného pohľadu 
z mora tak, ako ho vídali námorníci a navštívite aj najkraj-
šie zátoky v okolí Alanye.
Počas plavby si pochutnáte na obede, ktorý je pripravený 
na lodi.
Orientačná cena: 44 €/os.

Green Kanyon
(výlet je možné absolvovať z oblasti Alanya, Side, Belek)
Výlet do prekrásneho prostredia pri priehrade Oymapi-
nar, ktorá je obklopená zo všetkých strán lesmi. Na tejto 
priehrade v časti Green Kanyon (Zelený kaňon) budete re-
laxovať počas plavby výletnou loďou. Táto panenská časť 
tureckého vnútrozemia neďaleko mesta Manavgat bola ve-

Turecko > Turecká riviéra
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Hamam (Turecká kúpeľ)RaftingVýlet do delfi nária

Vyhliadka nad vodopádom Manavgat

PotápanieAntické mesto MyraPamukkale

rejnosti sprístupnená len nedávno, predtým bola možnosť 
návštevy iba so zvláštnym povolením.
Orientačná cena: 65 €/os.

Jeep safari
(výlet je možné absolvovať z oblasti Side, Kemer)
Pozývame Vás na dobrodružnú jazdu jeepom do nádher-
nej prírodnej scenérie pohoria Taurus, ktorá pôjde aj cez 
typické turecké horské dedinky, kde sa akoby zastavil čas. 
Vychutnajte si stretnutie s nomádmi a ich kultúrou, radosť 
z  divokej jazdy a dobrého jedla nakoniec. Plnými dúška-
mi sa nadýchajte čerstvého horského vzduchu, zabavte sa 
a objavte tajomnú krásu pohoria Taurus.
Držitelia vodičského preukazu majú možnosť jeep sami 
riadiť.
Orientačná cena: 35 €/os.

Delfi nárium
(výlet je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Nenáročný výlet pre malých aj veľkých do miestneho del-
fi nária. Pozriete si program s vystúpením tuleňov a delfí-
nov pod vedením skúsených cvičiteľov. Ak je Vaším snom 
si s delfínom zaplávať, tu si ho môžete splniť. Rovnako je 
možné nechať sa s delfínmi odfotiť profesionálnym foto-
grafom.
Orientačná cena: 36 €/os.

Myra a Kekova
(výlet je možné absolvovať z oblasti Kemer)
Viete, že sv. Mikuláš sa narodil na území súčasného Turec-
ka? Na výlete, ktorý Vás zavedie do prekrásnej oblasti na 
juh od mesta Antalya budete mať možnosť navštíviť kostol 
sv. Mikuláša, antické mesto Myra a absolvovať nezabudnu-
teľnú plavbu loďkou po mori, kde na dne uvidíte zatopené 
zvyšky antického mesta Kekova.
Orientačná cena: 55 €/os.

Phaselis – Tahtali – Ulupinar 
(výlet je možné absolvovať z oblasti Kemer)
Príjemný výlet spojený s antikou a kúpaním. Najprv si 
prezriete pozostatky antického mesta Phaselis, ktoré je 
na brehu mora a máte tu aj možnosť vykúpať sa. Nasle-
duje cesta k lanovke na horu Tahtali, ktorá sa nachádza 
v nadmorskej výške 2365 m, kde sa môžete vyviezť. Potom 
prejdete do oblasti Ulupinar, kde si v príjemnom prostredí 
pri rieke dáte výborný obed.
Orientačná cena: 36 €/os.

Hamam (Turecké kúpele)
(výlet je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Hamam alebo turecký kúpeľ je niečo, čo v Turecku jedno-
ducho musíte vyskúšať. Je to miesto pre úplnú očistu tela 
aj mysle. Postará sa o Vás masér, ktorého miestni obyva-
telia nazývajú telak. Na úvod telak použije kese (hubku), 
ktorou Vám dokonale vymasírujete telo a zbaví ho starých, 
už odumretých kožných buniek. Zároveň Vám premasíruje 
pokožku, aby sa prekrvila. Potom pokračuje v masáži myd-
lovou penou, čo je v podstate očistná masáž. Keď sa po nej 
ponoríte do chladnej vírivky, budete mať pokožku jemnú 
ako bábätko a zatúžite si oddýchnuť zakrytí pod dekami na 
pripravenom ležadle. Na záver, ak si budete priať, Vám ešte 
môžu urobiť olejovú masáž. Ak chcete zažiť pocit znovuzro-
denia, neváhajte a vyskúšajte hamam.
Orientačná cena: 28 €/os.

Potápanie 
(výlet je možné absolvovať zo všetkých oblastí)
Turecko je krajina mnohých zaujímavostí a jednu z nich mô-
žete obdivovať aj pod morskou hladinou. Neuveriteľne bo-
hatá fauna a fl óra podmorského sveta bude pre Vás určite 
zdrojom nezabudnuteľných zážitkov. Máte možnosť využiť 
profesionálne vybavenie miestnych potápačských centier 
a služby skúsených inštruktorov, ktorí Vám ukážu najkrajšie 

a najzaujímavejšie miesta v tejto oblasti. Naša ponuka platí 
nielen pre potápačov so skúsenosťami, ale aj pre úplných 
začiatočníkov a nadšencov tohto fantastického športu.
Orientačná cena: 65 €/os.

Upozornenie:
• Minimálny počet účastníkov na konanie výletu je 6 osôb. 
• Ponuka výletov a cien je len orientačná a môže sa počas 

sezóny zmeniť. 
• Fakultatívne výlety usporadúvajú miestni poskytovatelia 

služieb. Prípadné sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne 
na mieste. Výlety sprevádza miestny sprievodca, ak nie 
je uvedené inak.

• Deti do 12 rokov majú z fakultatívnych výletov zľavu 30 %.



276

Informácie > Umiestnenie hotelov

KEMER

KAPPADOKIA
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PAMUKKALE
Hierapolis

LIMAK LIMRA
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TEKIROVA MARTI
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EUPHORIA 
TEKIROVA

SHERWOOD GREENWOOD 
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SHERWOOD
CLUB KEMER

CHAMPION 
HOLIDAY 
VILLAGE

GOLDEN SUN
KILIKYA PALACE

GÖYNÜK

KIRIŞ
ÇAMYUVA

KEMER

PALMET RESORT

Kemer
Pôvodne malá rybárska dedinka, asi 45 km juhozápadne 
od Antalye na úbočiach mohutných hôr Taurus, sa stala 
moderným letoviskom a balneologickým centrom. V blíz-
kom okolí sa nachádza ohromný prírodný Národný park 
Olympos, a pozdĺž hraníc s plážami a v zátokách Göynük, 
Camyuva, Beldibi a Tekirova rastú nové turistické strediská.
Tvár tejto oblasti určuje prirodzené centrum Kemeru s jeho 
jachtovým prístavom, plážovou promenádou, obchodíkmi, 
barmi, reštauráciami a kaviarňami, ale tiež zábavnými 
centrami, umeleckými galériami, butikmi a predajňami 
tradičných výrobkov, ako sú zlaté šperky alebo ručne tkané 
koberce. Miestne prevažne okruhliakové pláže priťahujú 
turistov čistou vodou a nádherným prírodným prostredím.
V rámci Kemeru budete mať možnosť – v závislosti na vý-
bere hotela – stráviť dovolenku v rôznych letoviskách. Asi 
9 km od Kemeru sa nachádza pokojné, rýchlo sa rozvíjajúce 
stredisko Göynük s podmanivými pobrežnými scenériami. 
Tiahnuce sa piesočné pláže s okruhliakmi a vysoké pohorie 
týčiace sa v pozadí vytvárajú nezabudnuteľnú panorámu.

Asi 10 minút jazdy od Kemeru sa nachádza malé mestečko 
Kiris s veľkým množstvom hotelov a dlhou nákupnou trie-
dou. Ponúka zábavu v podobe mnohých reštaurácií, barov, 
obchodíkov a butikov.

Letovisko Tekirova vzniklo na začiatku 80. rokov 20. sto-
ročia a je vhodným východiskovým bodom pre návštevu 
starovekých miest Phaselis a Olympos. Nachádza sa tu len 
pár obchodíkov, pre širšiu možnosť zábavy odporúčame do-
praviť sa do 17 km vzdialeného Kemeru.

Ďalším letoviskom, vhodným pre pokojnú dovolenku, je 
rozvíjajúca sa Camyuva.

Letovisko charakterizuje niekoľko obchodov, reštaurácií 
a pek ná pláž s pomarančovníkmi a olivovými hájmi.

Turecko > Turecká riviéra > Kemer 
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Exkluzívny hotel, ktorý pozostáva z 2- až 3-poschodových domčekov rozmiestnených v nádhernej zelenej 
záhrade, sa nachádza medzi antickými mestami Olympos a Phaselis. Z jednej strany je obklopený plážou, 
ktorá je ocenená Modrou vlajkou za svoju čistotu a z druhej strany údolím Tahtali. Hotel odporúčame 
rodinám s deťmi a všetkým, ktorí vyhľadávajú aktívnu dovolenku a kvalitné služby na vynikajúcej úrovni. 

Marti Myra *****

Obsadenosť izieb
Superior izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111-11222-11122-11112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km 
vzdialenosť od centra:  17 km (Kemer)
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
rekonštruované izby, telefón, TV so satelitným príj-
mom, minibar, klimatizácia, vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (zadar-
mo), balkón, Rodinná izba – 2 oddelené miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack 
bar, 5 barov, diskotéka, obchodná arkáda, interneto-
vý kútik (za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby bare 
(zadarmo), 7 bazénov (slnečníky a ležadlá zadarmo), 
šmykľavky, detský bazén, krytý bazén, miniklub, ju-
nior klub (pre deti 13-17 rokov)
Pláž
piesočnatá s hrubozrnným pieskom a okruhliakmi, 
mólo, slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zadarmo), 
bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 3 tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), plážový volej-
bal, volejbal, stolný tenis, vodné pólo, boccia, šípky, 
fi tness, sauna, turecké kúpele (procedúry za popla-
tok), kanoe, windsurfi ng (nutná licencia)
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy na pláži, biliard, potá-
panie, SPA centrum, salón krásy, požičovňa bicyklov 
a áut, počítačové hry
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a 
večere formou bu fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, 
popoludní káva/čaj so zákuskami, detský bufet, pol-
nočné občerstvenie, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických a alkoholických nápojov, počas 
24 hodín. Možnosť čerpania na miestach určených 
hotelom. Po 02:00 hod. sú k dispozícii nealkoholické 
nápoje, pivo a ľahké občerstvenie.

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 999 €Katalógová
cena

 

od 649 €Cena do
24.12.2016
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Euphoria Hotel Tekirova patrí medzi najlepšie hotely v tejto oblasti. Skladá sa z hlavnej budovy a klubovej 
časti, ktoré obklopuje starostlivo udržiavaná záhrada plná zelene a stromov. Nachádza sa priamo pri dlhej 
piesočnato – okruhliakovej pláži a poskytuje širokú škálu služieb a aktivít na voľný čas. Odporúčame 
všetkým klientom, najmä rodinám s deťmi.

Euphoria Hotel Tekirova *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v klubovej časti: 
1-12-11-112-1122-111-1112
De luxe izba v klubovej časti: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km 
vzdialenosť od centra:  2 km (Tekirova)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
De luxe izba v klubovej časti – modernejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 7 à  la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia, 3 sú zadarmo, 
4 sú za poplatok), 4 bary, diskotéka, Wi – Fi pripojenie 
a internetový kútik na recepcii (zadarmo), minimar-
ket, kaderníctvo, 4 konferenčné miestnosti, 2 bazény 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), det-
ský bazén, krytý bazén, šmykľavky, miniklub, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi (odporúčame obuv do 
vody), ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadar-
mo), bar na pláži (nealkoholické nápoje a pivo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 5 tenisových kurtov 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), basketbal, 
plážový volejbal, stolný tenis, boccia, kartové hry, tu-
recké kúpele, sauna, jacuzzi, fi tness, nemotorizované 
vodné športy, šípky 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, salón krásy, motorizované vodné 
športy
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a  večere formou bu fetu, detský bufet, počas dňa 
široký výber občerstvenia, zmrzlina, polnočné občer-
stvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických, alkoholických a vybraných importovaných 
alkoholických nápojov počas 24 hodín. Možnosť čer-
pania na miestach určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 989 €Katalógová
cena

od 642 €Cena do
24.12.2016
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Hotel na vysokej úrovni sa nachádza medzi horami a morom a svojim hosťom ponúka širokú škálu aktivít 
aj relax na vlastnej pláži pri priezračnom mori. Letovisko Göynük je pokojným, rýchlo sa rozvíjajúcim 
strediskom, väčší Kemer vzdialený len 9 km ponúka množstvo nákupných príležitostí. Do centra Kemeru sa 
jednoducho dostanete miestnou dopravou alebo taxíkmi.

Kilikya Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Elite: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  45 km 
vzdialenosť od centra:  9 km (Kemer)
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón 
Ubytovanie za príplatok
Izba Elite – v novom bloku, modernejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s tera-
sou, 5 à la carte reštaurácií (nutná rezervácia, 1 x za 
pobyt zadarmo), 4 bary, diskotéka, obchodná arkáda, 
4 konferenčné miestnosti, kaderníctvo, knižnica, in-
ternetový kútik a Wi-Fi pripojenie v lobby bare v časti 
Elite (zadarmo), 2 bazény (slnečníky a ležadlá zadar-
mo, plážové osušky na vratnú zálohu), detský bazén, 
krytý bazén, šmykľavky, tobogan, miniklub, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, slnečníky a ležadlá (zadar-
mo), plážové osušky (na vratnú zálohu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvet-
lenie za poplatok a vybavenie na vratnú zálohu), stol-
ný tenis, šípky, squash, minifutbal, basketbal, plážo-
vý volejbal, kanoe, vodné bicykle, fi tness, sauna, 
jacuzzi, turecké kúpele (procedúry za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, biliard, vodné športy na pláži, masáže, 
salón krásy, požičovňa áut
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a  večere formou bu fetu, ľahké občerstvenie počas 
dňa, popoludní káva/čaj so zákuskami, polnočné 
občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, alkoholických a vybraných impor-
tovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
počas 24 hodín (v noci je k dispozícii lobby bar) na 
miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 899 €Katalógová
cena

od 584 €Cena do
24.12.2016
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Prázdninový komplex so službami na vysokej úrovni, postavený v typickej stredomorskej architektúre sa 
nachádza pod pohorím Taurus, v rozľahlej borovicovej a oleandrovej záhrade, kúsok od centra letoviska 
Göynük. Hostia majú k dispozícii širokú škálu športových a rekreačných aktivít a ubytovanie v moderných 
a priestranných izbách. Vhodné pre páry, rodiny, obchodných cestujúcich a „singles“. 

Sherwood Club Kemer *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Superior: 11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  9 km (Kemer)
nákupné možnosti:  500 m (Göynük)
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, Wi-Fi (zadarmo), minibar, 
set na prípravu kávy a čaju, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Superior – priestrannejšia štandardná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (turecká a talianska – jedna z nich 
raz týždeň zadarmo, čínska a rybia – za poplatok), 
2 snack bary, cukráreň, 4 bary, Wi-Fi v celom areáli 
(zadarmo), PC hry (za poplatok), obchodná arkáda, 
kozmetický salón, kaderníctvo, diskotéka, 5 konfe-
renčných miestností, 11 bazénov (ležadlá, slneční-
ky a  osušky zadarmo), 8 tobogánov pre dospelých 
a 3 pre deti, bazén pre bábätká, SPA centrum (turec-
ké kúpele, parné kúpele a sauna zadarmo, procedúry 
za poplatok), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a osušky 
(zadarmo), 2 móla, plážové pavilóny (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, streľba zo 
vzduchovky, boccia, šípky, lukostreľba, basketbal, 
minifutbal, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), 
stolný tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou bohatého bu fetu, občerstvenie 
počas dňa, popoludňajšia káva/čaj so zákuskami, 
detský bufet, zmrzlina, nočné občerstvenie, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických nápojov a vybraných importovaných 
alkoholických nápojov. Možnosť čerpania počas 
24 hodín, na miestach a v časoch určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 1 169 €Katalógová
cena

od 759 €Cena do
24.12.2016



281

j l m p v w x y é / á
Príjemný hotel situovaný v oblasti Tekirova sa nachádza v krásnej záhrade priamo pri piesočnato-
kamienkovej pláži. Je vhodný pre klientov túžiacich po pokoji a odpočinku, ale aj pre rodiny s deťmi. Svojimi 
službami na vysokej úrovni ponúka ideálne prostredie na strávenie ničím nerušenej dovolenky. Do centra 
Kemeru sa možno dopraviť miestnou hromadnou dopravou, alebo taxíkmi.

Queens Park Tekirova *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111-1122
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  17 km (Kemer)
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (talianska, čínska, turecká, rybia, 
sushi – nutná rezervácia), lobby bar, snack bar, bar 
pri bazéne, bar na pláži, vonkajšia diskotéka, Wi-Fi 
pripojenie na recepcii (zadarmo), konferenčné miest-
nosti, kaderníctvo, obchodná arkáda, bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), krytý bazén, 
šmykľavky, detský bazén, detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, stol-
ný tenis, 2 tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok), windsurfi ng (nutná licencia), kanoe, fi t-
ness, sauna, turecké kúpele (procedúry za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, škola potápania, požičovňa 
áut, motorizované vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstve-
nie, popoludní káva/čaj a zákusky, polnočné občer-
stvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických, alkoholických a vybraných importovaných 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 899 €Katalógová
cena

od 584 €Cena do
24.12.2016
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Prázdninový komplex obklopený pohorím Taurus neustále zvyšuje štandard poskytovaných služieb 
a pravidelne renovuje izby a spoločné priestory. Je umiestnený na okraji letoviska Kemer a zároveň pri 
peknej pláži a poskytuje služby vo forme all inclusive s bohatou ponukou denných a večerných programov 
a športových aktivít pre malých i veľkých. Moderné izby sú zariadené so zreteľom na pohodlie klientov. 

Palmet Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-12-11-112-111
Izba Large: 1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  500 m (Kemer)
  45 km (Antalya)
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
Wi-Fi (zadarmo), minibar, set na prípravu čaju a kávy, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor (poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Izba Large – rovnaké vy-
bavenie ako štandardná izba, prístelka pre deti vo 
forme poschodovej postele 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la 
carte reštaurácie (talianska, turecká, 1 x za pobyt za-
darmo, potrebná rezervácia), bary, Wi-Fi na recepcii 
(zadarmo), obchodné centrum, kaderníctvo, bazén 
(ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), krytý bazén, 
tobogány, detský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá s kamienkami (odporúčame obuv do 
vody), ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, živá hudba, stolný 
tenis, fi tness, sauna, parné a turecké kúpele, vírivka, 
šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, požičovňa áut a bicyklov, vod-
né športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 729 €Katalógová
cena

od 473 €Cena do
24.12.2016
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a h o í p u v w y é / á
Zavedený rezort, nachádzajúci sa v oblasti Göynuk, sa rozkladá na ploche 23 000 m2. Svojím zameraním, 
atmosférou a vybavením je vhodný pre páry, rodiny a obchodných cestujúcich. V komplexe je celkom 
267 izieb, vybavených všetkým potrebným pre pohodlný pobyt. Centrom diania je veľký vonkajší bazén 
s priľahlou „lounge“, javiskom a pultom pre DJ-a, kde je o zábavu postarané po celý deň. 

Sherwood Greenwood Resort ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba v hlavnej budove: 11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  180 m
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  9 km (Kemer)
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, TV, telefón, minibar (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove – prístelky pre dve deti alebo 
dieťa a dospelu osobu formou poschodovej postele
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, ta-
lianska reštaurácia s obsluhou (za poplatok), 4 bary, 
internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pripojenie 
v lobby (zadarmo), obchodná arkáda, kozmetický 
salón, diskotéka, konferenčná miestnosť, bazén (le-
žadlá, slnečníky a osušky zadarmo, výmena za popla-
tok), 2 detské bazény, bazén pre bábätká, tobogány, 
krytý bazén, turecké kúpele a sauna (zadarmo), SPA 
centrum, detské ihrisko, miniklub
Pláž
kamienková, prístup cez cestu, ležadlá, slnečníky 
a  osušky (zadarmo, výmena za poplatok), plážový 
bar a snack bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, boccia, streľba zo vzduchovky, 
šípky, basketbal, minifutbal, tenis, stolný tenis, fi t-
ness
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Jednoduchý hotel sa rozkladá na pozemku s rozlohou 7 000 m2 v centre mestečka Beldibi. Skladá sa zo šty-
roch budov, v ktorých sa nachádza celkom 98 izieb. Klientom ponúka služby formou konceptu all inclusive 
v pokojnom prostredí so zeleňou. Privátna pláž je od hotela vzdialená asi 450 m. Z izieb sa naskytá výhľad 
do záhrady, na bazén, alebo na okolité hory. 

Golden Sun ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  450 m
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  15 km (Kemer)
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack 
bar, bar pri bazéne, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za-
darmo), bazén (ležadlá, slnečníky a matrace zadar-
mo), detský bazén, šmykľavky, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, miestami kamene, ležadlá 
a slnečníky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, volejbal, fi tness, biliard, pinball, šípky 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Kemer

od 539 €Katalógová
cena

od 350 €Cena do
24.12.2016
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Antalya – Lara
Metropola južného Turecka sa nachádza na okraji úrodnej 
prímorskej roviny Pamfýlie, ktorá je obklopená impozant-
nou hradbou pohoria Taurus. Miestne subtropické podnebie 
praje pestovaniu pomarančovníkov a citrónovníkov, rovna-
ko ako aj dvojitej úrode väčšiny kultúrnych plodín.
Historické centrum mesta so zachovanými stredovekými 
hradbami okolo pôvodného prístavu je veľkým turistickým 
lákadlom, rovnako ako „fl autový minaret“, „seknutý mi-
naret“ Kesik Minare, Hadriánova brána a celá štvrť orien-
tálnych trhov – bazárov. Západne aj východne od mesta 
sa tiahnu pláže, pri ktorých sa rozrastajú nové turistické 
strediská.
Zatiaľ čo na západe, na úpätí pohoria Taurus, sú pláže skôr 
okruhliakové (napr. Kemer), na východ od mesta sú široké 
piesočnaté pláže Lara, Belek, ktoré pokračujú až k Side. 
Celá oblasť je už dlho nielen centrom poľnohospodárskej 
výroby a tradičných remesiel, ale od polovice 70-tych rokov 
taktiež turistickou oblasťou, právom nazývanou Turecká ri-
viéra.

ALANYAKEMER

ANTALYA
BELEK

SIDE

MARMARIS

SHERWOOD
BREEZES

LIMAK 
LARA

ROYAL
WINGSDELPHIN

DIVA

DELPHIN
PALACE

LARA 
BEACHES

ANTALYA LARA
LARA – Antalya Airport – 8 km

pláž hotela Delphin Diva

Umiestnenie hotelov

Informácie > Umiestnenie hotelov
Turecko > Turecká riviéra > Antalya Lara 
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j l o í n p u w é y / á
Luxusný hotelový komplex sa nachádza v lukratívnej a vychýrenej oblasti Turecka – v Lare a je 
vzdialený necelých 15 km od samotného centra Antalye s možnosťami nákupov a zábavy. Rezort 
sa nachádza pri piesočnatej pláži a ponúka širokú škálu zábavy a športových aktivít. 

Delphin Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km 
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor na izbe (zadarmo), set na prípravu čaju a kávy, 
balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s terasou, 7 à la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia, jedna z nich 1 x za pobyt 
zadarmo), 5 barov, diskotéka, lunapark, kino, miniklub, kader-
níctvo, konferenčná miestnosť, pripojenie na internet (za po-
platok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), bazén, detský 
bazén, šmykľavky, tobogan
Pláž
piesočnatá s kamienkami, slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
(zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, šípky, kanoe, plá-
žový volejbal, windsurfi ng (nutná licencia), 2 tenisové kurty 
(osvetlenie a výbava za poplatok, nutná rezervácia), fi tness, 
sauna, vodné pólo, kino
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy na pláži, wellness & Spa, bowling, 
biliard, počítačové hry
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bu fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, popoludní káva/
čaj a pečivo, zmrzlina, polnočné občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických a vybra-
ných importovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
počas 24 hodín na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Lara

j l o í n p u w é y á
Rozľahlý hotelový komplex sa nachádza v oblasti luxusných a najvyhľadávanejších hotelov Tureckej 
riviéry, v Lare. Poloha priamo pri krásnej piesočnatej pláži a služby na vysokej úrovni ponúkajú 
ideálne podmienky na strávenie príjemnej a bezstarostnej dovolenky. Dopravu do centra Antalye 
s obchodíkmi a reštauráciami je možné zabezpečiť miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo 
taxíkmi.

Delphin Diva *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km 
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, minibar, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), set na prí-
pravu kávy/čaju, trezor na izbe (zadarmo), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s terasou, 7 à la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia, 1 x za pobyt), bary, nočný 
klub, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), obchody, kader-
níctvo, bazén (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo), 
detský bazén, miniklub, šmykľavky
Pláž
piesočnatá s kamienkami, slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
(zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvetlenie a vý-
bava za poplatok), vodné pólo, kanoe, windsurfi ng (nutná licen-
cia), sauna, šípky, stolný tenis, fi tness, plážový volejbal, turecké 
kúpele (procedúry za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
bowling, biliard, motorizované vodné športy na pláži, wellness, 
masáže
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
diétny kútik, ľahké občerstvenie počas dňa, popoludní káva/
čaj a pečivo, polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, alkoholických a vybraných im-
portovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania počas 
24 hodín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Lara

od 1 489 €Katalógová
cena

od 1 499 €Katalógová
cena

od 967 €Cena do
24.12.2016

od 974 €Cena do
24.12.2016
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j l o í n p q u w é á
Luxusný hotelový komplex patrí do siete hotelov Limak a radí sa medzi najvyhľadávanejšie 
komplexy v oblasti Lara. Je postavený v japonskom štýle a je určený pre náročných klientov 
vyhľadávajúcich pohodlnú dovolenku plnú komfortných služieb. Na dopravu do samotného centra 
Antalye môžete využiť miestnu hromadnú dopravu, tzv. dolmuše, alebo taxíky.

Limak Lara *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  25 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia, LCD TV so satelitným príjmom, telefón, trezor na 
izbe (zadarmo), minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à  la carte 
reštaurácie (turecká, talianska, mexická, ázijská- nutná rezer-
vácia, za poplatok), 7 barov, kaviareň, čajovňa, diskotéka, ob-
chody, TV miestnosť, kaderníctvo, 8 000 m2 tiahnuci sa bazén, 
šmykľavky, krytý bazén, miniklub (pre deti 4-12 rokov), pripo-
jenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvetlenie a vy-
bavenie za poplatok), fi tness, sauna, jacuzzi, stolný tenis, mi-
nigolf, plážový volejbal, šípky, turecké kúpele (procedúry za 
poplatok), nemotorizované vodné športy
Športové aktivity a zábava za poplatok
motorizované vodné športy na pláži, biliard, bowling, wellness, 
masáže, herňa
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, popoludní káva/
čaj a pečivo, polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, alkoholických a vybraných im-
portovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania počas 
24 hodín na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Antalya

j l o í n p q u v w / á
Jedným z najvyhľadávanejších a najobľúbenejších hotelov luxusnej oblasti Lara je hotel Royal 
Wings. Tento rezort postavený v odlišnom architektonickom modernom štýle sa rozprestiera na 
obrovskej ploche a ponúka služby a dovolenku pre tú najnáročnejšiu klientelu, ale aj pre rodiny 
s deťmi.

Royal Wings *****

Obsadenosť izieb
Superior izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  17 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, minibar, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za-
darmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à  la carte 
reštaurácie (turecká, talianska, thajská, s morskými plodmi – 
nutná rezervácia, 1 x za pobyt), cukráreň, internetový kútik (za 
poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo, vyššia rých-
losť za poplatok), 11 barov, diskotéka, kaderníctvo, konferenčná 
miestnosť, obchody, 2 bazény, šmykľavky, lenivá rieka, umelé 
vlny, miniklub, detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
(zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty (osvetlenie 
a vybavenie za poplatok), plážový volejbal, basketbal, vodné 
pólo, sauna, jacuzzi, šípky, stolný tenis, fi tness, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok), minifutbal, boccia, lukostreľba
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, biliard, bowling, masáže, wellness, počí-
tačové hry, požičovňa áut
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bu fetu, detský bufet a diétny kútik, počas dňa ľahké 
občerstvenie, popoludní káva/čaj a pečivo, zmrzlina, nočné 
občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania počas 24 ho-
dín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Antalya

od 1 429 €Katalógová
cena

od 1 269 €Katalógová
cena

od 928 €Cena do
24.12.2016

od 824 €Cena do
24.12.2016



289

a j l m o í n p v w y é / á
Luxusný hotelový rezort po kompletnej rekonštrukcii sa nachádza v modernom letovisku Lara na východnom 
okraji Antalye. Všetky izby sú umiestnené v hlavnej budove. V areáli hotela nájdete všetky služby a aktivity. 
Môžete si vybrať medzi relaxáciou na pláži a zapojením sa do rôznych športov a hier. Centrum mesta 
s historickými pamiatkami je ľahko dostupné taxíkom. V bezprostrednej blízkosti komplexu sa nachádzajú 
menšie obchodíky, butiky a značkové obchody.

Sherwood Breezes *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s bočným a priamym výhľadom na more: 
11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km
vzdialenosť od centra:  12 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, Wi-
Fi (zadarmo), minibar (voda, nealkoholické nápoje 
a pivo sú doplňované denne zadarmo), set na prípra-
vu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor(zadarmo), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným a priamym výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou a panoramatickými výťah-
mi, hlavná reštaurácia, 3 à la carte reštaurácie (1 x za 
pobyt zadarmo, nutná rezervácia), cukráreň, 6 barov, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), internetová kaviareň (za 
poplatok), obchodné centrum, kaderníctvo, konfe-
renčná miestnosť, práčovňa (za poplatok), diskotéka, 
bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), krytý 
bazén, detské bazény, aquapark (7 šmykľaviek pre 
dospelých, 3 pre deti), detské ihrisko, detská disko-
téka, miniklub (pre deti 4-12 rokov), teen klub (pre 
deti 13-17 rokov)
Pláž
široká piesočnatá, pri vstupe do vody s drobnými 
kamienkami, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animácie a večerné programy, plážový volejbal, bas-
ketbal, minifutbal, minigolf, boccia, streľba zo vzdu-
chovky, lukostreľba, šípky, 2 tenisové kurty (osvetle-
nie za poplatok), stolný tenis, fi tness, sauna, turecké 
kúpele
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, bowling, videohry, masáže, salón krásy, SPA 
centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, detský bufet, popoludňajšia 
káva/čaj so zákuskami, zmrzlina, polnočné občer-
stvenie, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoholických, alkoholic-
kých a vybrané druhy importovaných alkoholických 
nápojov. Čerstvé ovocné šťavy zadarmo na raňajky. 
Možnosť čerpania počas 24 hodín, na miestach ur-
čených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Antalya / Lara

od 1 159 €Katalógová
cena

od 753 €Cena do
24.12.2016
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BELEK

PAPILLON
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PAPILLON
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TUI MAGIC LIFE BELEK
SENSIMAR BELEK

ELA QUALITY

CLUB CALIMERA
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PAPILLON
BELVIL

TAŞLIBURUN
KADRIYE

BELEK

PORT 
NATURE

SHERWOOD 
DREAMS
RESORT

GLORIA
GOLF

RESORT

Belek
Jedno z najnovších turistických stredísk na stredomorskom 
pobreží južného Turecka vzniklo východne od Antalye, po-
zdĺž prekrásnej širokej pláže z jemného piesku. 
Luxusné hotelové kapacity sú na najvyššej úrovni a posky-
tujú hosťom všetky predstaviteľné služby a pohodlie. Je 
taktiež rajom golfi stov s výborne udržiavanými golfovými 
ihriskami. Belek je chránenou prírodnou oblasťou, kde sa 
nachádza mnoho pínií a eukalyptov.
Za kontaktom so životom Orientu chodia návštevníci do 
centra blízkej Antalye. Veľkoryso vybudované stredisko 
poskytuje hosťom nielen skvelé služby, ale aj pocit voľnosti 
a priestoru v perfektne upravenom prostredí. Miesto pri-
ťahuje aj hráčov golfu, ktoré im ponúka niekoľko krásnych 
golfových ihrísk na menej než na dvadsaťkilometrovom 
úseku pobrežia.

Umiestnenie hotelov

Informácie > Umiestnenie hotelov
Turecko > Turecká riviéra > Belek 
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a d j l o í p w z
Špičkový rezort je rajom pre rodiny, športovú a odpočinkovú dovolenku. Rozľahlá starostlivo udržiavaná 
záhrada je osádzaná borovicami a preteká ňou rieka Acisu. Hostia si môžu vybrať medzi ubytovaním hotelo-
vého typu v hlavnej budove alebo vo vilkách v záhrade. Rezort ponúka množstvo športových a relaxačných 
aktivít, ktoré si užije celá rodina. Pre deti je v detskom klube Gogi pripravený bohatý program.

Gloria Golf Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba v hlavnej budove: 11-112-111
Suita: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Belek)
nákupné možnosti:  7 km (Belek)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV, Wi-Fi pripojenie (zadar-
mo), minibar (za poplatok), župan a papuče, set na 
prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove – rovnaké vybavenie ako štan-
dardná izba v záhrade, bližšie k recepcii a hlavnej 
reštaurácii, Suita – v hlavnej budove, spálňa a obý-
vacia izba, rovnaké vybavenie ako štandardná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, 3 à la 
carte reštaurácie, turecká reštaurácia, záhradná 
reštaurácia a bar, 5 barov, cukráreň, sushi bar, Wi-
Fi v spoločných priestoroch (zadarmo), amfi teáter, 
kino (zadarmo), diskotéka, konferenčné miestnosti, 
video hry (za poplatok), bazény (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detské bazény, krytý bazén, SPA 
centrum, turecké kúpele (hammam, fínska a parná 
sauna zadarmo), aquapark, detský klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a uteráky (zadarmo), 
mólo, pavilóny (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animácie, tenisový kurt, fi tness, boccia, šípky, plážo-
vý volejbal, vodné pólo, futbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
bowling, biliard, tenisové lekcie a vybavenie, vodné 
športy, golf a golfové lekcie, športová aréna
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky (čerstvá pomarančová šťava za-
darmo) a večere formou bu fetu (voda a minerálna 
voda zadarmo), 1 x do týždňa je možné večerať v kaž-
dej z à la carte reštaurácií
Stravovanie za príplatok
Ultra All inclusive: raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, 1 x do týždňa je možné večerať v každej z à la 
carte reštaurácií, počas dňa občerstvenie, zákusky 
v  cukrárni, minibar dopĺňaný denne zadarmo, ne-
obmedzené množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických a vybraných importovaných alkoholic-
kých nápojov. Možnosť čerpania počas 24 hodín, na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 1 149 €Katalógová
cena

od 746 €Cena do
24.12.2016
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h l o í p q u v w é y z / á
Komplex sa nachádza pri krásnej piesočnatej pláži, asi 2 km od centra Beleku. Vďaka svojím službám 
a vybaveniu je vhodný hlavne na rodinnú dovolenku. Na svoje si tu prídu aj tí, ktorí hľadajú bezstarostnú 
a ničím nerušenú dovolenku v krásnom prostredí. Milovníci golfu môžu navštíviť golfové ihrisko, ktoré sa 
nachádza neďaleko hotela. Do centra Beleku, alebo do centra rušnej Antalye sa ľahko dostanete miestnymi 
minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkmi.

Ela Quality *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  2 km (Belek)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV, minibar, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na 
izbe (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 7 à  la 
carte reštaurácií (za poplatok, nutná rezervácia – me-
xická, turecká, rybia, talianska, japonská, francúzka, 
egejská), 10 barov, detská reštaurácia, kaviareň, 
pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripoje-
nie na recepcii (zadarmo), obchody, konferenčné 
miestnosti, kaderníctvo, bazén s oddelenou detskou 
sekciou (slnečníky a ležadlá zadarmo), krytý bazén, 
šmykľavky, detské ihrisko, miniklub (pre deti 3–7 ro-
kov), junior klub (pre deti 8-12 rokov), teenage klub 
(pre deti 13-17 rokov)
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky (za-
darmo), plážový bar, bar na móle
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie,vybavenie a lekcie za poplatok), stolný 
tenis, minigolf, minifutbal, futbal, basketbal, gym-
nastika, trampolína, plážový volejbal, fi tness, turecké 
kúpele (procedúry za poplatok), šípky, biliard, sauna 
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf, bowling, vodné športy na pláži, wellness, herňa, 
segway, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 1 449 €Katalógová
cena

od 941 €Cena do
24.12.2016
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a j l o n p v w y z é / á
Prázdninový rezort v rozľahlej záhrade osádzanej borovicami, citrusmi a pomarančovníkmi je posadený na 
dlhej piesočnatej pláži a vyznačuje sa širokou škálou športového vybavenia a zábavných aktivít. Poskytuje 
skvelé zázemie pre rodiny s deťmi a pre svoju polohu v srdci golfového raja tiež láka milovníkov tohoto 
športu. Moderné konferenčné centrum s 23 miestnosťami robí z hotela jeden z najväčších konferenčných 
hotelov v Turecku.

Club Calimera Pine Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  33 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Belek)
nákupné možnosti:  3 km (Belek)
Ubytovanie
klimatizácia, LCD TV, telefón, pripojenie na internet, 
minibar, set na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadar-
mo), balkón so sieťkou proti komárom 
Rodinná izba – priestrannejšia miestnosť
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácie (za poplatok), snack bar, cukráreň, 
kaviareň, 4 bary, disco, obchodná pasáž, kaderníc-
tvo, veľké konferenčné centrum, 2 bazény (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), bazén so slanou vodou, 
2 kryté bazény, krytý bazén so slanou vodou, 3 det-
ské bazény, aquapark, veľké SPA centrum (turecké 
kúpele a sauna zadarmo), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do mora malé kamienky, le-
žadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážové paviló-
ny (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
bohaté denné a večerné animačné programy, stolný 
tenis, šípky, tenis, niektoré nemotorizované vodné 
športy na pláži, minifutbal, plážový volejbal, luko-
streľba
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, stolové hry, motorizované vodné športy na 
pláži, golf (v blízkosti hotela)
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky (čerstvý pomarančový 
džús), obedy a večere formou bu fetu, detský bufet, 
občerstvenie počas dňa, popoludňajšia káva/čaj, 
turecké palacinky gözleme, zmrzlina, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických 
a vybraných importovaných alkoholických nápo-
jov. Možnosť čerpania počas 24 hodín, na miestach 
a v časoch určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 1 029 €Katalógová
cena

od 668 €Cena do
24.12.2016
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h l o í n p q u v w é y z / á
Dovolenka v tomto kvalitnom klubovom rezorte ponúka relax, oddych, zábavu aj športové vyžitie. Hotel si 
obzvlášť zakladá na svojich animačných programoch. Skúsený tím animátorov pre svojich klientov vymýšľa 
najrôznejšie športové súťaže, súboje a tematické večery. Ponorte sa do sveta Magic Life a užite si svoju 
dovolenku naplno. 

TUI Magic Life Belek *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v klubovej časti: 1-12-11-112-111
Štandardná izba v hlavnej budove: 11-112-1122-111
Rodinná izba v klubovej časti: 1122-111-1112-1111
Rodinná izba v hlavnej budove: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Štandardná izba v hlavnej budove – rovnaké vybave-
nie ako klubová izba 
Rodinná izba v klubovej časti – 2 miestnosti 
Rodinná izba v hlavnej budove – 2 miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (4 Season, talianska, turecká – nut-
ná rezervácia, 1 x za pobyt zadarmo, rybia – za po-
platok), 3 bary, snack bar, kaviareň, internetový kútik 
a Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), nákupné 
centrum, kaderníctvo, 2 konferenčné miestnosti, 
3 bazény (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadar-
mo), detský bazén, krytý bazén, šmykľavky, tobogan, 
miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
bohaté animačné a večerné programy, 3 tenisové 
kurty, stolný tenis, minifutbal, Nordic walking, hor-
ské bicykle, boccia, fi tness, sauna, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok), lukostreľba, šípky, nemoto-
rizované vodné športy 
Športové aktivity a zábava za poplatok
súkromné tenisové lekcie, biliard, SPA centrum, ja-
cuzzi, masáže, salón krásy, herné automaty, golf 
(3 km od hotela, s vlastným transferom), motorizo-
vané vodné športy, katamarán, požičovňa áut 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 909 €Katalógová
cena

od 590 €Cena do
24.12.2016
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j l m o í p q u v w é y / á
Jedným z luxusných hotelových komplexov je hotel patriaci do siete Papillon Hotels, prevádzkujúcej hotely 
najvyššej úrovne. Hotel Zeugma prešiel v roku 2015 rozsiahlou rekonštrukciou a svojou širokou ponukou 
služieb ponúka množstvo zábavy, ale aj odpočinku a uspokojí určite aj náročnejších klientov. Dopravu do 
centra je možné zabezpečiť miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkmi.

Papillon Zeugma *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  4 km
nákupné možnosti:  4 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
set na prípravu kávy a čaju, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe 
(zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia, za poplatok), 
6 barov, diskotéka, kaderníctvo, obchody, bazény, 
šmykľavky, krytý bazén, detský bazén, detský kútik, 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), konferenčné 
miestnosti, miniklub
Pláž
piesočnatá s drobnými kamienkami, ležadlá, slneční-
ky a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), šípky, plážový 
volejbal, stolný tenis, fi tness, sauna, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok), streľba zo vzduchovky, boc-
cia, vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, SPA centrum, masáže, salón krásy, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a  večere formou bu fetu, počas dňa ľahké občer-
stvenie, popoludní káva/čaj a pečivo, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických 
a vybraných importovaných nápojov. Možnosť čerpa-
nia počas 24 hodín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 1 019 €Katalógová
cena

 

od 662 €Cena do
24.12.2016
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j l m o í p q u v é w y / á
Špičkový komplex luxusnej hotelovej siete Papillon Hotels sa nachádza vedľa sesterského hotela Papillon 
Zeugma. Komplex je svojím vybavením a službami zameraný najmä na rodiny s deťmi, ale zároveň ponúka 
široké spektrum kvalitných služieb, ktoré uspokoja všetkých klientov. 

Papillon Ayscha *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (v hlavnej budove): 
1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more (hlavná budova): 
11-112-111
Select Villa: 1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  4 km (Belek)
nákupné možnosti:  v areáli hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LED TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor na izbe (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), set na prípra-
vu kávy a čaju, balkón, 
Select Villa – jednoposchodové vilky situované v zá-
hrade okolo 4 bazénov, spálňa, obývačka, 2 LCD TV so 
satelitným príjmom
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more (hlavná budova)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (talianska, mexická, turecká, rybia 
a orientálna – nutná rezervácia, jedna z nich 1 x za 
pobyt zadarmo), 6 barov, snack bar, kaviareň, dis-
kotéka, minimarket, obchodná arkáda, kaderníctvo, 
konferenčné miestnosti, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
internetový kútik (za poplatok), 5 bazénov (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), krytý vyhrievaný bazén (v let-
ných mesiacoch mimo prevádzky), šmykľavky, tobo-
gan, detský bazén, miniklub (pre deti 4-12 rokov), 
teens klub (pre deti 13-16 rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s drobnými kamienkami, slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, 
šípky, plážový volejbal, basketbal, sauna, fi tness, 
jacuzzi, boccia, vodné pólo, windsurfi ng (iba s licen-
ciou), kanoe, vodné bicykle
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, požičovňa áut, bowling, videohry, masáže, 
wellness, salón krásy, motorizované vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, detský bufet, diétny bufet, 
počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlina, popoludní 
káva/čaj a pečivo, polnočné občerstvenie, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických a niektorých importovaných alkoholic-
kých nápojov. Možnosť čerpania počas 24 hodín, na 
miestach určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 899 €Katalógová
cena

od 584 €Cena do
24.12.2016
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j l n í p q u v é w z / á
V nádhernej krajine pri Stredozemnom mori, obklopený píniovým hájom a zelenými golfovými ihriskami, 
pri piesočnatej pláži a v blízkosti pohoria Taurus, sa rozprestiera tento komplex spĺňajúci všetky požiadavky 
pre strávenie ideálnej dovolenky. Do centra Beleku plného reštaurácií a barov, či samotnej Antalye sa 
dostanete miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkmi. Vzhľadom na svoje vybavenie a zameranie 
ho odporúčame aj rodinám s deťmi.

Papillon Belvil *****

Obsadenosť izieb
Klubová časť: 1-12-11-112-1122-111-1112
Izba v hlavnej budove: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km 
vzdialenosť od centra:  8 km (Belek)
nákupné možnosti:  4 km
Ubytovanie
ubytovanie v budovách v záhrade, individuálna kli-
matizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove – priestrannejšia, centrálna kli-
matizácia, rovnaké vybavenie ako v klubových izbách
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácií (talianska, ázijská, grill – nutná re-
zervácia, 1 x za pobyt), 4 bary, snack bar, diskotéka, 
obchody, kaderníctvo, 2 bazény (ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zadarmo), krytý bazén, tobogany, 
malý detský bazén, miniklub (pre deti 4-12 rokov), 
detské ihrisko, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadar-
mo), internetový kútik (za poplatok), konferenčné 
miestnosti, práčovňa (za poplatok), šmykľavky 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, 
šípky, boccia, streľba zo vzduchovky, lukostreľba, 
vodné pólo, futbal, plážový volejbal, volejbal, basket-
bal, fi tness, turecké kúpele (procedúry za poplatok), 
sauna, kanoe, vodné bicykle
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf, biliard, vodné športy na pláži, wellness, masáže, 
stráženie detí
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, detský bufet, ľahké ob-
čerstvenie počas dňa, popoludní káva/čaj a pečivo, 
polnočné občerstvenie, zmrzlina podávaná v čase ur-
čenom hotelom, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, alkoholických a niektorých impor-
tovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
počas 24 hodín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 929 €Katalógová
cena

 

od 603 €Cena do
24.12.2016
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j l o í p q u v w y / á
Luxusný hotel otvorený v roku 2014 sa nachádza priamo pri pláži v turistickej časti Bogazkent. Bol 
vybudovaný v harmónii s prírodou a s ohľadom na moderný a elegantný vzhľad. Koncept Ultra all inclusive 
naplní všetky očakávania i tej najnáročnejšej klienteli.

Port Nature Luxury Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  10 km (Belek)
nákupné možnosti:  v okolí 
Ubytovanie
individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia, za poplatok), 
3  bary, cukráreň, Wi-Fi pripojenie v celom areá-
li (zadarmo), 3 konferenčné miestnosti, obchodné 
centrum, diskotéka, koncertná aréna, kaderníctvo, 
2  bazény (ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-
darmo), detský bazén, menší aquapark, krytý bazén, 
miniklub, detské kino 
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky (zadarmo), plážový bar, mólo 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, živá hudba, tenisové 
kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), šípky, 
boccia, fi tness, sauna, stolný tenis, plážový volejbal, 
basketbal, plážový futbal, šach, turecké kúpele (pro-
cedúry za poplatok), jacuzzi
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy, Spa centrum, salón krásy, masáže, 
biliard, bowling, elektronické šípky, počítačové hry, 
stolný futbal, air hockey, Playstation, požičovňa bi-
cyklov a áut 
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a večere formou bufetu, diétny a vegetariánsky 
kútik, počas dňa občerstvenie, zmrzlina, nočné ob-
čerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych ne-
alkoholických (počas raňajok čerstvý pomarančový 
džús, energetické nápoje sú k dispozícii po celý deň), 
alkoholických a vybraných prvotriednych importova-
ných alkoholických nápojov. Možnosť čerpať počas 
24 hodín, na miestach určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 1 079 €Katalógová
cena

od 701 €Cena do
24.12.2016
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a h l í w y é á
Elegantný hotel s veľkým bazénom a príjemnou uvoľnenou atmosféru je perfektnou voľbou 
pre páry a „singles“, kedže dovolenku v tomto hoteli môžu absolvovať len osoby nad 18 rokov. 
Odporúčame tiež ako svadobnú cestu.

Sensimar Belek *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Belek)
nákupné možnosti:  5 km (Belek)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, Wi-Fi (zadarmo), minibar, set na prí-
pravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo francúzsky balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la carte reš-
taurácie (medzinárodná a rybia, 1  x za týždeň jedna z nich 
zadarmo), snack bar, 4 bary, Wi-Fi (zadarmo), obchody, kon-
ferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadar-
mo), krytý bazén
Pláž
piesočnatá, mólo, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plá-
žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, streľba zo vzduchov-
ky, lukostreľba, boccia, šípky, basketbal, tenis (osvetlenie za 
popla tok), minifutbal, stolný tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná pojov. Možnosť čerpania 
počas 24 hodín, na miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Belek

a j l o í p v é w y / á
Hotel renomovaného reťazca bol postavený v roku 2011 a je vhodnou voľbou pre rodiny s deťmi, 
páry, ale aj obchodných cestujúcich. Pokojnejšia atmosféra oblasti Bogazkent je vyvážená boha-
tým animačným programom, ktorý v hoteli prebieha počas dňa aj večera. 

Sherwood Dreams Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-112-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  40 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Belek)
nákupné možnosti:  1 km (Bogazkent)
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón, Wi-Fi (zadarmo), minibar, set na prí-
pravu kávy a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie 
s  obsluhou (medzinárodná a talianska, 1  x týždenne jedna 
zadarmo), snack bar, cukráreň, 5 barov, nočný klub, Wi-Fi (za-
darmo), obchody, 2 konferenčné miestnosti, lunapark, 3 bazé-
ny (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), šmykľavky, detský 
bazénik, krytý bazén, SPA centrum (turecké kúpele a sauna 
zadarmo, procedúry za poplatok), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a osušky (zadar-
mo), mólo, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, vodné hry, boccia, plážový volejbal, 
streľba zo vzduchovky, lukostreľba, minigolf, basketbal, tenis 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy, biliard, bowling
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky (čerstvý pomarančový džús), obedy 
a večere formou bohatého bu fetu, počas dňa občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo miestnych nealkoholických, alkoholic-
kých a vybraných importovaných alkoholických nápojov. Mož-
nosť čerpania počas 24 hodín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Belek

od 939 €Katalógová
cena

od 1 089 €Katalógová
cena

od 610 €Cena do
24.12.2016

od 707 €Cena do
24.12.2016
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ANTALYA

SIDE

KAMELYA K
CLUB

KAMELYA SELIN

KAMELYA FULYA

VESTA

CLUB CALIMERA KAYA SIDE

PALOMA PARADISE BEACH

EUPHORIA 
PALM BEACH

PEGASOS WORLD

CLUB CALIMERA 
SERRA PALACE

CENGER 
BEACH RESORT

SIDE MIAMI BEACH
SIDE

KUMKÖY

ÇOLAKLI

VON RESORT GOLDEN COAST PRIMASOL HANE GARDEN

THE COLOURS SIDE

PRIMASOL SERRA GARDEN

LTI XANTHE RESORT
SUNIS KUMKÖY BEACH 

MARITIM SARAY REGENCY RESORT/GARDEN

BLUE WATERS CLUB

Side
Staroveká Pamphýlia, dnešné Side, sa rozprestiera na ma-
lom polostrove. Meno Side je anatolského pôvodu a zna-
mená granátové jablko. Príjemné a obľúbené letovisko má 
slávnu históriu. Od nepamäti priťahoval miestny prírodný 
prístav pozornosť osadníkov, moreplavcov aj dobyvateľov. 
Mesto bolo významným prístavom východného Stredo-
moria a bohatlo predovšetkým z obchodu s otrokmi. Po-
zostatky výbornej antickej minulosti sú dodnes viditeľné. 
Pamiatky ako rímska hlavná ulica – cardo, divadlo, ná-
mestie – agora, kúpele a chrám boha Apollóna sú vmie-
šané do súčasného centra natoľko, že tu vznikla príjemná 
pešia zóna – obľúbený cieľ návštev a prechádzok. Letovisko 
má preto neopakovateľnú atmosféru a čaro. Obchodíky 
a kaviarničky v úzkych uličkách pritom lákajú miestnym 
koloritom a atmosférou Orientu. Nádherné pláže v okolí 

Side patria medzi to najlepšie, čo môžete zo Stredomoria 
poznať. Kilometre jemného piesku a veľmi pozvoľný vstup 
do mora priťahujú do veľkých, výborne vybavených hotelo-
vých komplexov, aj do malých rodinných hotelov na okra-
ji mestečka rodiny s deťmi, aj turistov, ktorí vyhľadávajú 
krásne pláže a teplé more.
V rámci Side budete mať možnosť – v závislosti na výbe-
re hotela – stráviť dovolenku v rôznych letoviskách. Pre 
klientov, ktorí dávajú prednosť dovolenke strávenej v ho-
telovom komplexe, je ideálne letovisko Kizilagac. Jedná 
sa o úsek pobrežia, ktoré sa nachádza asi 15 km od Side, 
nejde však o žiadne stredisko.
Asi 4 km od Side sa nachádza pokojná oblasť Sorgun, ktorá 
je charakteristická rozsiahlym borovicovým lesom.

Umiestnenie hotelov

Informácie > Umiestnenie hotelov
Turecko > Turecká riviéra > Side 
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j l m o í p u v w x é y / á
Luxusný hotel je súčasťou komplexu Kamelya World (hotely Selin, Fulya, Kamelya), ktoré prešli rozsiahlou 
rekonštrukciou. Nachádza sa priamo pri širokej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Klienti 
môžu využívať služby (reštaurácie, bary, bazény, aquapark, nákupnú promenádu) v celom komplexe. 
Vzhľadom na tradičnú vysokú úroveň služieb sa hostia do tohto hotela radi vracajú.

LTI Kamelya Selin *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Bungalov: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km 
vzdialenosť od centra:  14 km (Side)
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
minibar, set na prípravu kávy/čaju, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe 
(zadarmo), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Bungalov – situované pri 
pláži, rovnaké vybavenie
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (turecká, čínska, plody mora, talian-
ska, mexická – nutná rezervácia, jedna z nich 1 x za 
pobyt zadarmo, ostatné za poplatok), cukráreň, bary/
snack bar, diskotéka, minimarket, obchodná arkáda, 
kaderníctvo, konferenčná miestnosť, bazén (slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky zadarmo), aquapark, 
detský bazén, krytý bazén, Wi-Fi pripojenie na recep-
cii (zadarmo), miniklub (pre deti 4-12 rokov), minizoo
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 7 tenisových kurtov 
(osvetlenie, vybavenie a lekcie za poplatok), mini-
golf, stolný tenis, basketbal, plážový volejbal, aero-
bik, cvičenie pri bazéne, fi tness, sauna, turecké 
kú pe le (procedúry za poplatok), lukostreľba, vodné 
bicykle, jacuzzi, kanoe
Športové aktivity a zábava za poplatok
bowling, biliard, masáže, vodné športy na pláži, SPA 
centrum, požičovňa bicyklov, skútrov a áut, potápa-
nie, herňa
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a  večere formou bu fetu, detský, vegetarián-
sky a  diétny bufet, ľahké občerstvenie počas dňa, 
polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, alkoholických a vybrané 
druhy importovaných alkoholických nápojov počas 
24 hodín. Možnosť čerpania na miestach určených 
hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 1 039 €Katalógová
cena

od 675 €Cena do
24.12.2016
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j o í n p v w x y é / á
Moderný hotel je súčasťou luxusného komplexu Kamelya World (hotely Selin, Fulya, Kamelya), ktoré prešli 
rozsiahlou rekonštrukciou. Klienti môžu využívať služby (reštaurácie, bary, bazény, aquapark, nákupnú 
promenádu) v celom komplexe. Nádherná široká piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri komplexe, od 
samotného hotela je vzdialená 200 m. 

Kamelya World Fulya *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  55 km 
vzdialenosť od centra:  14 km (Side)
nákupné možnosti:  300 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, LCD TV so sate-
litným príjmom, minibar, set na prípravu kávy/čaju, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 à la 
carte reštaurácií (turecká, čínska, plody mora, talian-
ska, mexická, stredozemná – nutná rezervácia, jedna 
z nich 1 x za pobyt zadarmo, ostatné za poplatok), 
cukráreň, bary/snack bar, diskotéka (v hoteli Selin), 
obchody, konferenčná miestnosť, pripojenie na inter-
net (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadar-
mo), bazén (slnečníky a ležadlá zadarmo), detský ba-
zén, krytý bazén, aquapark, detské ihrisko, miniklub 
(pre deti 4-12 rokov), teenage klub, minizoo
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 7 tenisových kurtov 
(osvetlenie, vybavenie a lekcie za poplatok), stolný 
tenis, basketbal, volejbal, minigolf, fi tness, sauna, tu-
recké kúpele (procedúry za poplatok), jacuzzi, luko-
streľba, kanoe, vodné bicykle
Športové aktivity a zábava za poplatok
bowling (v hoteli Selin), biliard, vodné športy na plá-
ži, SPA centrum, masáže, požičovňa bicyklov, skútrov 
a áut, potápanie, herňa
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a  večere formou bu fetu, detský, vegetariánsky 
a  diétny bufet, ľahké občerstvenie počas dňa, po-
poludní káva/čaj a pečivo, polnočné občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických a vybraných importovaných alkoholic-
kých nápojov počas 24 hodín. Možnosť čerpania na 
miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 1 009 €Katalógová
cena

od 655 €Cena do
24.12.2016
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j l o í p v w x y é / á
Komplex hotelov Kamelya World, ktorý nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou, sa nachádza priamo pri 
širokej piesočnatej pláži. Jedno a dvojpodlažné vilky rozsiahleho komplexu Kamelya sú oddelené od pláže 
aquaparkom a športoviskami. Hotel má vlastné nákupné stredisko. Side s jeho pozoruhodným historickým 
centrom je vzdialené cca 14 km.

Kamelya K Club *****

Obsadenosť izieb
De luxe izba: 1-11-112-1122-1112-1111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  14 km
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar (nealkoholické nápoje a pivo dopĺňané denne), 
Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 2 oddelené miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 à  la 
carte reštaurácií (turecká, čínska, rybia, talianska, 
mexická – jedna z nich počas pobytu 1 x zadarmo, 
inak za poplatok, potrebná rezervácia), cukráreň, 
bary/snack bar, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), konfe-
renčná miestnosť, kaderníctvo, obchodná arkáda, 
diskotéka (v hoteli Selin), kino, bazén, krytý bazén, 
aquapark (ležadlá a slnečníky zadarmo), detské ih-
risko, miniklub (pre deti 4-12 rokov), teenage klub, 
mini ZOO
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do vody, slnečníky, 
ležadlá a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisové 
kurty (vybavenie, osvetlenie a lekcie za poplatok), 
stolný tenis, stolný futbal, minigolf, futbal (osvetle-
nie a vybavenie za poplatok), plážový volejbal, bas-
ketbal, fi tness, sauna, turecké kúpele (za poplatok), 
lukostreľba, šliapacie plavidlá, kanoe, šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, biliard, bowling (v hoteli Selin), vodné špor-
ty na pláži, potápanie (externý prevádzkovateľ), po-
žičovňa bicyklov, skútrov a áut, masáže, SPA centrum 
(v hoteli Fulya), herňa
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, detský bufet a diétny bufet, 
občerstvenie počas dňa, nočné občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo miestnych nealkoholických, 
alkoholických a vybrané druhy importovaných alko-
holických nápojov. Možnosť čerpania počas 24 hodín, 
na miestach a v časoch určených hotelom. V reštau-
ráciach je vyžadované formálne oblečenie. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 979 €Katalógová
cena

od 636 €Cena do
24.12.2016
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h l í n p u v w é y / á
Jedinečná poloha hotelového komplexu pri dlhej piesočnatej pláži a uprostred krásnej záhrady s rozlohou 
230 000 m2 robí z tohto hotela vynikajúce miesto pre strávenie dynamickej, rodinnej, ale aj aktívnej 
dovolenky. Prázdninový rezort s komfortne zariadenými izbami prešiel v posledných rokoch rekonštrukciou 
a na spokojnosť hostí sa sústredí najmä priateľským personálom a bohatou ponukou služieb. Deti si môžu 
užívať vodné radovánky, dospelí ocenia možnosť načerpať pozitívnu energiu v miestnom SPA a wellness 
centre a spolu s milovníkmi prírody sa môžu počas horúčav schladiť v borovicovo-palmovej záhrade. 

Blue Waters Club *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba (klubová časť): 1-12-11-112-111
Štandardná izba (hlavná budova): 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  70 km 
vzdialenosť od centra:  5 km (Side)
nákupné možnosti:  v hoteli 
Ubytovanie
dvojposchodové bloky v záhrade – klimatizácia, te-
lefón, TV so satelitným príjmom, hudobný kanál, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), balkón ale-
bo terasa
Štandardná izba v hlavnej budove – rovnaké vybave-
nie ako v štandardnej klubovej izbe
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (turecká, rakúska – nutná rezervá-
cia), 3 bary, internetový kútik a Wi-Fi pripojenie na 
recepcii (za poplatok), minimarket, diskotéka (ná-
poje sa platia), kaderníctvo, 4 konferenčné miest-
nosti, 3 bazény (ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zadarmo), 3 detské bazény, krytý bazén, šmykľavky, 
miniklub, teenageklub
Pláž
piesočnatá pri vstupe s kamienkami, mólo, ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 5 tenisových kurtov 
(osvetlenie za poplatok), squash, stolný tenis, plážo-
vý volejbal, fi tness, lezecká stena, biliard, lukostreľ-
ba, šípky, nemotorizované vodné športy, mini golf, 
turecké kúpele (procedúry za poplatok), sauny 
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, salón krásy, vodné športy na 
pláži, požičovňa bicyklov a áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 1 239 €Katalógová
cena

od 805 €Cena do
24.12.2016



305

a h l o p é y / á
Hotel sa nachádza priamo pri dlhej, postupne sa zvažujúcej piesočnatej pláži, asi 7 km od centra Side. 
Ide o  moderný rodinný rezort, skladajúci sa zo 4 trojpodlažných budov s izbami a oddelenej budovy 
s recepciou. V dobre udržiavanej záhrade sa hostia môžu ochladiť v jednom z bazénov, milovníci vodných 
atrakcií určite ocenia možnosť využívať tobogany. Pre nadšených plavcov je k dispozícii aj vyhrievaný bazén 
olympijských rozmerov.

LTI Xanthe Resort & Spa ****+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 111-1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Side)
nákupné možnosti:  7 km (Side)
Ubytovanie
klimatizácia, LCD TV, telefón, minibar (nealkoholické 
nápoje pri príchode, potom doplňovaný vodou), set 
na prípravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), 
balkón, Rodinná izba – 2 spálne oddelené dverami, 
v druhej spálni dve samostatné postele alebo pos-
chodová posteľ
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (1  x za pobyt jedna z nich zadar-
mo), cukráreň, 3 bary, kozmetický salón, kaderníctvo, 
boutique, minimarket, práčovňa (za poplatok), 3 kon-
ferenčné miestnosti, 3 vonkajšie bazény (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, krytý 
bazén, tobogany
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, biliard, stolný tenis, plážový vo-
lejbal, šípky, turecké kúpele (procedúry za poplatok), 
sauna, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, prenájom áut a bicyklov, futbal 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 1 059 €Katalógová
cena

od 688 €Cena do
24.12.2016
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h o n í p q v é y / á
Elegantný hotel s výbornou polohou priamo pri dlhej a širokej piesočnatej pláži, po ktorej možno dôjsť až 
do Side. Hotel bol nedávno zrekonštruovaný a susedí so sesterským prázdninovým komplexom Von Golden 
Beach, ktorého súčasťou je aquapark, ktorý môžu hostia hotela Von Golden Coast zadarmo využívať. Pobyt 
v hoteli vám spríjemní profesionálny a milý personál.

Von Resort Golden Coast *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km 
vzdialenosť od centra:  10 km (Side)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia, za poplatok), 
6 barov, snack bar, diskotéka (konzumácia za popla-
tok), cukráreň, kaviareň, Wi-Fi pripojenie na recepcii 
(zadarmo), internetový kútik (za poplatok), obchodná 
arkáda, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zadarmo), detský bazén, krytý bazén, aquapark 
s 11 šmykľavkami (v časti Von Golden Beach), mini-
klub, detské ihrisko
Pláž
široká piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plá-
žové osušky (za poplatok), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, volejbal, 
fi tness, sauna, turecké kúpele (procedúry za popla-
tok), šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, herňa, wellness, lunapark, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 979 €Katalógová
cena

od 636 €Cena do
24.12.2016
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j l o í n p q u v w é y / á
Kvalitný prázdninový komplex sa skladá z 2- a 3-poschodových budov umiestnených v rozľahlej záhrade 
priamo pri krásnej, dlhej, kamienkovo – piesočnatej pláži. Hotel je vhodný pre všetkých klientov, ktorí 
chcú stráviť pokojnú a ničím nerušenú rodinnú dovolenku. Do centra antického mestečka Side, ktoré je 
vzdialené asi 5 km, sa môžete dopraviť miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi, alebo taxíkom.

Paloma Paradise Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v záhrade: 1-12-11-112 
Štúdio: 11-112-1122-111
Rodinná izba (B1): 1122-111-1112-1111
Rodinná izba (B2):
1122-111-1112-11222-11122-1111-11112-11111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Side)
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
Štandardná izba v záhrade – klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe 
(za poplatok), balkón alebo terasa, 
Rodinná izba (B1) – spálňa a obývacia izba oddelené 
dvermi, centrálna klimatizácia (iba v spálni), 
Rodinná izba (B2) – 2 spálne a obývacia izba, 2 kú-
peľne
Ubytovanie za príplatok
Štúdio – spálňa s obývacím kútom
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia s det-
ským kútikom, pizzeria, bar/snack bar, diskotéka, 
obchodíky, kaderníctvo, Wi-Fi pripojenie na recep-
cii (zadarmo), internetová kaviareň (za poplatok), 
práčovňa (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén s malou šmykľavkou, 3 šmy-
kľavky, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s kamienkami, slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, 5 tenisových kurtov (osvetlenie 
a vybavenie za poplatok), stolný tenis, biliard, aero-
bik, šípky, fi tness, boccia, basketbal, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, minigolf, masáže, požičovňa 
horských bicyklov, SPA centrum, sauna, lekcie tenisu
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a  večere formou bu fetu, detský bufet, počas dňa 
ľahké občerstvenie, popoludní káva/čaj a pečivo, 
polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, alkoholických a vybra-
ných importovaných alkoholických nápojov. Možnosť 
čerpania počas 24 hodín, na miestach určených ho-
telom.

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 889 €Katalógová
cena

od 577 €Cena do
24.12.2016
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a j í n w y é / á
Veľmi príjemný hotel nachádzajúci sa v rozľahlej záhrade tiahnucej sa až k vlastnej piesočnatej pláži. Vďaka 
nemeckému manažmentu si hotel udržiava služby na veľmi dobrej úrovni. Centrum Side s možnosťou 
zábavy a nákupov je vzdialené asi 6 kilometrov. Hotel je ideálnou voľbou pre plážovú dovolenku, rodinnú 
dovolenku, ale aj pre páry.

Club Calimera Kaya Side *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  230 m
vzdialenosť od letiska:  70 km (Antalya)
vzdialenosť od centra:  5 km (Manavgat)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, TV, telefón (za poplatok), Wi-Fi (za po-
platok), minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reš-
taurácie s obsluhou (talianska, turecká a BBQ, 1 x za 
pobyt zadarmo, rezervácia nutná), bary, interneto-
vá kaviareň (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), 
obchodná arkáda, TV miestnosť, požičovňa áut (za 
poplatok), kurzy varenia, diskotéka, kaderník (za 
poplatok), konferenčná miestnosť, 3 vonkajšie bazé-
ny (osušky, ležadlá a slnečníky zadarmo), vnútorný 
vyhrievaný bazén, 3 vodné šmykľavky, miniklub (pre 
deti 4-12 rokov), teens klub (pre deti 13-16 rokov)
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá, slnečníky a osuš-
ky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, basketbal, teniso-
vé kurty (vybavenie za poplatok), plážový volejbal, 
šípky, sauna, vodné pólo, minifutbal, šachy, boccia, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, tenisové lekcie, vodné športy na pláži, turec-
ké kúpele (procedúry za poplatok)
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a  večere formou bohatého bu fetu, počas dňa ľah-
ké občerstvenie, popoludní káva/čaj so zákuskami, 
polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, alkoholických a vybra-
ných importovaných alkoholických nápojov. Možnosť 
čerpania počas 24 hodín, na miestach a v časoch ur-
čených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 1 029 €Katalógová
cena

od 668 €Cena do
24.12.2016
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h o í p q v w é y / á
Hotel s veľmi dobrými recenziami od klientov, sa skladá z hlavnej budovy a nachádza sa pred sesterským 
hotelom Garden neďaleko centra malého mestečka Titreyengöl a blízko jazera. Pekná pláž ocenená Modrou 
vlajkou je vzdialená 250 m a dostanete sa na ňu príjemnou prechádzkou. V hotelovej reštaurácii sa môžete 
tešiť na chutné delikatesy miestnej aj medzinárodnej kuchyne a pre fajnšmekrov je pripravený výber 
niekoľkých à la carte reštaurácií. Ideálna dovolenka pre všetky vekové kategórie.

Maritim Saray Regency Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m 
vzdialenosť od letiska:  65 km 
vzdialenosť od centra:  5 km (Side)
nákupné možnosti:  v okolí hotela 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 à la 
carte reštaurácie (mexická, talianska, rybia, kebab – 
nutná rezervácia, 2 x za pobyt zadarmo, nápoje za 
poplatok), 4 bary, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za-
darmo), minimarket, obchodná arkáda, diskotéka (za 
poplatok), kaderníctvo, konferenčná miestnosť, 2 ba-
zény (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky na 
vratnú zálohu), bazén so šmykľavkami, detský bazén, 
miniklub (pre deti 4-12 rokov), krytý bazén 
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo), plážové osušky (na vratnú zálohu), plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, plážový volej-
bal, fi tness, basketbal, boccia, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, sauna, masáže, turecké kúpele, vodné 
športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
popoludní káva/čaj so zákuskami, polnočné občer-
stvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických, alkoholických a vybraných importovaných 
alkoholických nápojov. Možnosť čerpania počas 24 
hodín, na miestach určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 759 €Katalógová
cena

od 493 €Cena do
24.12.2016
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h l o í n p v w x y é / á
Veľmi obľúbený hotelový komplex, ktorý patrí do najväčšej tureckej hotelovej siete Suntopia, sa nachádza 
v  nádhernej záhrade v pokojnej oblasti Sorgun. Komplex sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži, je 
určený pre náročnejších klientov a ponúka široké využitie služieb pre rodiny s deťmi. Do centra sa môžete 
dostať miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkom. 

Pegasos World *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  4 km (Side)
nákupné možnosti:  4 km
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, telefón, TV so sat. príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 2 miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia, jedna z reštaurá-
cií 1 x za pobyt zadarmo), bary, snack bar, diskotéka, 
obchody, pripojenie na internet (za poplatok), bazén 
(slnečníky a ležadlá zadarmo), vírivka, detský bazén, 
krytý bazén, šmykľavky, amfi teáter, TV miestnosť, 
Wi-Fi pripojenie v lobby bare (zadarmo), miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, 3 tenisové kur-
ty (osvetlenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, 
šípky, stolný futbal, fi tness, lukostreľba, boccia 
Športové aktivity a zábava za poplatok
lekcie potápania, motorizované vodné športy na 
pláži, turecké kúpele, SPA centrum, masáže, sauna, 
biliard, lekcie tenisu, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side / Sorgun

od 859 €Katalógová
cena

od 558 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený hotel sa nachádza v záhrade asi 300 m od piesočnatej pláže ocenenej Modrou vlajkou. Široká 
škála kvalitných služieb a ochotný personál sú zárukou spokojnej dovolenky. Hotel je vhodný pre všetky 
vekové kategórie a tiež pre rodiny s deťmi. 

Maritim Saray Regency Garden *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  65 km 
vzdialenosť od centra:  5 km (Side)
nákupné možnosti:  v areáli hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, LCD TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo fran-
cúzsky balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou a hlavná reštaurácia (v ses-
terskom hoteli Saray Regency Resort), 4 à  la carte 
reštaurácie (mexická, talianska, rybia, kebab – nutná 
rezervácia, 2 x za pobyt zadarmo, nápoje za popla-
tok), 4 bary, snack bar, cukráreň, diskotéka, obchod-
ná arkáda, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, Wi-
Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), bazén (slnečníky 
a ležadlá zadarmo, plážové osušky na vratnú zálohu), 
bazén so šmykľavkami, detský bazén, krytý bazén, 
miniklub (pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnatá s kamienkami, slnečníky a ležadlá (zadar-
mo), plážové osušky (na vratnú zálohu), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 2 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, plážový volej-
bal, basketbal, fi tness, šípky, boccia, zumba
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, turecké kúpele, potápanie, motorizo-
vané vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, popoludní káva/
čaj a pečivo, polnočné občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, alkoholických 
a vybraných importovaných alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania počas 24 hodín, na miestach ur-
čených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 759 €Katalógová
cena

od 493 €Cena do
24.12.2016
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Sympatický klubový hotel sa rozprestiera pri širokej pláži, je súčasťou obľúbeného reťazca Euphoria 
Hotels a hosťom ponúka nielen komfortné ubytovanie, ale aj množstvo športových a relaxačných aktivít. 
Celkom 586 izieb je rozmiestnených do niekoľkých dvojpodlažných blokov obklopených sviežou záhradou 
s urastenými palmami. V roku 2013 prebehla rekonštrukcia hotela. Pobyt v rezorte je ideálny pre rodiny 
s deťmi, môžeme ho ale odporučiť klientom všetkých vekových kategórií, ktorí túžia po prežití príjemnej 
dovolenky v zeleni.

Euphoria Palm Beach *****

Obsadenosť izieb
Izba v klubovej časti (dvojpodlažné bloky v záhrade): 
1-12-11-112-111
Rodinná izba: 
1122-11222-1112-11122-1111-11112-11111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  78 km
vzdialenosť od centra:  20 km (Side)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón,
Rodinná izba – 2 spálne
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 à la 
carte reštaurácií (nutná rezervácia – 3 zadarmo – jed-
na z nich 1  x za pobyt, 3 sú za poplatok), 4 bary, 
cukráreň, diskotéka, kaviareň s vodnou fajkou (za 
poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), ob-
chodná arkáda, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, 
3 bazény – jeden s integrovanou detskou časťou, le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), detský 
bazén, šmykľavky, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi (odporúčame topánky do 
vody), ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadar-
mo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, 6 tenisových kurtov 
(osvetlenie, vybavenie a  lekcie za poplatok), bas-
ketbal, plážový volejbal, plážový futbal, stolný tenis, 
boccia, minigolf, šípky, bedminton, turecké kúpele 
(procedúry za poplatok), sauna, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, peeling, salón krásy, hracie automa-
ty, požičovňa bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, diétny bufet, detský kútik, 
počas dňa široký výber občerstvenia, zmrzlina, noč-
né občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických (fi ltrovaná káva, džúsy – nie z čer-
stvého ovocia), alkoholických a vybraných impor-
tovaných alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
počas 24 hodín, na miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 789 €Katalógová
cena

od 512 €Cena do
24.12.2016
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Menší mestský 5-poschodový hotel, ktorý rozpoznáte už z diaľky vďaka jeho pestrým farbám, sa nachádza 
asi 600 m od piesočnatej pláže, na ktorú premáva hotelový shuttle bus zadarmo. Hotel odporúčame pre 
menej náročných klientov každého veku. Do historického centra Side sa dostanete miestnou dopravou, tzv. 
dolmušmi alebo taxíkmi.

The Colours Side ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m
vzdialenosť od letiska:  50 km
vzdialenosť od centra:  6 km (Side)
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 5 barov, 
à  la carte reštaurácia (talianska – nutná rezervácia, 
1 x za pobyt zadarmo), Wi-Fi pripojenie v lobby bare 
(zadarmo), internetová kaviareň (za poplatok), kon-
ferenčná miestnosť, obchodíky, kaderníctvo, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky za po-
platok), detský bazén, šmykľavky, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové 
osušky (za poplatok), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, turecké 
kúpele (procedúry za poplatok), fi tness 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, sauna, masáže, požičovňa bi-
cyklov a áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 539 €Katalógová
cena

od 350 €Cena do
24.12.2016
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Hotel patriaci do obľúbenej siete Primasol, sa nachádza len 7 km od malebného centra Side. Aktívni klienti 
si môžu zahrať tenis alebo ísť do posilňovne, tí pasívnejší zasa využiť turecké kúpele a vyskúšať tradičné 
masáže. Deti určite ocenia prítomnosť aquaparku, ktorý je umiestnený hneď cez ulicu.

Primasol Hane Garden ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  60 km (Antalya)
vzdialenosť od centra:  8 km (Side)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
telefón, rýchlovarná kanvica, minibar (denne zadar-
mo dopĺňaný vodou), trezor (za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC)
Zariadenie hotela
hlavná reštaurácia, à la carte reštaurácia (1 x za po-
byt zadarmo, potrebná rezervácia), 4 bary, vitamí-
nový bar (za poplatok), 2 vonkajšie bazény (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), krytý bazén, 
bazén s toboganmi, diskotéka (nápoje za poplatok), 
obchodná arkáda, Wi-Fi (zadarmo), TV miestnosť, 
konferenčná miestnosť, kaderníctvo (za poplatok), 
turecké kúpele, masáže (za poplatok), miniklub (pre 
deti 4-12 rokov) a teens klub (pre deti 13-17 rokov), 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), osušky 
(za zálohu) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, šípky, boccia, plážový volejbal, minigolf, 
minibasketbal, fi tness, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, futbal (ihrisko mimo areál), vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 579 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016
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Jednoduchší hotel Side Miami Beach sa nachádza v blízkosti historického centra a rímskych rozvalín 
mesta Side, len niekoľko krokov od piesočnatej pláže odkiaľ možno pozorovať západy slnka. 
V priľahlom okolí je veľa reštaurácií, kaviarní a barov, preto tento hotel odporúčame predovšetkým 
mladým párom, ale aj všetkým, ktorí milujú podvečerné prechádzky po turistickom letovisku.

Side Miami Beach ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  70 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  600 m
nákupné možnosti:  20 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za 
poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, Wi-Fi pripojenie na 
recepcii (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačný program (1 x týždenne), turecké kúpele (procedúry 
za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná  pojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Side
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Menší jednoduchý rodinný hotel ponúka svojim klientom príjemne strávenú dovolenku v stredisku 
Side. Hotel sa nachádza v pokojnej oblasti, ale v okolí nájdete obchodíky aj reštaurácie. Nádherná 
piesočnatá pláž, na ktorej má hotel svoju súkromnú časť s ležadlami a slnečníkmi, sa nachádza 
necelých 200 metrov od hotela. Do centra sa dostanete miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi, 
taxíkom, alebo prechádzkou po pláži. 

Vesta ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  70 km 
vzdialenosť od centra:  2 km 
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar (za poplatok), vlastné sociál-
ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na recepcii (za 
poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupný priestor s recepciou, vonkajšia reštaurácia, bar, menší 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), Wi-Fi pripojenie na recep-
cii a v reštaurácii (zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), hotel nedisponuje 
plážovými osuškami
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou jednoduchého bu fetu. 

Turecko > Turecká riviéra > Side

od 469 €Katalógová
cena

od 619 €Katalógová
cena

od 304 €Cena do
24.12.2016

od 402 €Cena do
24.12.2016
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ALANYAKEMER

ANTALYA
BELEK

SIDE

TOP HOTEL

SAPHIR HOTEL

PEGASOS ROYAL
PEGASOS RESORT

ANNABELLA DIAMOND
ANNABELLA PARK

WHITE CITY RESORT

AZURA DELUXE

PRIMASOL TELATIYE RESORT

PEGASOS CLUB

LYCUS BEACH

CARETTA BEACH

SULTAN SIPAHI
RIVIERA

GRAND KAPTAN

GRAND SANTANA

CASTLE

AVSALLAR

OKURCALAR
YESILKÖY

KONAKLI

ALANYA

GREEN GARDEN
AZAK

GRAND ZAMAN BEACH
BOULEVARDAlanya

Alanya je najvýchodnejším z obľúbených tureckých letovísk. 
V týchto miestach sa pohorie Taurus približuje k morskému 
brehu a vytvára tak neopakovateľné pozadie miestnym plá-
žam. V roku 44 p.n.l. daroval Alanyu Antonius Kleopatre ako 
svadobný dar. 
Dodnes návštevníkov očarúva tzv. Kleopatrina pláž, kde 
údajne najslávnejší milenecký pár staroveku trávil svoje me-
dové týždne, svojou polohou a upravenosťou. Tejto pláži bola 
ako prvej v Turecku udelená modrá vlajka EÚ, ktorá označuje 
vynikajúce miesta vďaka ich údržbe, čistote a starostlivosti 
o návštevníkov. Nad plážou sa vypína skalnatý mys a na ňom 
je stredoveká pevnosť so zachovanými hradbami, merajúci-
mi viac ako 6 km, odkiaľ je úžasný výhľad na mesto, pláže 
a pohorie Taurus. Pokiaľ by sa Vám nechcelo ísť až úplne 
hore, môžete vyjsť aspoň na tzv. Červenú vežu, ktorá kra-
ľuje prístavu, ktorý bol v stredoveku domovským miestom 
seldžuckej fl otily, a taktiež častým cieľom stredomorských 
pirátov. Pod pevnosťou a na šiji, ktorá spája mys s pobre-
žím sa rozprestiera pôvodné centrum mesta, dnes stredisko 
večernej zábavy pre obyvateľov aj návštevníkov letoviska. 
Krásne pláže sa však ťahajú celé kilometre na východ aj zá-
pad od mesta, kde vznikajú jednotlivé turistické centrá ako 
je Konakli alebo Mahmutlar. 
Konakli je malé pôvabné letovisko nachádzajúce sa asi 18 km 
západne od centra Alanye. Aj tu nájdete dlhé piesočnaté plá-

že, možnosti na nákupy aj zábavu. Do centra Alanye sa dá 
jednoducho dostať autobusom (dolmušom) alebo taxíkom. 
Veľa hotelov vyššej kategórie má svoje vlastné hotelové mi-
nibusy. Mahmutlar je bližšie do centra Alanye (cca 10 km). 
Asi 30 km od Alanye sa nachádza letovisko Okurcalar, kde 
sú hotely umiestnené v rozľahlých tropických záhradách, 
nenásilne začlenené do okolitej prírody. Letovisko charakte-
rizujú krásne pláže a čisté more a je vhodné pre tých, ktorí 
vyhľadávajú pokoj.
Približne 25 km od Alanye sa nachádza Avsallar s tiahnucimi 
sa piesočnatými plážami, na ktorých možno prevádzkovať 
najrôznejšie vodné športy. Centrum tejto priateľskej dedinky 
môže ponúknuť množstvo nákupných možností a barov.
Oblasť Incekum (v preklade „jemný piesok“) má skutočne vý-
stižný názov. Nachádza sa tu až 10 km dlhá pláž pokrytá jem-
ným pieskom. Pobrežie sa rozkladá pozdĺž rozľahlej zátoky, 
ktorá je občas prerušená romantickými kamennými útesmi.

Umiestnenie hotelov

Informácie > Umiestnenie hotelov
Turecko > Turecká riviéra > Alanya 
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Veľmi kvalitný hotel s vyhlásenou kuchyňou sa nachádza v atraktívnej lokalite priamo pri krásnej piesočnatej 
pláži Incekum. Izby sú zariadené moderne s ohľadom na komfort klientov. Na dopravu do centra Alanye 
plného zábavy a nákupných možností môžete využiť miestne minibusy, tzv. dolmuše alebo taxi.

Azura Deluxe *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  98 km
vzdialenosť od centra:  22 km (Alanya)
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, LCD TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar, set na prí-
pravu čaju a kávy, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reš-
taurácie s obsluhou – mexická a talianska (prvá 
náv števa zadarmo, ďalšie za poplatok), rybia (za 
poplatok), cukráreň, snack bar, 5 barov, diskotéka, 
konferenčná miestnosť, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
internetová kaviareň (za poplatok), obchodná arká-
da, kaderníctvo, kino, vonkajší bazén, krytý bazén, 
detský bazén, 3 šmykľavky, detské ihrisko, miniklub 
(pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnatá s mólom, ležadlá, slnečníky a matrace 
(zadarmo), osušky (za zálohu), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, jacuzzi, sauna, turec-
ké kúpele, fi tness, SPA centrum, šípky, stolný tenis, 
plážový volejbal, boccia, vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, prenájom áut, škola potápania, biliard
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obe-
dy a  večere formou bu fetu, počas dňa ľahké ob-
čerstvenie, popoludní káva/čaj a pečivo, polnočné 
občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, alkoholických a vybraných importo-
vaných nápojov. Možnosť čerpania počas 24 hodín na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 889 €Katalógová
cena

od 577 €Cena do
24.12.2016
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a h l m o í p / á é y
Nedávno otvorený kompaktný hotel s 205 izbami sa nachádza v oblasti Türkler. Svojim hosťom ponúka 
komfortné izby, chutné pokrmy miestnej a medzinárodnej kuchyne, relax aj príležitosť pre aktivity a vodné 
radovánky. Najmenší sa môžu tešiť na detský klub, ktorý je plný zábavných programov, zatiaľ čo dospelí 
môžu relaxovať v hotelovom SPA centre.

White City Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  109 km
vzdialenosť od centra:  20 km (Alanya)
nákupné možnosti:  7 km (Konakli)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, Wi-Fi (zadar-
mo), minibar (naplnený pri prílete), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za po-
platok), balkón s bočným výhľadom na more
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – priestrannejšia izba s priamym výhľa-
dom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à la 
carte reštaurácie (otomanská – 1 x za pobyt zadarmo, 
rybia – za poplatok), 2 snack bary, 4 bary, internetové 
pripojenie (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), obchody, 
kaderníctvo, diskotéka, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, osušky za vratnú kauciu, výmena za popla-
tok), SPA centrum (turecké kúpele a sauna zadarmo, 
procedúry za poplatok), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), osušky 
(za vratnú kauciu, výmena za poplatok), snack bar, 
plážový pavilón (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
denné a večerné programy, fi tness, stolný tenis, šíp-
ky
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 749 €Katalógová
cena

od 486 €Cena do
24.12.2016
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h l o n p q u v w é y / á
Hotel spadá pod uznávanú a obľúbenú hotelovú sieť Suntopia hotels a je súčasťou prázdninového komplexu 
Suntopia. Nachádza sa pri krásnej piesočnatej pláži v zálive Incekum. Spojením 3 hotelov do jedného 
komplexu (okrem časti Resort a Royal zahŕňa komplex aj časť Club) ponúka širokú škálu služieb. Na svoje 
si tu prídu najmä rodiny s deťmi, ktoré iste poteší možnosť využívania Mango klubu. Do centra Alanye sa 
môžete dopraviť miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkom.

Pegasos Royal & Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  103 km
vzdialenosť od centra:  25 km (Alanya)
nákupné možnosti:  2 km (Avsallar)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 2 miestnosti
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia, 1  x za pobyt), 
2 bary, kaviareň, konferenčná miestnosť, diskotéka, 
kaderníctvo, amfi teáter, internetová kaviareň (za 
poplatok, časti Royal), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
2 bazény, bazén so šmykľavkami, 2 detské bazény, 
obchody, amfi teáter, miniklub (pre deti 4-12 rokov), 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a plážové osušky (za-
darmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, šípky, 
fi tness, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok), turecké kúpele (procedúry za poplatok), 
boccia, plážový volejbal, basketbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, SPA centrum, masáže, biliard, 
sauna, bowling
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 819 €Katalógová
cena

 

od 532 €Cena do
24.12.2016
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h l í n o p q u v w é y / á
Jeden z najobľúbenejších hotelov v tejto oblasti spadá do siete uznávaného reťazca Suntopia a je súčasťou 
prázdninového komplexu, ktorý sa skladá z troch hotelov (Pegasos Royal, Pegasos Resort). Komplex sa 
nachádza pri krásnej piesočnatej pláži v zálive Incekum. Spojením 3 hotelov do jedného komplexu ponúka 
širokú škálu služieb a na svoje si tu prídu klienti všetkých vekových kategórií. Klienti ubytovaní v časti Club 
môžu využívať služby susedných hotelov Royal & Resort (s výnimkou stravovacích služieb). Dopraviť do 
centra sa môžete miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi alebo taxíkom. 

Pegasos Club ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži 
vzdialenosť od letiska:  103 km
vzdialenosť od centra:  25 km (Alanya)
nákupné možnosti:  2 km (Avsallar)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, trezor (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón, 
Rodinná izba – 2 izby oddelené dverami
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la car-
te reštaurácia (nutná rezervácia, 1 x za pobyt), 3 bary, 
obchody, internetový kútik (za poplatok, v časti 
Royal), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), dis-
kotéka (v časti Royal), kaderníctvo, bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, 
šmykľavky (v časti Royal), miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za-
darmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (vy-
bavenie a osvetlenie za poplatok, v časti Resort 
& Royal), plážový volejbal, stolný tenis, šípky, fi tness 
(v časti Resort & Royal), turecké kúpele (procedúry 
za poplatok), boccia, vodné pólo, basketbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, sauna, SPA centrum, masáže, 
biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 739 €Katalógová
cena

 

od 480 €Cena do
24.12.2016
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j o í p q u v é y x / á
Veľmi sviežim a moderným dojmom pôsobiaci hotel Grand Kaptan, sa nachádza v blízkosti centra mesta 
Alanye, kam jazdí 6x denne hotelový autobus zadarmo. Od Keykubátovej pláže je oddelený miestnou ko-
munikáciou. V blízkom okolí nájdete veľké množstvo barov, kaviarní, obchodíkov, reštaurácií a zaujímavých 
miest, vhodných na podvečerné prechádzky. Hotel je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Grand Kaptan *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  20 m
vzdialenosť od letiska:  132 km
vzdialenosť od centra:  4 km (Alanya)
nákupné možnosti:  v areáli hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor na izbe (zadarmo), set na prípravu 
čaju/ kávy, balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (rybia, talianska – nutná rezervá-
cia), bar, snack bar, bar pri bazéne, TV miestnosť, 
minimarket, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
kaderníctvo, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zadarmo), detský bazén, 
šmykľavky, miniklub (pre deti 4-12 rokov), detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá s okruhliakmi, pri vstupe kamenné pláty, 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), bar 
na pláži, mólo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, plážový 
volejbal, fi tness, sauna, turecké kúpele (procedúry za 
poplatok), jacuzzi
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, biliard, masáže, vodné športy na pláži, 
škola potápania, požičovňa bicyklov a áut
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bu fetu, počas dňa ľahké občer-
stvenie, zmrzlina, popoludní káva/čaj so zákuskami, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, džúsy – nie z čerstvého ovocia), 
alkoholických a vybraných importovaných alkoholic-
kých nápojov počas 24 hodín. Možnosť čerpania na 
miestach určených hotelom.

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 729 €Katalógová
cena

 

od 473 €Cena do
24.12.2016
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h í n o p q u v w y é / á
Hotel patriaci do obľúbeného reťazca Primasol je vzdialený asi 150 m od piesočnato-kamienkovej pláže, na 
ktorej sa môžete občerstviť v plážovom bare. Hotel ponúka vyžitie pre deti aj dospelých, vrátane vodných 
športov a atrakcií. Vďaka kvalitným službám ho odporúčame klientom všetkých vekových kategórií.

Primasol Telatiye Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Rodinná izba: 
1122-111-1112-11222-11122-1111-11112-11111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  120 km 
vzdialenosť od centra:  13 km (Alanya)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), 
balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 2 spálne prepojené dverami, 2 kúpeľ-
ne 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (turecká, stredomorská – nutná re-
zervácia, 1 x za pobyt zadarmo), 3 bary, Wi-Fi pripo-
jenie (zadarmo), internetová kaviareň (za poplatok), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, miniklub (pre deti od 
4 do 12 rokov), bazén (ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zadarmo), bazén so šmykľavkami, krytý ba-
zén
Pláž
piesočnatá s kamienkami, prístup cez cestu, ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, 
basketbal, stolný tenis, tenisový kurt (vybavenie 
a osvetlenie za poplatok), šípky, fi tness, sauna, tu-
recké kúpele (procedúry za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, masáže, biliard, herňa, vodné športy 
na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 659 €Katalógová
cena

od 428 €Cena do
24.12.2016
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h l o í n p q u v w y é / á
Hotelový komplex ponúka služby na veľmi dobrej úrovni, nachádza sa priamo pri pláži a je zasadený do 
starostlivo udržiavanej záhrady. V blízkosti (asi 5 minút od hotela) sa nachádza aquapark Water Planet 
s rozmanitými typmi šmykľaviek, toboganov a ďalších vodných atrakcií. Tento hotel odporúčame klientom 
všetkých vekových kategórií, aj pre rodiny s deťmi. Ofi ciálna kategória hotela 4*, naše hodnotenie 4*+.

Lycus Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  96 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Avsallar)
nákupné možnosti:  v areáli hotela
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vla-
sov, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón (takmer 
všetky izby)
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – priestrannejšia miestnosť rozdelená 
optickou sklenenou tabuľou (nie do výšky stropu)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (rybia, stredomorská – nutná re-
zervácia), 3 bary, internetová kaviareň (za poplatok), 
diskotéka (nápoje sa platia), minimarket, obchod so 
suvenírmi, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
kaderníctvo, konferenčná miestnosť, TV miestnosť, 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky 
na vratnú zálohu), detský bazén, krytý bazén, šmy-
kľavky, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s hrubozrnným pieskom, ležadlá a slneč-
níky (zadarmo), plážové osušky (na vratnú zálohu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvet-
lenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, volejbal, 
plážový volejbal, fi tness, sauna, jacuzzi, turecké kú-
pele (procedúry za poplatok), šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, balneoterapia, salón krásy, vodné športy na 
pláži, požičovňa áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 699 €Katalógová
cena

od 454 €Cena do
24.12.2016
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a h í n p é y á
Veľmi pekný mestský hotel je postavený v centre Alanye len pár krokov od známej Kleopatrinej pláže. 
V okolí hotela je veľa nákupných možností, reštaurácií, barov a diskoték. Tento hotel odporúčame párom, 
ktoré si chcú užiť zábavu a nočný život, ale tiež seniorom, ktorí tu majú všetko takpovediac po ruke, 
prípadne aj rodinám s deťmi. 

Grand Zaman Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  120 km 
vzdialenosť od centra:  800 m
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, LCD TV so satelit-
ným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), minibar, vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
(za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 bary, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), internetová kaviareň (za 
poplatok), TV miestnosť, minimarket, kaderníctvo, 
konferenčná miestnosť, bazén s oddelenou detskou 
časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo), krytý bazén 
s oddelenou detskou časťou, non-stop lekárska sta-
rostlivosť (za poplatok), miniklub (pre deti 6-12 ro-
kov), požičovňa áut
Pláž
piesočnatá s hrubším pieskom, miestami s kamien-
kami, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (za popla-
tok), plážový bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, stolný tenis, 
fi tness, turecké kúpele
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 739 €Katalógová
cena

od 480 €Cena do
24.12.2016
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h l m í p q w é y /
Príjemný hotel so zrekonštruovanými, pohodlnými izbami sa nachádza v oblasti Incekum a je vzdialený 
približne 25 km od samotného centra Alanye, ktoré je ľahko dostupné miestnymi minibusmi, tzv. dolmušmi. 
Hotel je určený skôr na pokojnejšiu dovolenku a pre klientov stredného veku. 

Top Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  102 km 
vzdialenosť od centra:  25 km (Alanya)
nákupné možnosti:  1,5 km 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), 
balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
kaderníctvo, minimarket, Wi-Fi pripojenie na recepcii 
(zadarmo), bazén s oddelenou sekciou pre deti (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), šmykľavky
Pláž
piesočnatá (spevnená), pri vstupe s okruhliakmi, sl-
nečníky a ležadlá (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, turecké kúpele (procedúry za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, tenisový kurt, biliard, sauna, 
masáže, herňa 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 649 €Katalógová
cena

 

od 421 €Cena do
24.12.2016
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h l í p q u v é y / á
Obľúbený plážový hotel s upravenou záhradou, vhodný vybavením a zameraním animačných programov 
na rodinnú dovolenku. Do centra letoviska Konakli sa dostanete pešo (cca 1 km), do neďalekej Alanye sa 
dopravíte dolmušom. Odporúčame všetkým, ktorí chcú zažiť príjemnú rodinnú dovolenku.

Caretta Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  115 km
vzdialenosť od centra:  12 km (Alanya)
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar/
snack bar, obchodná arkáda, diskotéka pod šírym 
nebom (nápoje za poplatok), kaderníctvo, TV miest-
nosť, 2  bazény, detský bazén (slnečníky a ležadlá 
zadarmo), šmykľavky, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), 
mini klub (pre deti 4-12 rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, miestami pri vstupe s ka-
mennými plátmi, slnečníky a ležadlá (zadarmo), bar 
na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné animačné programy, plážový volejbal, 
stolný tenis, šípky, fi tness, turecké kúpele (procedúry 
za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 629 €Katalógová
cena

od 408 €Cena do
24.12.2016
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a h d í p v w é y / á
Dovolenkový rezort s výhľadom na Stredozemné more a Alanyjský hrad, týčiaci sa medzi pomarančovníkmi 
a citrónovníkmi, poskytuje svojim hosťom služby na vysokej úrovni. Vďaka priestranným apartmánom 
situovaným v upravenej záhrade, je komplex vhodný predovšetkým pre mnohopočetné rodiny.

Green Garden ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122-1112-1111
Rodinná izba: 
1122-1112-1111-11222-11122-11112-112222-111222-111122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m (prístup podchodom)
vzdialenosť od letiska:  133 km
vzdialenosť od centra:  3 km (Alanya)
nákupné možnosti:  200 m (Oba)
Ubytovanie
spálňa a obývacia izba s kuchynským kútom, indi-
viduálna klimatizácia, LCD TV, telefón, minibar, spo-
rák, kávovar, rýchlovarná kanvica, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za 
poplatok), 
Rodinná izba – 2 spálne a obývacia izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reš-
taurácie s obsluhou (za poplatok), pekáreň (za popla-
tok), snack bar, 4 bary, Wi-Fi (zadarmo), TV miestnosť, 
obchody, kaderníctvo, herňa (za poplatok), niekoľko 
bazénov (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za po-
platok), malý vodný park, turecké kúpele a sauna (za 
poplatok), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá s drobnými kamienkami, slnečníky, le-
žadlá a osušky (za poplatok), plážový bar (za popla-
tok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
športové aktivity v rámci bohatého animačného 
programu, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
minigolf, požičovňa bicyklov, tenisový kurt, biliard, 
fi tness
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 669 €Katalógová
cena

 

od 434 €Cena do
24.12.2016
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a h o í p é y w á
Hotel je zložený z 3 budov a nachádza sa len pár metrov od známej Kleopatrinej pláže, od ktorej je oddelený 
miestnou komunikáciou a parkom. Centrum mesta s obchodmi, reštauráciami alebo historický prístav pod 
veľkou osmanskou pevnosťou sa nachádza len pár minút chôdze od hotela. Hotel odporúčame klientom 
všetkých vekových kategórií, ktorí majú radi ruch mesta s morom na dosah.

Riviera hotel & SPA ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  130 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v okolí hotela
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, minibar, TV so sa-
telitným príjmom, Wi-Fi (zadarmo) vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za 
poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (za poplatok), 3 bary, kaderníctvo 
(za poplatok), TV miestnosť, Wi-Fi pripojenie na re-
cepcii (zadarmo), práčovňa (za poplatok), 2 bazény 
(slnečníky a ležadlá zadarmo), detský bazén, krytý 
bazén
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do vody s kamienkami, prístup 
cez cestu, slnečníky a ležadlá (za poplatok), plážový 
bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
občasný animačný a večerný program, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tness, turecké kúpele, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, 4 verejné tenisové kurty, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 679 €Katalógová
cena

od 441 €Cena do
24.12.2016
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h o í p q y é / á
Hotel sa nachádza priamo v obľúbenom turistickom meste Alanya na mieste, kde sú hotely oddelené od 
známej Kleopatrinej pláže iba promenádou. Menší, príjemný hotel pozostáva z troch zrekonštruovaných 
budov zoskupených okolo dvoch bazénov. Rušné centrum mesta s obchodmi a reštauráciami, rovnako ako 
lákavá scenéria historického prístavu pod veľkou osmanskou pevnosťou sa nachádza v blízkosti. Okrem 
posedenia pri tureckej káve môžete podniknúť aj výlet loďou okolo alanyjského polostrova a pobrežia. 
Po príchode sa platí na recepcii 30 € vratná záloha – pre prípad čerpania služieb nad rámec All Inclusive.

Sultan Sipahi ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  125 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar, TV so satelitným príj-
mom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 bary, 
minimarket, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, TV 
kút, obchodná arkáda, Wi-Fi pripojenie na recepcii 
(zadarmo), 2 bazény (slnečníky a ležadlá zadarmo, 
plážové osušky za poplatok), detský bazén, šmykľav-
ka
Pláž
piesočnatá, pri vstupe do vody s kamienkami, slneč-
níky a ležadlá (za poplatok), bar na verejnej pláži (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, plážový volejbal, fi tness, šípky, sauna 
a hamam (2 hodiny denne v stanovenom čase)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži, wellness cen-
trum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 659 €Katalógová
cena

od 428 €Cena do
24.12.2016
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Veľmi príjemný hotel sa nachádza v Mahmutlare v blízkosti piesočnatej pláže, na ktorú sa dostanete 
podchodom. Rozkladá sa na ploche s celkovou rozlohou 12000 m2 a skladá sa z jednej budovy. Hostia sa 
môžu tešiť na novovybudovanú reštauráciu na najvyššom poschodí, z ktorej je nádherný výhľad na Alanyu, 
ďalej na rozľahlý vonkajší bazén, priateľský personál a uvoľnenú atmosféru. Dovolenka v tomto hoteli je 
ideálnym riešením pre všetkých klientov.

Grand Santana ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  140 km
vzdialenosť od centra:  10 km (Alanya)
nákupné možnosti:  250 m (Mahmutlar)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), balkón, trezor (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia (nutná rezervácia, 1  x za pobyt 
zadarmo), 6 barov, diskotéka (nápoje za poplatok), 
minimarket, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, 
Wi-Fi pripojenie na recepcii a pri bazéne (zadarmo), 
2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský ba-
zén, bazén so šmykľavkami, krytý bazén, miniklub 
(pre deti 4-12 rokov), detské ihrisko
Pláž
piesočnato-kamienková, pri vstupe do mora s ka-
mennými plátmi, prístup cez cestu alebo podcho-
dom, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážové osušky 
(za poplatok), bar na pláži (nealkoholické nápoje)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, basketbal, plážový volejbal, 
stolný tenis, fi tness, turecké kúpele (procedúry za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, potápanie, masáže, jacuzzi, parná sauna, 
sauna, vodné športy na pláži 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
ná  pojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 639 €Katalógová
cena

 

od 415 €Cena do
24.12.2016
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a h n p v é á
Príjemný menší hotel vhodný predovšetkým pre páry, sa nachádza len pár krokov od Keykubátovej 
pláže v obľúbenom letovisku Alanya. Rozkladá sa na ploche 4 000 m2 a výhodou je okrem blízkosti 
pláže tiež vzdialenosť od centra. Zaujímavo pôsobí vonkajší bazén v podobe jazierok na spôsob 
Pamukkale. 

Boulevard ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  110 km
vzdialenosť od centra:  500 m (Alanya)
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV, telefón, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštaurácia s ob-
sluhou (1 x za pobyt zadarmo), snack bar, 2 bary, internetová 
kaviareň, kaderníctvo, bazén, detský bazén (ležadlá a slneč-
níky zadarmo), turecké kúpele a sauna (zadarmo), masáže 
a pee ling (za poplatok), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, slnečníky, ležadlá a osušky (za poplatok), plážový 
bar (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
fi tness, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, prenájom áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná  pojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

a h l o í n p u y w v é / á
Udržiavaný hotel bol postavený pri pláži s Modrou vlajkou na ploche 55 000 m2 a hosťom ponúka 
ubytovanie v hlavnej budove a vo vilách. Voľný čas môžu hostia tráviť v jednom z troch vonkajších 
bazénov, v rozľahlej sviežej záhrade s palmami alebo sa môžu zapojiť do každodenných animač-
ných programov. Zaujímavosťou je šmykľavka na móle ústiaca priamo do mora. Ideálna dovolenka 
pre všetky vekové kategórie.

Saphir Hotel & Villas ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba v hlavnej budove: 1-12-11-112-111-1122
Izba Deluxe: 11-112-111-1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  110 km
vzdialenosť od centra:  500 m (Konakli)
nákupné možnosti:  500 m (Konakli)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba Deluxe – priestrannejšia izba umiestnená vo vile, rovnaké 
vybavenie ako štandardná izba, novšia, navyše set na prípravu 
kávy a čaju, bočný výhľad na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reštaurácie 
s obsluhou (1 x za týždeň zadarmo), 6 barov, Wi-Fi (zadarmo), 
internetová kaviareň (za poplatok), amfi teáter, diskotéka, let-
né kino, kaderníctvo, salón krásy, 2 bazény (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský bazén, šmykľavky (3 pri bazéne, 
2 na móle na pláži), SPA centrum, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), mólo, plá-
žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok), turecké kúpele, sauna, parná sauna, šípky, minifut-
bal, volejbal, basketbal, fi tness, stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, potápačské centrum, biliard, prenájom áut
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas 
dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických ná  pojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom. 

Turecko > Turecká riviéra > Alanya

od 739 €Katalógová
cena

od 569 €Katalógová
cena

od 480 €Cena do
24.12.2016

od 369 €Cena do
24.12.2016
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Stredozemné more

Palma de Mallorca

MALLORCA

MALLORCAŠpanielsko

Mena: euro (€) 

Časový posun: 0 hodín 

Hlavné mesto: Madrid 

Dĺžka letu: 2:00 hod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride:

c/Pinar 20, 28006 Madrid

web: www.madrid.mfa.sk

telefón: 0034/91 5903861, 67

…vášnivá aj rozjímavá, očarujúca aj nepokorná, poetická aj búrlivá, taká-
to dokáže byť Mallorca, najpopulárnejší cieľ európskych turistov v Stre-
domorí. Každý rok tu strávi svoju dovolenku okolo 7 miliónov návštevní-
kov. Mallorca má typické stredomorské podnebie, kde slnko svieti viac 
ako 300 dní v roku a vo vzduchu voňajú pomarančovníky a citrónovníky. 
Je to ostrov zelene a azúrového mora s množstvom krásnych pláží, úte-
sov a horských masívov, ostrov so zaujímavou históriou a s mnohými 
miestami, ktoré musíte navštíviť!

Mallorca
Je najväčší a najrozmanitejší z Baleárskych ostrovov. Dnes sa pýši názvom „perla 
Stredomoria“ alebo „kráľovná medzi Baleármi“. Na ploche takmer 10 x väčšej ako 
je rozloha Bratislavy, nájdete všetko, čo môže ukrývať celý kontinent. Impozantné 
hory na západe, priesmyky, riečky, suché stepi, úrodné nížiny a všadeprítomné 
more a pláže. Práve rozmanitosť pobrežia a pláží je to, čo Malorku robí jedinečnou. 
Krátke vzdialenosti umožňujú poznanie celého ostrova a jeho bohatej histórie, 
ktorá ovplyvnila nielen Baleáry, ale aj celý Pyrenejský polostrov. 

Najväčším a zároveň aj hlavným mestom ostrova je Palma de Mallorca. Hlavné 
mesto je ukryté v rovnomennom zálive a je najdôležitejším prístavom ostrova. 
Dnes má Palma de Mallorca približne 300 000 obyvateľov, čo predstavuje asi po-
lovicu obyvateľov ostrova. Aj napriek množstvu zásahov do rázu krajiny v okolí 
mesta zostalo zachované historické jadro Palmy, ktoré predstavuje zmes mno-
hých stavebných slohov a kultúrnych vplyvov. Dominantou Palmy je majestátna, 
neskorogotická katedrála z 13. storočia, ktorá bola postavená na dôkaz víťazstva 
kresťanstva na mieste bývalej maurskej mešity. 

Okolie mesta sa stalo významným strediskom turistického ruchu, na neďalekom 
modernom letisku pristáva v sezóne približne každú minútu jedno lietadlo z naj-
rôznejších kútov Európy. Malorku dobývali v minulosti Rimania aj Maurovia, preto 
sa tu zachovalo veľa pamiatok, ktoré pôsobenie oboch národov pripomínajú.

Malorka očarila aj známe osobnosti. Medzi ne patrí Michael Douglas, Claudia 
Schiffer, Boris Becker a samozrejme George Sandová a Frederik Chopin, ktorí 
nejakú dobu pobývali v romantickom mestečku Valldemossa. 

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Máj 22 °C 20 °C

Jún 25 °C 23 °C

Júl 28 °C 25 °C

August 29 °C 27 °C

September 24 °C 23 °C

Október 22 °C 22 °C
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Letoviská
Španielsko > Mallorca

Palma de Mallorca

Prístav Porto Cristo

Dračia jaskyňa

Santa Ponsa
Záliv s bielou piesočnatou plážou lemovanou stredomor-
skými píniami navodzuje atmosféru letnej prázdninovej 
pohody. Práve na tejto pláži sa vylodili katolícke vojská 
neskoršieho mallorského kráľa Jamesa I. a odtiaľto začali 
tzv. reconquistu – znovuzískanie ostrova z rúk moslimských 
Maurov. Dodnes sa na túto udalosť spomína veľkolepou 
fi estou – sviatkom 9. septembra. Súčasné letovisko po-
núka výborné ubytovacie možnosti a svojou polohou na 
polceste ceste medzi hlavným mestom a prístavom Puerto 
d´Andraitix (cca 20 km na obidve strany) je skvelým výcho-
diskom na poznávanie tejto časti ostrova. Neďaleko sa na-
chádza aj jedna z letných rezidencií španielskej kráľovskej 
rodiny. Exkluzívnosť celej oblasti dokumentuje aj blízkosť 
niekoľkých golfových ihrísk.

Palmanova 
Táto oblasť, juhozápadne od hlavného mesta, je najviac 
obľúbená medzi anglickými turistami. Dôvodom sú krásne 
pláže z jemného piesku a rušný nočný život. Ten sa odo-
hráva v nespočetnom množstve barov a reštaurácií, z kto-
rých mnohé vyzerajú, ako keby boli prenesené zo starého 
dobrého Anglicka. Nájdete tu jednu z najväčších a najvy-
hľadávanejších diskoték v Európe – BCM. Navštíviť môže-
te tiež miestny Aqualand, Casino Paladium, Westernpark 
a zábavný park v duchu pirátskych výprav. V tejto oblasti 
sa nachádza aj zábavný komplex Marineland s obľúbenými 
predstaveniami delfínov, tuleňov a papagájov. Komplex je 
kombinovaný so zoologickou záhradou a veľkým akváriom.

Paguera
Elegantné, sympatické, pokojnejšie letovisko sa nachádza 
v zálive pri pláži na juhozápadnom cípe ostrova, približne 
28 km od hlavného mesta. Stredisko je rozložené v mierne 
sa zvažujúcom údolí, ktoré je zakončené krásnou dvojitou 
plážou obklopenou typickými prímorskými skalami. Tep-
nou mestečka je tzv. boulevard, ktorý je príjemnou pešou 

zónou s obchodíkmi, reštauráciami a kaviarňami. Paguera 
sa nachádza na ceste z hlavného mesta do moderného 
strediska Puerto d´Andraitix, ktoré svojou atmosférou pi-
rátskeho prístavu učarovalo osobnostiam showbiznisu ako 
sú herec Michael Douglas a modelka Claudia Schifferová, 
ktorí si v jeho okolí vybudovali svoje sídla.

El Arenal
El Arenal sa v priebehu niekoľkých desaťročí zmenil z pô-
vodne malej rybárskej dedinky, na jedno z najvyhľadáva-
nejších letovísk na ostrove. Najmä turisti z nemecky ho-
voriacich krajín považujú El Arenal za ideálne miesto pre 
svoju dovolenku v Stredomorí. Stredisko sa nachádza na 
západnej strane veľkého zálivu, v ktorého strede leží hlav-
né mesto Palma (vzdialené cca 14 km). Od širokej pláže 
s jemným pieskom sa letovisko pozvoľna zdvíha do úbočí 
nad zálivom. Na relatívne malom priestore tu nájdete veľ-
ké množstvo najrôznejších obchodíkov, barov, reštaurácií, 
diskoték, večerných podnikov a ďalších zábavných zariade-
ní. Nie nadarmo sa El Arenal stal synonymom nepretržitej 
zábavy a aktívneho odpočinku. Veľkým lákadlom pre deti, 
ale aj pre dospelých je jeden z najväčších vodných parkov 
na svete „Aqualand“ a známe minigolfové ihrisko strážené 
prehistorickými dinosaurami. 

Alcudia/Playa de Muro
Letovisko Alcudia sa nachádza na severe ostrova pri veľ-
kej zátoke, ktorá mu dodáva nenapodobiteľné čaro. Denne 
odtiaľto odplávajú výletné lode na zaujímavé miesta. Leto-
visko sa rozprestiera na okraji najdlhšej, 8 km dlhej pláže 
ostrova. Pláž je pokrytá nádherným bielym pieskom a je le-
movaná palmami a píniami, a vzhľadom na pozvoľný vstup 
do mora a piesočné podložie, je ideálna pre deti. Môžete sa 
tu opaľovať, využiť širokú škálu vodných športov, minigolf, 
tenis, jazdu na koni, squash. Na svoje si prídu aj priazniv-
ci nočného života. Alcudia sa pýši množstvom kaviarní, 
reštaurácií, obchodov a barov. V zachovanom historickom 

centre mestečka nájdete romantické uličky a krásny prístav 
s kaviarňami, ktoré lákajú k večernému posedeniu či na 
prechádzku. Dnes tu žije asi 12000 obyvateľov. V meste náj-
dete aj zrúcaniny amfi teátru a domov z rímskeho obdobia. 
Pozoruhodné sú aj zachované mohutné hradby okolo mes-
ta, ktoré boli v 16. storočí postavené kresťanmi na obranu 
proti arabským pirátom korzárom. Na najkrajšom úseku 
pláže v zálive Alcudia sa nachádza letovisko Playa de Muro.

Zálivy na východe ostrova – Calas
Východné pobrežie Mallorky prenesie návštevníkov do 
úplne iného sveta, ďaleko od rušných kilometrov dlhých 
pláží a životom pulzujúcich turistických stredísk, ktorými sa 
vyznačuje okolie hlavného mesta Palmy. 
Nenájdete tu dlhé piesočnaté pláže, ani množstvo diskoték 
či iné nočné zábavy, ale očarí Vás tu miestna príroda. Po-
zdĺž východného pobrežia sa tiahne pohorie Sierra Levante, 
ktoré dosahuje nadmorskú výšku iba 500 – 600 m. Z tohto 
členitého terénu steká veľa nepravidelných tokov, vytvá-
rajúcich riečiská nazývané torrente. Tie sa plnia vodou, 
ale iba v prípade, že v zime dlhšiu dobu silne prší. V  tu-
ristickej sezóne sú torrentes vyschnuté. Ich ústie do mora 
tvorí malebné zátoky, nazývané calas, a tých na východ-
nom pobreží nájdeme neúrekom. Calas ponúkajú typické 
kúpanie tejto časti ostrova – väčšinou ide o malé pláže na 
konci zátoky medzi dvoma skalnatými brehmi. Zátoky majú 
prevažne piesočnaté dno, ale okolie je členité a skalnaté, 
preto je tu aj pestrý podmorský život. Každá zátoka je iná, 
no medzi najkrajšie zátoky určite patrí podmorská prírodná 
rezervácia Cala Mandrago. 
Kopcovitý terén neumožňuje, aby viedla cesta pozdĺž 
pobrežia, ale takmer na konci každej odbočky Vás očaria 
krásne zátoky. Každá je iná. Nájdete tam nielen malé pláže, 
ale aj množstvo malých pôvodne rybárskych dedín, ktoré 
tvoria neopakovateľné čaro tunajšieho pobrežia. 
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ALCUDIA

MURO

PALMA DE MALLORCA
  S´ ILLOT

CALAS DE MALLORCA

CALA D’OR
CALA MONDROGO

PALMANOVA EL ARENAL
SANTA PONSA

PAGUERA

CAMP DE MAR

CANYAMEL
MALLORCA

H10 BLUE MAR
BEVERLY PLAYA

BELLEVUE VISTANOVA

HSM ATLANTIC PARK

GLOBALES PALMANOVA

MANAUS

HM GRAN FIESTA

IBEROSTAR CLUB CALA BARCA

GLOBALES SAMOA GLOBALES AMERICA

PEYMAR

BLUE SEA GRAN PLAYA
PLAYA BLANCA

EUROCALAS

CANYAMEL PARK

MIX COLOMBO

ROC CONTINENTAL PARK
ROC BOCCACCIO

IBEROSTAR ALBUFERA PARK

PLAYA ESPERANZA

BLUE SEA DON JAIME

ILUSION MARKUS SPA

ILUSION CALMA

SOL KATMANDU PARK & RESORT
COMODOROFERGUS STYLE PALMANOVA

Umiestnenie hotelov

Umiestnenie hotelov
Španielsko > Mallorca
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Informácie o letoch
Španielsko > Mallorca

8/15-dňové lety z Bratislavy a Košíc do Palma de Mal-
lorca
Odletový deň: streda 
Termíny odletov: 7. 6. – 27. 9. 2017

8/15-dňové lety z Bratislavy do Palma de Mallorca
Odletový deň: nedeľa
Termíny odletov: 11. 6. – 24. 9. 2017
 
11/12-dňové lety z Bratislavy do Palma de Mallorca
Odletové dni: nedela/streda
Termíny odletov: 7. 6. – 27. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8 dňové-
ho zájazdu je zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, v prípade 11-dňo-
vého zájazdu 10 nocí, v prípade 12-dňového zájazdu 11 nocí 
a v prípade 15 dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa 
výberu, služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšení uvedených servisných po-
platkoch.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Španielska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po 
návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štá-
tov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na 
príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje die-
ťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúča-
me mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. 
Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 
alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísa-
né prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

Od 1.  6.  2016 zaviedla španielska vláda novú turistickú 
taxu vo výške od 1 € až do 2 € na noc a osobu (v závislosti 
od kategórie hotela) nad 16 rokov. Poplatok sa bude vy-
berať od klientov v hotovosti priamo v hoteli. 

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, 
teda aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokla-
du. 
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Fakultatívne výlety 
Španielsko > Mallorca

Okruh ostrovom
(celodenný výlet)
Tento celodenný výlet ponúka jedinečnú možnosť zazrieť 
tie najkrajšie a najzaujímavejšie miesta ostrova Mallorca. 
Cestovať budete autobusom, vlakom aj loďou. Najprv sa 
známym nostalgickým vlakom „the Red Flash“ prepravíte 
do historického mesta Soller, ktoré sa nachádza v rozľah-
lom údolí, tvorenom horským masívom Sierra Tramontana. 
Celá oblasť je tu prevoňaná pomarančmi a olivami, ktoré 
sa tu hojne pestujú. Po prehliadke nasleduje presun do ne-
ďalekého prístavu Puerto Soller. Odtiaľ budete pokračovať 
približne trištvrte hodinovou plavbou do zátoky Sa Calobra. 
Priezračné azúrové more a malé pláže sú tu lemované vy-
sokými útesmi porastenými bujnou vegetáciou. Po pauze 
na obed (nie je v cene výletu) cesta pokračuje do mesta 
Inca, ktoré je preslávené svojou kožiarskou výrobou. Tu bu-
dete mať príležitosť zakúpiť si niektoré miestne suveníry. 
Potom Vás čaká prejazd pohorím Sierra Tramontana – krás-
ne výhľady na okolitú krajinu a okolité dedinky. Návrat do 
hotela cca o 17:30 hod.
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na juhu ostro-
va: 74 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 37 €
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na severe a vý-
chode ostrova: 76 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 38 €

Alcudia – Formentor
(poldenný výlet)
Pre milovníkov krásnych výhľadov a fotografovania je tento 
výlet ako stvorený. Prvou zastávkou bude vyhliadka Es Co-
lomer. Jedná sa o miesto s úžasným výhľadom na vysoké 
skalnaté pobrežie, oceán a okolité pohoria. Potom navští-
vite pláž Formentor, kde si oddýchnete v tieni pínií alebo 
zaplávate v krištáľovo čistom mori. Cesta ďalej pokračuje 
loďou (ak bude vhodné počasie) do prístavu Pollenca, kde 
nasleduje voľný program. Navštíviť môžete miestne obcho-
dy, reštaurácie a bary. Zaujímavé by pre Vás mohli byť tiež 
niektoré historické miesta a budovy, napr. miestne múze-
um Diona Bennassara, románsky most zo 14. storočia alebo 
prekrásne záhrady Joana Marcha s kamennou vežou zo 17. 
storočia. 
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na juhu 
ostrova: 40 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 20 €
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na východe 
ostrova: 53 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 27 €

Dračia jaskyňa
(poldenný výlet)
Počas tohto popoludňajšieho výletu navštívite ďalšie ne-
obyčajné miesta na východe ostrova, zoznámite sa s vý-
robou manacorských perál a vypočujete si krátky koncert 

v preslávených Dračích jaskyniach. Výlet začína v meste 
Manacor, preslávenom svojou unikátnou výrobou perál. 
Pozriete sa na proces výroby a ručnú výrobu šperkov s per-
lami. Tu bude voľný čas, na prehliadku mesta a nákupy. Ďal-
šou zastávkou je prístav Porto Cristo, kde budete mať tak-
tiež voľný čas na prehliadku mesta, či odpočinok v miestnej 
kaviarni. Lákavé sú najmä miestne trhy a historická časť 
mesta. Poslednou časťou výletu je návšteva Dračích jaskýň. 
Jedná sa o rozľahlý komplex podzemných jaskýň, najväčšia 
z nich ukrýva 29 m pod povrchom podzemné jazero, ktoré 
je dlhé neuveriteľných 177 metrov. 
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na juhu ostro-
va: 41 €/ dospelá osoba, deti do 12 rokov 21 €
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na východe 
ostrova: 48 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 24 €

Katamarán Palma Bay
(celodenný výlet)
Obľúbený lodný výlet ponúkaný v letoviskách na juhu 
ostrova.
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na juhu ostro-
va: 60 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 30 €

Katamarán Es Trenc
(celodenný výlet)
Obľúbený lodný výlet ponúkaný v letoviskách na východe 
ostrova.
Orientačná cena pre klientov ubytovaných na východe 
ostrova: 62 € dospelá osoba, deti do 12 rokov 31 €

Upozornenie
• Minimálny počet účastníkov na konanie výletu je 20 

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

sezóny zmeniť. 
• Fakultatívne výlety neorganizuje CK Kartago tours, a.s., 

ale miestni poskytovatelia. Prípadné sťažnosti je nutné 
riešiť bezodkladne na mieste. Výlety sprevádza miestny 
sprievodca, ak nie je uvedené inak.  

V priebehu 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.
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a c d l o n í é á
Exluzívny boutique hotel, určený výhradne pre dospelých, je umiestnený v nádhernej lokalite Camp de Mar, 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži. Moderne zariadené izby v stredomorskom štýle ponúkajú maximálne 
pohodlie a všetky izby majú balkón alebo terasu s výhľadom na more. Hosťom je k dispozícii veľká terasa 
s bazénom, ktorá ponúka neopakovateľné výhľady na more, salón krásy, saunu, jacuzzi a turecké kúpele. 
Tento hotel ocenia nielen páry, hľadajúci súkromie a relax, ale hotel je schopný poskytnúť aj dobré zázemie 
pre kongresovú turistiku a odporúčame ho aj milovníkom golfu. Iba pre klientov nad 16 rokov.

H10 Blue Mar ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
Superior izba: 11
Junior Suite: 11-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  38 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (zadarmo), iPod, minibar (za popla-
tok), kávovar, trezor (za poplatok), vlastné so ciálne 
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa s výhľadom na more
Ubytovanie za príplatok
Superior izba, Junior Suite – 2 miestnosti (obývačka, 
spálňa), možnosť ubytovania 3 dospelých osôb
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, snack bar, Wi-Fi v celom areáli (zadarmo), 
pripojenie na internet (za poplatok), kaderníctvo, 
konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, osušky za depozit) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy (3  x týždenne živá 
hud ba), fi tness, sauna, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf, masáže, salón krásy
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky formou bu fetu, večere servírova-
né (výber z menu). 

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Camp de Mar

od 979 €Katalógová
cena

 

od 685 €Cena do
24.12.2016
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h l m n p u v y z
Veľmi obľúbený a dobre vybavený hotel priamo na pláži v letovisku Paguera ponúka hosťom vyšší štandard 
služieb ako je pri 3* hoteloch bežné. Z niektorých izieb je malebný výhľad na pohorie Sierra Tramontana 
alebo pobrežie. Kúpanie a odpočinok na pláži si môžete spestriť tenisom, minigolfom a ďalšími aktivitami, 
ktoré ponúka hotelový areál. Vhodný pre všetky vekové kategórie. Golfové ihrisko je od hotela vzdialené 
4 km.

Beverly Playa ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Superior izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  850 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné so ciálne zariadenie, trezor na recepcii (za 
poplatok), balkón 
Ubytovanie za príplatok
Superior izba – po rekonštrukcii, výhľad na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, kaviareň, herňa, miestnosť s pripojením 
na internet a Wi-Fi (za poplatok), TV miestnosť, 2 ba-
zény (slnečníky a ležadlá zadarmo), detský bazén, 
mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, slnečníky a ležadlá (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, fi tness, vírivka, teni-
sový kurt s pevným povrchom, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, minigolf, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Paguera

od 789 €Katalógová
cena

od 552 €Cena do
24.12.2016
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a c d h l m n í é
Obľúbený, skvele umiestnený štvorhviezdičkový hotel sa nachádza v letovisku Playa de Palma, od širokej 
piesočnatej pláže je oddelený iba pobrežnou promenádou. V okolí hotela je turistická vybavenosť ako 
obchody, bary a reštaurácie. Hotel má menší vonkajší bazén s časťou pre deti, krytý vnútorný bazén, peknú 
reštauráciu s výhľadom na more. Hotel odporúčame predovšetkým párom.

HM Gran Fiesta ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Izba s výhľadom na more: 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  4 km
vzdialenosť od centra:  11 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, Wi-Fi (za poplatok), trezor (za po-
platok), vlastné so ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, snack 
bar, Wi-Fi na recepcii (za poplatok), konferenčná 
miestnosť (s kapacitou 50 osôb), bazén s detskou 
časťou (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zá-
lohu), krytý bazén
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok), osušky 
(za zálohu)
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna
Stravovanie v cene
Raňajky formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Playa de Palma

od 1 109 €Katalógová
cena

od 776 €Cena do
24.12.2016
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a c h d n í v w y z é K
Hotel HSM Atlantic Park sa nachádza v pokojnej časti inak rušného letoviska Magaluf. Hotel kombinuje 
blízkosť pláže aj centra a je vhodný pre tých, ktorí hľadajú oddych aj aktívnu dovolenku v podobe návštev 
rušného centra s množstvom obchodov, diskoték, barov a reštaurácii. Pri hoteli sa nachádza aj golfové 
ihrisko a známy aquapark Western Park, čo ocenia hlavne rodiny s deťmi. Odporúčame klientom, ktorí 
hľadajú kvalitný servis služieb a ubytovanie v príjemnom prostredí s ľahkou dostupnosťou pekného kúpania 
a centra živého letoviska. Hotel je prispôsobený aj pre pobyt handicapovaných klientov.

HSM Atlantic Park ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  400 m
nákupné možnosti:  400 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar, vlastné so ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, lobby, 2 výťahy, hlavná 
reštaurácia, bar, snack bar, bar pri bazéne, bazén, 
detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), konfe-
renčná miestnosť, miestnosť s pripojením na internet 
(za poplatok), Wi-Fi pripojenie (zadarmo), mini klub, 
detské ihrisko, herňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, minidisko, 
stolný tenis, šípky, pétanque, tenis, volejbal, vodná 
gymnastika, vodné pólo
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy na pláži, požičovňa áut
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu. 
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo nealkoholických a alkoholických nápojov miest-
nej výroby. Možnosť čerpania v čase a na miestach 
určených hotelom. 

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Magaluf

od 699 €Katalógová
cena

od 489 €Cena do
24.12.2016
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a d h n í u v z é /
Hotel Sol Katmandu Park, ktorý patrí do známeho reťazca Sol Mélia sa nachádza v oblasti Magaluf, 
neďaleko dlhej piesočnatej pláže. Svojou polohou v blízkosti centra a zábavy je ideálny na strávenie 
dovolenky na pláži a takisto aj na aktívny odpočinok. Hotel je skvelou voľbou najmä pre rodiny s deťmi, 
pre ktoré je tu k dispozícii vodný zábavný park (klienti hotela majú vstup do zábavného parku zadarmo) 
so širokou ponukou doplnkových programov a animácií. Ubytovanie je zaistené v novozrekonštruovaných 
klimatizovaných izbách. V blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko, požičovňa bicyklov alebo je tu 
možnosť jazdy na koni.

Sol Katmandu Park & Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  v centre
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, snack bar pri bazéne, pripojenie na internet (za 
poplatok), Wi-Fi na recepcii (zadarmo), 3 bazény (le-
žadlá a slnečníky zadarmo, osušky za depozit), det-
ský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, zábavný 
park Katmandu™ (vstup do parku do 18.00 a počas 
pobytu je pre hostí hotela Sol Katmandu Park & Re-
sort zadarmo)
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (3 km), požičovňa bicyklov (v blízkosti hotela)
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Magaluf

od 799 €Katalógová
cena

od 559 €Cena do
24.12.2016
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h n í u v w y é
Hotelový rezort Globales Palmanova sa nachádza na juhozápade ostrova, v letovisku Palma Nova, iba 250 m 
od pláže. Jeho dobrá poloha umožňuje ľahkú dostupnosť na pláž aj do centra. Vďaka bazénu s integrovanou 
detskou časťou, mini klubu a animačným programom hotel ocenia predovšetkým rodiny s deťmi. Rovnako 
aj All inclusive servis je zárukou príjemne strávenej dovolenky. 

Globales Palmanova ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  250 m
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  300 m
nákupné možnosti:  300 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, vlastné so-
ciálne zariadenie, trezor (za poplatok), balkón alebo 
terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, hlavný 
bar, bar pri bazéne, pripojenie na internet (za popla-
tok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo 30 minút/
deň), bazén s integrovanou detskou časťou (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), konferenčná sála, mini klub 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, šípky, lukostreľba, 
stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, vodné športy, minigolf (v blízkosti hotela) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Palmanova

od 719 €Katalógová
cena

od 503 €Cena do
24.12.2016
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c d n p z é
Hotel Bellevue Vistanova sa nachádza na rozhraní dvoch letovísk – Palmanova a Magaluf, a má ideálnu 
polohu v blízkosti dvoch dlhých piesočnatých pláží. V okolí hotela je turistická vybavenosť, ako aj obchody, 
bary a reštaurácie. Ubytovanie je zabezpečené v klimatizovaných izbách, hosťom je k dispozícii vonkajší 
bazén s  oddelenou detskou časťou. 3 km od hotela sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko. Hotel je 
vhodný pre hostí všetkých vekových kategórií.

BelleVue Vistanova ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (sušič vlasov), trezor (za 
poplatok) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, snack bar pri bazéne (v prevádzke len počas 
hlavnej sezóny), bazén s oddelenou časťou pre deti 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), diskotéka (počas 
hlavnej sezóny), pripojenie na internet (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá
Športové aktivity a zábava zadarmo
stolný tenis, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (3 km) 
Stravovanie v cene
Raňajky formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Palmanova

od 569 €Katalógová
cena

od 398 €Cena do
24.12.2016
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a l n é
Príjemný plážový hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži v prázdninovom letovisku Palma Nova, 
v dosahu reštaurácií, barov a najrôznejších možností zábavy. Odporúčame ho klientom všetkých vekových 
kategórií hľadajúcim kúpanie, blízkosť centra a tiež ako ideálne východiskové miesto na poznávanie 
ostrova.

Comodoro ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  200 m
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, mini-
bar, trezor (za poplatok), vlastné so ciálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia s terasou a vý-
hľadom na more, bar, bar pri bazéne, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), pripojenie na internet (za po-
platok), kaviareň
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, animačné progra-
my, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Palmanova

od 869 €Katalógová
cena

od 608 €Cena do
24.12.2016
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c d l m o t y é
Elegantný 4* hotel Fergus Style Palmanova je situovaný v exkluzívnej rezidenčnej štvrti Palma Nova, pri 
krásnej, bielej piesočnatej pláži Es Carregador, ktorá sa pýši modrou vlajkou. Hotel prešiel kompletnou 
rekonštrukciou a svojim hosťom ponúka moderne zariadené klimatizované izby, 2 bazény a služby na 
vysokej úrovni. Hotel poskytuje ubytovane výhradne iba pre dospelé osoby.

Fergus Style Palmanova ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba : 1-11-111
Štandardná izba s výhľadom na more: 1-11-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  17 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
vlast né so  ciál ne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), mi nibar, trezor (za poplatok), balkón 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), slnečná te-
rasa, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), SPA 
centrum, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, sauna, požičovňa bicyklov a áut, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: formou bufetu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: večera formou bufetu

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Palma Nova

od 929 €Katalógová
cena

od 650 €Cena do
24.12.2016
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a h o n í v y é á
Príjemný hotel Ilusion Calma sa nachádza na rozmedzí dvoch letovísk – Cala Estancia a Can Pastilla. Hotel je 
moderný a kompletne zrekonštruovaný. Odporúčame ho klientom všetkých vekových kategórií, hľadajúcich 
aktívnu dovolenku v blízkosti pláže a zároveň v pešej dostupnosti centra s množstvom obchodov, barov 
a reštaurácií.

Ilusion Calma ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  4 km
vzdialenosť od centra:  50 m
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok), 
Wi-Fi (za poplatok), vlastné so ciálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
výťah, bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), vnútorný bazén (vyhrievaný), TV salónik, 
slnečná terasa, pripojenie na internet (za poplatok), 
Wi-Fi (za poplatok), mini klub (pre deti 4-12 rokov), 
minidisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, aerobic, stolný te-
nis, vodné pólo, šípky, posilňovňa, turecké kúpele, 
vírivka, sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, minigolf, tenis, vodné športy na pláži, 
squash, jazda na koňoch
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Can Pastilla

od 669 €Katalógová
cena

od 468 €Cena do
24.12.2016
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a d f n í y
Malý rodinný hotel sa nachádza v pokojnejšej časti inak rušného letoviska El Arenal. Na pláž sa dostanete 
príjemnou prechádzkou. Výhodou je aj blízkosť vodného parku Aqualand, čo ocenia rodiny s deťmi. 
Odporúčame klientom, ktorí hľadajú dovolenku za prijateľnú cenu s dobrou dostupnosťou na pláž a za 
nočným životom.

Manaus ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m
vzdialenosť od letiska:  12 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, stropný ventilátor, telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), tre-
zor (za poplatok), vlastné so ciálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, televízny salónik, hlavná 
reštaurácia, bar, pripojenie na internet (za poplatok), 
bazén s detskou časťou (ležadlá a slnečníky zadar-
mo), Wi-Fi (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné animačné programy, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, biliard
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: raňajky, obedy a večere formou bu fetu.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > El Arenal

od 619 €Katalógová
cena

od 433 €Cena do
24.12.2016
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h l n í u v w y
Kvalitný hotel spoločnosti Globales sa nachádza na skalách nad morom a ponúka krásny výhľad na zátoku 
s peknou piesočnatou plážou. Všetky izby majú výhľad na more. Hotel disponuje 3 bazénmi, klientom je 
k dispozícii široká ponuka rekreačných aktivít. V okolí hotela sa nachádzajú obchody, bary, reštaurácie 
a lokalita je vhodná aj na prechádzky pozdĺž pobrežia. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových 
kategórií a rodinám s deťmi.

Globales América ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  200 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlast né so ciálne zariadenie (sušič vlasov), trezor (za 
poplatok), balkón alebo terasa s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizze-
ria, barbeque á la carte reštaurácia, 3 bary, kaviareň, 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), internetový 
kútik (za poplatok), 2 bazény (ležadlá a slnečníky 
zadarmo, plážové osušky za poplatok), detský bazén, 
detské ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, pri vstupe s drobnými kamienkami, le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, šípky, 
fi tness, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za po-
platok), plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, požičovňa bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Calas de Mallorca

od 869 €Katalógová
cena

od 608 €Cena do
24.12.2016
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a h l o n v w y é á
Komplex izieb a apartmánov sa nachádza v nádhernom prostredí zálivu Cala de Sa Barca na východnom 
pobreží Malorky. Nakoľko jednotlivé hotelové budovy majú len 2 poschodia, celý areál príjemne zapadá 
do okolitej krajiny. Krásna lokalita (chránená prírodná oblasť) a dobré autobusové spojenie so zvyškom 
ostrova (zastávka je 100 m od hotela) ponúkajú dobrý východiskový bod pre výlety a prechádzky po okolí.
Odporúčame klientom hľadajúcich odpočinok a romantickú dovolenku s kvalitnými službami a takisto aj 
rodinám s deťmi. Ide o živý hotelový komplex s množstvom rekreačných aktivít.

Iberostar Club Cala Barca ****

Obsadenosť izieb
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1112-1111
Rodinná izba s výhľadom do záhrady: 
11-112-111-1122-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  7 km
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mini-
bar, trezor (za poplatok), Wi-Fi (zadarmo), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba s výhľadom do záhrady
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
pizzeria, bar pri bazéne, kaviareň, nočný klub, Wi-Fi 
(zadarmo), pripojenie na internet (za poplatok), mini-
market, obchodná arkáda so suvenírmi, konferenčná 
miestnosť, 6 bazénov vrátane detského bazénu (le-
žadlá a slnečníky zadarmo, osušky za zálohu), mini-
klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
plážový volejbal, minigolf, futbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
4 tenisové kurty, potápanie, SPA centrum, požičovňa 
bicyklov, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Cala Mondrago

od 1 239 €Katalógová
cena

 

od 867 €Cena do
24.12.2016
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h n í p u v w y
Hotel Globales Samoa sa nachádza v zátoke letoviska Calas de Mallorca, v jednej z najrozmanitejších 
a najkrajších častí ostrova. Na piesočnatú pláž s drobnými kamienkami sa dostanete krátkou prechádzkou. 
Vzhľadom na svoju polohu odporúčame hotel najmä párom, hľadajúcim pokojnejšiu dovolenku s možnosťou 
romantických prechádzok pozdĺž mora a taktiež rodinám s deťmi.

Globales Samoa ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom (ovládač za depozit), vlastné so ciálne zaria-
denie, trezor na recepcii (za poplatok), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, bar pri bazéne, detský bazén, bazén (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), mini klub, detské ihrisko, 
internetový kútik a Wi-Fi pripojenie (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, pri vstupe s drobnými kamienkami, le-
žadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, minigolf 
(na zálohu), tenisový kurt (na zálohu), futbalové 
ihris ko, volejbal
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Calas de Mallorca

od 689 €Katalógová
cena

od 482 €Cena do
24.12.2016
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a h n í v w x é
Hotel Eurocalas sa nachádza na východnom pobreží ostrova, v letovisku Calas de Mallorca. Svojim hosťom 
ponúka rekreačné a športové aktivity a animačné programy. Rodiny s deťmi ocenia detské ihrisko a mini-
klub. Pláž je dostupná príjemnou prechádzkou, hotel zaisťuje shuttle bus na pláž.

Eurocalas ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  350 m
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  600 m
nákupné možnosti:  600 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón (za 
poplatok), minibar, trezor (za poplatok), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, snack bar, 
spoločenská miestnosť s TV, herňa, bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detské ihrisko, mini klub, Wi-Fi 
(zadarmo) 
Pláž
piesočnatá
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenisový 
kurt, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, lukostreľba
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, jazda na koňoch
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Calas de Mallorca

od 819 €Katalógová
cena

od 573 €Cena do
24.12.2016
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h l p u é
Hotel Mix Colombo sa nachádza v živom a obľúbenom letovisku Sa Coma a to priamo na začiatku jednej 
z najkrajších pláží ostrova – pláže Cala Moreira. Jeho skvelá poloha umožňuje ľahkú dostupnosť na pláž aj 
do centra. V okolí sa nachádza množstvo obchodíkov a reštaurácií. Rodinný hotel s priateľskou atmosférou 
ponúka svojím hosťom ubytovanie v klimatizovaných izbách a stravovanie formou all inclusive.

Mix Colombo ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v centre
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, 
vlast né so ciálne zariadenie, trezor (za poplatok), bal-
kón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, bazén s oddelenou časťou pre deti (ležadlá 
a slnečníky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
biliard
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Sa Coma

od 609 €Katalógová
cena

od 426 €Cena do
24.12.2016
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a h n í y é
Trojhviezdičkový hotel zo siete Blue Sea sa nachádza na východnom pobreží ostrova, v príjemnom letovisku 
Sa Coma, neďaleko piesočnatej pláže. Hostia tu môžu využiť hotelovú reštauráciu, bar, bazén a vybrané 
športové aktivity. Rezort je takisto vhodný aj ako východzí bod pre prechádzky po okolí. Odporúčame 
všetkým vekovým kategóriám.

Blue Sea Gran Playa ***

Obsadenosť izieb
Apartmán: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  500 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  50 m
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar, 
trezor (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, Wi-Fi na 
recepcii (zadarmo), bazén, detský bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo), detské ihrisko, spoločenská TV 
miestnosť, herňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, golf (10km), požičovňa bicyklov
Stravovanie v cene
All inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Sa Coma

od 669 €Katalógová
cena

od 468 €Cena do
24.12.2016
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a d h n í z é
Jednoduchší hotel Playa Blanca sa nachádza v pokojnejšej časti medzi letoviskami S´illot a Sa Coma. 
Od centra s množstvom barov, reštaurácii a obchodov je vzdialený 600 m. Pri hoteli sa nachádza zastávka 
turistického vláčika. Hotel odporúčame všetkým vekovým kategóriám. 

Playa Blanca **+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba v hlavnej budove: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  600 m
nákupné možnosti:  600 m
Ubytovanie
TV so satelitným príjmom, telefón, minibar (za po-
platok), vlastné so ciálne zariadenie (kúpeľňa, WC), 
trezor na recepcii (za poplatok) 
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
Wi-Fi v lobby (zadarmo), bazén s oddelenou časťou 
pre deti (ležadlá a slnečníky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, minigolf, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > S´Illot

od 519 €Katalógová
cena

od 363 €Cena do
24.12.2016
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Hotel patriaci do hotelovej siete Blue Sea sa nachádza v letovisku Cala Millor, v juhovýchodnej časti ostrova, 
iba 300 m od piesočnatej pláže. Hotelový komplex s priateľskou atmosférou je vhodný pre páry i rodiny 
s deťmi. V dostupnej blízkosti od hotela (cca 8 km) sa nachádzajú dve golfové ihriská.

Blue Sea Don Jaime ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
trezor (za poplatok), minibar, vlastné so ciálne zaria-
denie (kúpeľňa s vaňou, WC), varná kanvica, Wi-Fi (za 
poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
Wi-Fi pripojenie (za poplatok), detské ihrisko, herňa
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
šípky, nepravidelné večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie za príplatok
All inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Cala Millor

od 629 €Katalógová
cena

od 440 €Cena do
24.12.2016
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d l m o n í u v w z é
Obľúbený prázdninový hotel sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži a poskytuje príjemné zázemie 
pre páry aj rodiny s deťmi. Široká ponuka športového vyžitia, vrátane klientskej zľavy na neďalekom 
golfovom ihrisku, zaručuje aktívne prežitie Vašej dovolenky. Hotel je vhodný aj pre náročnejších klientov.

Playa Esperanza ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s bočným výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, tre-
zor, minibar, vlastné so ciálne zariadenie (sušič vla-
sov), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s bočným výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, 
snack bar, kaderníctvo, konferenčná miestnosť, ka-
derníctvo, miestnosť s pripojením na internet (za 
poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, plážové osušky 
na vratnú zálohu), krytý bazén, detský bazén, detské 
ihrisko, mini klub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, stol-
ný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (v okolí), požičovňa bicyklov, tenis, SPA centrum, 
sauna
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Playa de Muro

od 1 039 €Katalógová
cena

od 727 €Cena do
24.12.2016
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d h l o n í u v w y é á
Obľúbený hotelový rezort sa nachádza priamo na krásnej širokej 12 km dlhej piesočnatej pláži na pobreží 
Playa de Muro. Skladá sa z dvoch sesterských hotelov Park a Playa so spoločným zázemím a službami. 
Klubový hotel známeho reťazca svojím hosťom ponúka ideálne podmienky na strávenie relaxačnej 
i aktívnej dovolenky. K dispozícii sú okrem iného 3 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, vírivka, thajské SPA 
centrum s ponukou masáží, 3 konferenčné miestnosti. Vďaka svojmu vybaveniu je hotel dobrou voľbou 
predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia priestranné rodinné izby, detský klub a niekoľko ihrísk 
pre deti. Z mestečka je dobré autobusové spojenie na individuálne cesty po ostrove (zastávka 120 m od 
hotela). Hotel sa nachádza v susedstve Národného parku Albufera a 5 km od živého turistického letoviska 
Puerto de Alcudia, ktoré je známe rušným nočným životom. 

Iberostar Albufera Park ****

Obsadenosť izieb
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  5 km (Porto de Alcudia) 
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (za poplatok), vlastné so ciálne za-
riadenie (sušič vlasov), trezor (za poplatok), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia na pláži, á la carte reštaurácia (za poplatok), 
3  bary, diskotéka, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za-
darmo 30 minút/deň), miestnosť s pripojením na 
internet (za poplatok), kaderníctvo, 3 konferenčné 
miestnosti, bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo, plá-
žové osušky za depozit), detský bazén, krytý bazén, 
vírivka, mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, stolný 
tenis, fi tness, sauna, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt, minigolf, biliard, masáže, salón krásy, 
thajské ZEN centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fetu.
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Playa de Muro

od 1 319 €Katalógová
cena

od 923 €Cena do
24.12.2016
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h n í u v y é á
Obľúbený hotel sa nachádza blízko jazera Lago Esperanza (nevhodné na kúpanie), aj krásnej piesočnatej 
pláže. Ponúka príjemné zázemie pre rodiny s deťmi – k dispozícii je kvalitný detský klub, samostatný detský 
bazén a ihrisko. Piesočnatá pláž sa nachádza 200 m cez ulicu. Na pláži sa nachádza hotelový bar/reštaurácia 
„Playero Boccaccio“ s vlastnou terasou (v rámci All Inclusive). 

ROC Boccaccio ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  1,4 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné so ciálne zariadenie, trezor 
na izbe (za poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, snack bar na pláži, bazén (ležadlá a slneční-
ky zadarmo), detský bazén, internetový kútik a Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok, v rámci 
all inlusive zadarmo – obmedzený počet), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, volejbal, sauna, fi t-
ness 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, solárium, vodné športy na pláži, stol-
ný tenis, požičovňa bicyklov (v blízkosti hotela) 
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Porto d´ Alcudia

od 839 €Katalógová
cena

od 587 €Cena do
24.12.2016
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h n í u v w y é
Obľúbený hotel sa nachádza v oblasti Playa de Muro a je vzdialený 200 m od jednej z najkrajších 
piesočnatých pláží na Malorke. Skladá sa z 2 oddelených budov, izby sú klimatizované s balkónom alebo 
terasou. Hotelovým hosťom je k dispozícii bazén s oddelenou detskou časťou, rodiny s deťmi uvítajú detský 
klub. Lokalita je vhodná na strávenie príjemnej a odpočinkovej dovolenky s kúpaním, ale aj ako ideálne 
východiskové miesto na poznávanie ostrova. Oblasť susedí s chráneným národným parkom Albufera.

ROC Continental Park ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné so ciálne zariadenie (sušič vlasov), trezor na 
izbe alebo recepcii (za poplatok), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, bar 
pri bazéne, kaviareň, bazén s oddelenou časťou pre 
deti (ležadlá a slnečníky zadarmo), mini klub, detské 
ihrisko, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za poplatok) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, tenis, stolný tenis
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Playa de Muro

od 819 €Katalógová
cena

od 573 €Cena do
24.12.2016
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a h m o n í v y z é á
Veľmi pekný menší hotel sa nachádza v dosahu pláže a centra letoviska Can Picafort. Je skvelou voľbou pre 
klientov, ktorí majú radi príjemnú atmosféru a dobrú dostupnosť do centra. Okolie hotela ponúka obchody 
a tiež možnosti príjemných prechádzok. Hotel odporúčame pre rodiny s deťmi a pre páry.

Ilusion Markus & SPA ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
vzdialenosť od centra:  200 m
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok), 
Wi-Fi (za poplatok), vlastné so ciálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), balkón
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby 
bar, bar pri bazéne, výťah, Wi-Fi (za poplatok), pripo-
jenie na internet (za poplatok), požičovňa bicyklov, 
bazén, detský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), 
vnútorný bazén (vyhrievaný), mini klub (pre deti 4-12 
rokov), minidisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné večerné programy, vodná gymnastika, 
stolný tenis, vodné pólo, vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, golf, biliard, tenis, vodné športy na pláži, 
jazda na koňoch, squash, minifutbal, fi tness
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Turistická taxa cca 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti 
na mieste pobytu.

Španielsko > Mallorca > Can Picafort

od 669 €Katalógová
cena

od 468 €Cena do
24.12.2016





363

Mena: euro (€)

Časový posun: +0 hodín

Hlavné mesto: Rím

Telefonická predvoľba: +39

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme

Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00135 Roma, Taliansko

telefón: +39 0636715200, +39 0636715201

mobil: 0039/338/5432071 – pohotovostná služba

mail: emb.roma@mzv.sk

...za menej ako 2 hodiny letu sa ocitnete v kúzelnom prostredí hebkých 
pláží, teplého mora a vynikajúcej talianskej kuchyne. Benvenuti Italia!

Taliansko je jedinečné pre každého návštevníka. Nie je divu, že patrí k najviac 
navštevovaným krajinám sveta. Pre návštevníkov zo Slovenskej republiky je 
Taliansko príťažlivé predovšetkým nekonečnými plážami, ktoré obmýva celkom 
5 morí: Ligúrske, Tyrhénske, Stredozemné, Iónske a Jadranské, a tiež svojou blíz-
kou dostupnosťou, kde za menej ako 2 hodiny letu sa ocitnete v kúzelnom pro-
stredí hebkých pláží, šumiacich paliem a teplého mora... Navyše môžete počítať 
s kvalitnou úrovňou služieb a skvelou kuchyňou.
Taliansko
má veľa čo ponúknuť svojim turistom, je domovom olivového oleja, cestovín, vý-
borného vína a žiariaceho slnka. Nájdete tu nespočetne malebných miest, ktoré 
nemôžete minúť bez povšimnutia, tisíce historických pamiatok, rímskych ruín i re-
nesančných palácov. Do Vašej pozornosti dávame 3 talianske lahôdky pre výber 
dokonalej dovolenky:
Kalábria
s jej jedinečnou polohou na samotnom juhu Apeninského polostrova medzi 
okúzľujúcim Iónskym a upokojujúcim Tyrhénskym morom, kde sú impozantné vá-
pencové útesy „obrastené“ historickými mestečkami striedanými plážami pozdĺž 
nádherného tyrkysového mora, z ktorého sa ako chrbty obrovských veľrýb týčia 
Liparské ostrovy so sopkou Stromboli. Na každom návštevníkovi záleží, ako strávi 
svoju dovolenku. Taliansko k tomu dáva nepreberný výber možností. Fascinujúca 
príroda a neuveriteľné množstvo kultúrnych pamiatok sú veľkou výzvou nielen 
plážovej dovolenky. Bola by predsa škoda odísť z Kalábrie bez večerného ruchu 
v uličkách mesta Tropea, ktoré visí na skale nad morom ako vtáčie hniezdo, či 
bez pohľadu na zadymený kužeľ Stromboli pri západe slnka z terasy niektorého 
vyhliadkového baru Capo Vaticano.
Sardínia
Sardínia je silne kresťanský ostrov so svojou špecifi ckou identitou a zvykmi, kto-
ré sa tu udržiavajú stáročia. Rodina je na prvom mieste, vplyv tradícií sa preja-
vuje aj v obliekaní a v usporadúvaní rôznych slávností. Pre turistov, ktorí majú 
radi históriu a architektúru, ostrov ponúka niekoľko vyhliadkových veží, rímske 
mestá plné starých amfi teátrov a kúpeľov. Názov ostrova sa často vyskytuje aj 
v spoločenských rubrikách. Napríklad slovo „Costa Smeralda“ znamená honosnosť 
a sídla tu majú talianska smotánka i hviezdy Hollywoodu. Na niektorých plážach 
je dokonca predpísané nosenie šperkov a drahých rób. Takže ak chcete stretnúť 
alebo zazrieť svojho obľúbeného herca či speváka na dovolenke, je možné, že ho 
stretnete práve tu. Sardínčania dodržiavajú – ako všetci južania – obednú siestu, 
a tak sa môže stať, že výlet za nákupmi môže skončiť skôr ako sa začne a to pri 
zatvorených obchodoch. No v každom prípade má Sardínia svoje čaro a určite sa 
oplatí tento ostrov navštíviť.
Sicília
najväčší ostrov Talianska a celého Stredomoria vôbec, sa pýši najväčším počtom 
slnečných dní v Európe. Ostrov láka turistov z celého sveta nielen svojim sub-
tropickým podnebím s horúcimi letami, ale i množstvom historických pamiatok, 
zaradených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO. 
Ostrov Sicília obmývajú tri moria - Stredozemné na juhozápade, Tyrhénske na se-
vere a Iónske more na východe. Má jedinečnú strategickú polohu, uprostred cesty 
medzi Suezským prieplavom a Gibraltarom. Romantické pláže, dychberúca príro-
da, rozsiahle vinice, horské hrebene, dominantná sopka Etna, vynikajúca kuchyňa 
a pravá sicílska rodinná atmosféra, robia z tohto malebného ostrova miesto, ktoré 
si hneď po prvej návšteve zamilujete.

Jadranské 
more

Tyrhénske 
more
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Mena: euro (€)

Časový posun: +0 hodín

Hlavné mesto: Rím

Telefonická predvoľba: +39

Dĺžka letu: 1:30 hod.

Kalábria – špička „talianskej čižmy“ so smaragdovo priezračnou morskou 
vodou, idylicky krásnou krajinou a jemnou vôňou medu z pomarančových 
kvetov.

Kalábria 
patrí medzi jednu z najžiadanejších turistických oblastí nielen Talianska, ale 
i Stredomoria. Idylicky krásnu krajinu s prekrásnymi prírodnými scenériami 
najjužnejšej časti Apeninského polostrova, umocňuje smaragdovo priezračná 
morská voda, ktorá sa radí k najčistejším v Európe. Oddýchnite si v tieni 
pomarančovníkov a citrónovníkov s pohárom výborného talianskeho vína, či 
ochutnajte miestne gastronomické špeciality.

Kalábria – Karibik v Európe
Kalábria je obklopená dvomi morami, z východu región obmývajú vlny Iónskeho 
mora a zo západu more Tyrhénske. Celková dĺžka pobrežia je 780 km. Majú pláže 
s jemným pieskom, výborné podmienky pre milovníkov potápania i malebné 
mestečká. Dovolenka na najčistejších plážach Európy Vás jednoducho uchvátia. 
Ideálne obdobie tu vládne od mája do júla, kedy sa teplota vzduchu pohybuje 
okolo 30 ̊ C, v júli a predovšetkým v auguste teplota dosahuje 40 ̊ C. V novembri už 
býva na horách napadaný sneh, ale more je stále teplé, má okolo 20 ˚C.
Centrom Kalábrie je mestečko Tropea, ktorého návštevu by ste si rozhodne 
nemali nechať ujsť. Miestne uličky lákajú k prechádzkam hlavne večer, kde tu 
môžete nakúpiť rôzne suveníry a nasať miestnu atmosféru. Najkrajšia oblasť 
Kalábrie nesie názov Capo Vaticano. V týchto miestach sa do pobrežia zarezávajú 
vysoké skaly, ktoré vytvárajú malé zátoky s romantickými plážami a krištáľovo 
priezračnou vodou. V našej ponuke si môžete vybrať niekoľko hotelov, ktoré sú 
situované priamo v tejto vyhľadávanej oblasti.
Nezabudnuteľné sú i podvečery s pohľadom na blízke Liparské ostrovy s aktívnou 
sopkou Stromboli, ktorá je najaktívnejšou sopkou v Európe. Fakultatívne môžete 
s nami vyplávať na ostrovy Vulcano, Lipari i Stromboli alebo trajektom preplávať 
do „zeme, kde kvitnú citrónovníky“, na Sicíliu, do Taorminy.
Kalábria sa môže pochváliť veľmi rozmanitou a pikantnou kuchyňou. V tunajších 
chutiach a vôňach sa mieša pevnina s morom. Sú silné a prenikavé, od pálčivej 
vône papričiek až po zamatovo jemnú vôňu medu z pomarančových kvetov, sladko 
cukrovú vôňou cibule z mestečka Tropea, či bohatú arómu syrov zo svahov Monte 
Poro. Kalábria je typická pestovaním rôznych druhov paprík, malých i  väčších 
papričiek a feferónov (pepperoncino) všetkých veľkostí a farieb. Feferónky sú 
súčasťou mnohých svetových špecialít, nie nadarmo je gastronómia južného 
Talianska vyhlásená medzi gurmánmi z celého sveta.

Jadranské 
more

SICÍLIA

KALÁBRIA
Tyrhénske 
more
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Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 26 °C 23 °C

Júl 29 °C 24 °C

August 29 °C 26 °C

September   26 °C 25 °C

Október 23 °C 21 °C
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Informácie o letoch
Taliansko > Kalábria

8/15-dňové lety z Bratislavy do Lamezia Terme
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 13. 6. – 19. 9. 2017

8/15-dňové lety z Košíc do Lamezia Terme
Odletový deň: piatok
Termíny odletov: 16. 6. – 22. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8-dňo-
vého zájazdu je zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, v prípade 
15-dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Talianska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov po 
návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných štá-
tov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na 
príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje die-
ťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, odporúča-
me mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. 
Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 
alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou podpísa-
né prehlásenie jedného z rodičov, že s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
deným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Lamezia Terme
Lamezia Terme, mesto rozprestierajúce sa medzi horami 
a morom sa člení do 3 častí: Nicastro, Sambiase a San Euf-
emia. Ako už názov mesta vypovedá, nájdete tu termálne 
pramene, nazývané „Terme di Caronte“, románskeho pôvo-
du. Lamezia ponúka okrem medzinárodného letiska rôzne 
nákupné možnosti a tiež mnoho možností zábavy.

Capo Vaticano
Capo Vaticano – letovisko ležiace v nádhernej rekreačnej 
oblasti v južnej časti Kalábrie a nachádza sa neďaleko his-
torického talianskeho mesta Tropea. Capo Vaticano uchváti 
každého veľmi členitým pobrežím, kde skaly prudko padajú 
do mora a striedajú sa so zátokami s piesočnatými plážami 
s krištáľovo priezračnou vodou. Okrem kúpania na rozma-
nitom pobreží Capo Vaticano sú tu i ideálne podmienky pre 
potápačov. Tunajšie pobrežie ponúka prekrásny výhľad na 
neďaleké Liparské ostrovy s impozantnou sopkou Strom-
boli.

Tropea
Tropea, jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie, roz-
kladajúce sa na rozhraní zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro. 
Pochádza z grécko-normandskej doby. Z nej sa zachovalo 
nepreberné množstvo historických pamiatok, ako napr. 
normandská katedrála z 11. st., kostol Sv. Marie vybudo-
vaný na vrchole skalnatého útesu, kam vedie príkre scho-
disko, kostol Sv. Františka z Assisi a mnoho iných kostolov, 
kaplniek a palácov, dotvárajúcich spolu s úzkymi uličkami 
typický kolorit mesta. Pobrežie je vyhľadávané kvôli krištá-
ľovému moru a plážam s bielym jemným pieskom spes-
treným výskytom skalnatých útesov. K Vašej spokojnosti 
prispeje i mnoho zábavných podnikov a reštaurácií s miest-
nymi špecialitami.

Pizzo
Mestečko Pizzo je jedným z historicky najznámejších miest 
južnej časti Talianska. Má cca 9 000 obyvateľov a jeho zá-
klady pochádzajú ešte z doby, kedy toto územie bolo ovlá-
dané Grékmi, teda asi 1 500 p.n.l. Pizzo je plné krivoľakých 

uličiek a obchodíkov. Nájdete tu kostoly i španielsky hrad, 
postavený v polovici 15. stor. Ferdinandom Aragónskym. Na 
začiatku 19. stor. tu bol zatvorený pred svojou popravou 
Gioacchino Murat, neapolský kráľ. Od hradu, ktorý sa na-
chádza na hlavnom námestí, sa otvára nádherný výhľad 
na more a na pláž na úpätí skaly. Medzi zaujímavosti, ktoré 
môžete v meste Pizzo uvidieť, bezpochyby patrí jaskyňa 
so svätyňou Piedigrotta, kde v 19. stor. miestny umelec 
vytesal do pieskovcovej skaly sochy svätcov. Gastronomic-
kou špecialitou je miestna čokoládovo-oriešková zmrzlina 
Tartufo, ktorá tu vznikla pred viac než 100 rokmi. Jej názov 
pochádza z podoby tejto zmrzliny, ktorá pripomína hľuzov-
ku, čo je vzácna pochutina, typ huby, ktorú hľadajú v lesoch 
špeciálne cvičené psi. Jedná sa o zmrzlinovú guľu tvorenú 
orieškovou a čokoládovou zmrzlinou, vo vnútri ktorej je te-
kutá čokoláda a celá je obalená v kakau.

Letoviská > Umiestnenie hotelov

LAMEZIA TERME

KALÁBRIA
CLUB VALTUR
CAPO RIZZOTO

NAUSICAA VILLAGE

CAPO VATICANO

SCOGLIO DELLA
GALEA

TORRE RUFFA ROBINSON

POGGIO DI TROPEA

ORIZZONTE BLUBAIA DEL SOLE

IL GATTOPARDO

PORTO CALEO

MARCO POLO

Taliansko > Kalábria

Umiestnenie hotelov
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Fakultatívne výlety

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. Výlety sa objednávajú a platia 
po skončení uvítacej schôdzky, kde budú predstavené.

Liparské ostrovy

Taliansko > Kalábria

Liparské ostrovy 
(celodenný lodný výlet)
Zážitky na mori všetkého druhu. To je plavba na Eolské (Li-
parské) ostrovy. V rámci celodenného výletu navštívite 3 zo 
7 ostrovov, ktoré všetky majú sopečný pôvod a nachádzajú 
sa v aktívnom pásme medzi Etnou a Vezuvom. Po cca 3 ho-
dinovej plavbe dorazíme na najjužnejší, skromný a tichý Vol-
cano s bahennými kúpeľmi (cca 2-3 € vstup, fakultatívne), 
nasleduje krátka plavba na rušný Lipari v gréckom štýle, kde 
sa môžete cca 2,5 hodiny prechádzať alebo zájsť na obed 
do niektorej z početných reštaurácií (nie je v cene). Plavba 
pokračuje na najbizardnejší ostrov súostrovia, stále aktívny 
Stromboli. Po krátkej prehliadke, eventuálne kúpanie (čier-
ne, vulkanické pláže) sa vrátite zase späť na kalábrijské 
pobrežie (cca 1,5 hod. plavby). Sprievodca je iba na lodi! 
Odchod lode z Tropei. Poradie ostrovov sa môže rozhodnu-
tím kapitána zmeniť. So sebou: plavky, opal. krém, uterák, 
pohodlné oblečenie a obuv. Na lodi je bar.
Orientačná cena: 57 € dospelá osoba, 29 € dieťa 2-12 rokov 
(platí pre všetky letoviská)

Stromboli by night 
(poldenný lodný výlet)
Ohromujúce vulkanické divadlo v réžii Matky Prírody. Po obe-
de sa vydáte z prístavu Tropea na vyhliadkovej lodi (kapacita 
300 ľudí, k dispozícii bar) na šíre more smerom k vulkánu 
Stromboli. Po 2 hod. plavby na Stromboli nasleduje 3-4 hod. 
rozchod a možnosť prehliadky obývanej časti ostrova, prí-
padne kúpanie a opaľovanie na čiernych plážach. Pri súmra-
ku povečeriate v niektorej z rybárskych taverien (nie je 
v cene). Pri zapadajúcom slnku sa nalodíte a opäť vyplávate 
z prístavu San Vincenzo pozdĺž malého sesterského vulkánu 
Strombolichio. Po zotmení budete mať príležitosť zahliadnuť 
sopečné predstavenia, spravidla každých 20 min. erupcie. 
Nasleduje návrat do hotela cca pred polnocou.
Orientačná cena: 55 € dospelá osoba, 28 € dieťa 2-12 rokov 

Tropea a Pizzo – to najlepšie z Kalábrie v 1 dni so sprie-
vodcom
Región Kalábria je známy pre svoju pikantnú a sladkú 
kuchyňu. Vydáte sa najprv do starobylého mestečka Pizzo, 

ktorému dominuje hrad, kde bol popravený švagor Napo-
leona. Na pitoresknom námestí Piazza della Repubblica 
budete môcť vidieť v tradičnej cukrárni prípravu najsláv-
nejšej zmrzliny Talianska – Tartufo di Pizzo a tiež ju ochut-
nať (nie je v cene). Neskôr nasleduje voľný čas. Ďalej sa 
autobusom presuniete do dolného Pizza, kde sa nachádza 
jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie – jaskyňa Pe-
digrotta, vysekaná do tufovej skaly s početnými sochami. 
Okolo poludnia vyrazíte na najzápadnejší výbežok Kalábrie 
„Capo Vaticano“, kde si dáte obed v typickej kalábrijskej, 
rodinnej reštaurácii (nie je v cene) a budete pokračovať na 
vyhliadkovú plošinu Belvedere, kde vápencové útesy staré 
milióny rokov strmo spadajú do mora a vytvárajú fascinu-
júcu a nezabudnuteľnú panorámu. Práve tu uvidíte jednu 
z 10 najkrajších pláží sveta – Groticelle. Pri dobrom počasí 
je vidieť aj sopka Stromboli a lákavé sicílske brehy. Nasle-
duje cesta do perly Tyrhénskeho pobrežia – prekrásneho 
mestečka Tropea z grécko-normánskej doby. Zachovalo sa 
tu veľa historických pamiatok, ktoré si pozriete pri pre-
hliadke a potom budete mať voľný čas pre vlastné nákupy 
a nasatie pravej juhotalianskej atmosféry. Výlet uzatvára 
ochutnávka kalábrijských špecialít (v cene), ktoré si mô-
žete následne tiež zakúpiť (salámu nduja, lekvár z cibule, 
domáce cestoviny fi leja, syry, vína, likéry). Za deň uvidíte 
v kocke „všetko“, čo Kalábriu robí Kalábriou. So sebou: po-
hodlnú obuv (do jaskyne sa ide po schodoch, mesto Tropea 
je dláždené tzv. mačacími hlavami), opaľovací krém, prí-
padne pokrývku hlavy.

Sicília – Taormina 
(celodenný výlet)
Sicília – najväčší ostrov v Stredozemnom mori je starobylý, 
ovenčený mýtami a tradíciami. Iónske more, subtropické 
krásy miestnej prírody, malebné dedinky. To všetko na 
dosah Kalábrii! Nezmeškajte príležitosť vidieť pri jednej 
dovolenke hneď dve rôzne tváre Talianska! Samotná cesta 
smerom k Messinskej úžine, pozdĺž úchvatného pobrežia 
Costa Viola je panoramatickou prehliadkou z výšin diaľni-
ce A3. Z mestečka Villa San Giovanni sa preplavíte počas 
20 minút na sicílske pobrežie. Prejdete moderným mestom 
Messina a onedlho Vás privíta najkrajšie mesto Sicílie – Ta-

ormina – „okno do moderného sveta“. Taormina, situovaná 
vysoko nad morom, ponúka nielen úžasné výhľady na naj-
vyššiu činnú sopku Európy – Etnu, ale aj fantastický výhľad 
na azúrové more. Jej príjemne malé a kompaktné centrum 
Vám počas príjemnej prechádzky predstaví všetko, čo 
mesto nahromadilo za stáročia svojho života na výslní ako 
hviezda par excellence a jedno z najkrajších miest sveta. 
Nechýba bohatá obchodná sieť, kde si môžete nakúpiť su-
veníry, sicílske pochúťky, ale aj tak preslávenú taliansku 
módu (veľa luxusných obchodov so značkovým tovarom, 
i outlety). Po prehliadke nasleduje obed v panoramatickej 
reštaurácii (nie je v cene) s výhľadom na členité pobrežie, 
lanovku a pláže. 
Min. 12 osôb s českým/slovenským sprievodcom po celú 
dobu, okrem sprievodcovania v samotnom meste. 
Orientačná cena: 56 € dospelá osoba, 28 € dieťa 2-12 rokov 
(platí pre všetky letoviská)

Spicy Calabria 
(poldenný lodný výlet)
Dych berúca scenéria, strmé útesy nad priezračným, tyr-
kysovo modrým morom, krásne zátoky, hry svetiel a fa-
rieb a taktiež jedinečný panoramatický výhľad na Liparské 
ostrovy a Sicíliu – to je Capo Vaticano, najzápadnejšia časť 
Kalábrie. V pôvabnom starobylom meste Tropea sú k vi-
deniu typické predajne suvenírov, staré kostoly, úzke ulič-
ky s výraznou príchuťou Talianska, vďaka ktorej si Tropea 
vyslúžila status „Perly Kalábrie“. Výlet zahŕňa ochutnávku 
slávneho, veľmi pikantného mäkkého salámu „Nduja“, 
vyrábaného podľa prastarých receptúr z bravčového mäsa 
a  ochutený štipľavou papričkou pepperoncino. Na záver 
výletu prechádzka uličkami stredovekého starého mesta.
Orientačná cena: 30 € dospelá osoba, 15 € dieťa 2-12 rokov 

Pizzo 
(poldenný lodný výlet)
Idylická rybárska dedinka Pizzo sa nachádza na strmej ska-
le s výhľadom na záliv Santa Eufemia. Typické talianske 
mestečko patrí k najčarovnejším miestam Kalábrie, so svo-
jimi úzkymi uličkami, malými obchodíkmi a pochopiteľne 
i historickým centrom, ktorému dominuje hlavné námestie 
La Piazza della Republica. Námestie plné farebných stolov, 
stoličiek a markíz z miestnych cukrární, ktorých hlavnou 
devízou je najznámejšia zmrzlina Talianska – Tartufo di 
Pizzo. Najprv navštívite neobvyklý jaskynný kostol Piedig-
rotta, potom nasleduje pešia prechádzka cez staré mesto 
až k hradu Murat a samozrejme, bude čas i na zmrzlinu.
Iba pre letoviská Tropea, Capo Vaticano
Orientačná cena: 24 € dospelá osoba, 12 € dieťa 2-12 rokov 

Capo Colonne/Le Castella 
(celodenný výlet) 
Pekný celodenný výlet pozdĺž iónskeho pobrežia. Najprv 
navštívite výbežok Capo Colonne, kde sa nachádzajú po-
zostatky starobylého chrámu bohyne Héry. Toto miesto je 
stále považované za posvätné. Poobede navštívite pevnosť 
Le Castella, založenú v 13 storočí. Súčasťou výletu je aj 
plavba loďou s preskleným dnom. Návrat do hotela je cca 
o 18:00 hod. Výlet je ponúkaný iba z oblasti Capo Rizzuto.
Orientačná cena: 33 € dospelá osoba, 17 € dieťa 2-12 rokov 
(min. počet pre realizáciu výletu je 30 osôb) 

Nočný výlet Le Castella 
(poldenný) 
Obľúbený večerný lodný výlet s ochutnávkou typických 
miestnych sladkostí. Plavba loďou s preskleným dnom. Ná-
vrat do hotela okolo polnoci. Výlet je ponúkaný iba z oblasti 
Capo Rizzuto.
Orientačná cena: 30 € dospelá osoba, 15 € dieťa 2-12 rokov 
(min. počet pre realizáciu výletu je 30 osôb) 

Upozornenie:
Česky alebo slovensky hovoriaci sprievodca pri min. počte 
15 osôb. Uvedená ponuka je iba orientačná. Program i ceny 
sa môžu počas sezóny zmeniť. Fakultatívne výlety neorga-
nizuje CK Kartago tours a.s., ale miestni poskytovatelia. Prí-
padné sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne na mieste. Vý-
lety sprevádza miestny sprievodca, ak nie je uvedené inak.  
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Hotel pozostáva z hlavnej budovy a štyroch dvojpodlažných budov obklopených zeleňou. Súčasťou 
komplexu je aj časť určená pre zábavu s amfi teátrom, aquaparkom, miniklubom a športovými ihriskami. 
Tento obľúbený rezort ponúka aktívnu dovolenku predovšetkým pre rodiny s deťmi a mladých ľudí. 

Porto Kaleo Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Rodinná izba: 1122-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m (shuttle bus)
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  16 km (Cutro)
nákupné možnosti:  v hoteli, v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, minibar, trezor, vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), balkón 
alebo vstup do záhrady
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reštaurácie (za poplatok), pizzéria, lobby bar, 
bar pri bazéne, novinový stánok, Wi-Fi v lobby (za-
darmo), lekár, konferenčná miestnosť, bazén, bazén 
pre deti
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis (vybavenie za poplatok), 
futbal, volejbal, basketbal, stolný tenis, fi tness, aqu-
apark, lukostreľba
Športové aktivity a zábava za poplatok
kitesurfi ng, futbalová škola pre deti, masáže, mo-
torizované vodné športy, kanoe, vodné lyžovanie, 
windurfi ng 
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: raňajky, obedy a večere, ½ l mi-
nerálky a pohár vína na osobu ku každému jedlu, vy-
brané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Upozornenie
Hotel môže požadovať pobytovú taxu 2,50 €/osoba/
deň splatná v hotovosti na mieste pobytu. 

Taliansko > Kalábria > Cutro

od 869 €Katalógová
cena

od 590 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený a rozľahlý klubový hotel sa rozprestiera na vyvýšenom pobreží Iónskeho mora, priamo nad záli-
vom lemovaným dlhou piesočnatou plážou. Rezort tvoria dvoj a trojpodlažné budovy umiestnené v zelenej 
záhrade. Rezort je ľahko vyvýšený nad zátokou a ponúka krásny výhľad na okolie. Časť širokej piesočnatej 
pláže s plážovým servisom je zadarmo len pre hotelových hostí a je prístupná príjemnou prechádzkou od 
centrálnej bazénovej časti hotela (po schodoch), alebo hotelovým minibusom. Rezort je ideálnou voľbou 
ako pre páry, tak aj pre rodiny s deťmi. Svojim hosťom ponúka priestranný bazén, bohaté animačné progra-
my a širokú škálu doplnkových rekreačných aktivít. 

Club Valtur Capo Rizzuto ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  200 m
vzdialenosť od letiska:  100 km
vzdialenosť od centra:  7 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar (naplnenie za poplatok), vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), trezor na izbe 
(zadarmo)
Zariadenie hotela
hala s recepciou, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), hlavná 
reštaurácia, plážová reštaurácia, 2 bary, bazén (le-
žadlá zadarmo, osušky za poplatok), bazén pre deti, 
miniklub, minimarket, boutique, kaderníctvo
Pláž
piesočnatá, plážový set (zadarmo, 1 slnečník + 2 le-
žadlá na izbu), osušky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, lu-
kostreľba, fi tness, stolný tenis, tenis, vodné športy 
na pláži (kanoe)
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness, vírivka, sauna, masáže, salón krásy
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 1 € za každú osobu staršiu ako 10 ro-
kov/deň, splatná v hotovosti na mieste.

Taliansko > Kalábria > Capo Rizutto

od 919 €Katalógová
cena

 

od 624 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený turistický komplex sa nachádza v pokojnej časti letoviska, približne 150 metrov od peknej 
piesočnatej pláže. Je postavený v štýle stupňovitých terás zvažujúcich sa k pláži a svojim hosťom ponúka 
romantické výhľady na more. V areáli nájdete dve sústavy bazénov – jedna z nich je určená výhradne 
pre dospelú klientelu a leží v hornej časti rezortu, aktívny bazénový komplex pre všetkých hostí, vrátane 
samostatného detského bazéna a s panoramatickou slnečnou terasou je umiestnený v strednej časti areálu. 
V rezorte nájdete dostatok zelene, vysoké palmy, eukalypty a citrusy, pre hotelových hostí je k dispozícii 
vlastná pláž s privátnym vstupom a s plážovým servisom zadarmo. Hoteloví hostia môžu využiť širokú 
škálu doplnkových rekreačných aktivít. Komplex odporúčame pre klientov všetkých vekových kategórií, 
ako páry, tak i rodiny s deťmi.

Scoglio Della Galea ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111 
Izba s výhľadom na more: 11-112-111 
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112 
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  150 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  2,5 km (San Nicolo di Ricadi)
nákupné možnosti:  2,5 km
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar (naplnenie za poplatok), vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za 
poplatok), balkón či terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba – 2 oddelené 
miestnosti, možnosť až 2 prísteliek pre deti (formou 
poschodovej postele) 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, reštaurácia 
na pláži s obsluhou, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi v spo-
ločných priestoroch (zadarmo), 2 bazény – jeden iba 
pre dospelých (slnečníky a lehátka zadarmo), detský 
bazén, miniklub (v období od 12. 6. do 11. 9.), detské 
ihrisko, diskotéka, vírivka 
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy (v hlavnej sezóne), futbal, tenis, 
stolný tenis, šípky, lukostreľba, plážový volejbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, wellness, fi tness, vodné športy na 
pláži (vodné bicykle, windsurfi ng) 
Stravovanie v cene
Polpenzia plus: raňajky a večere formou bu fe tu (na 
večeru voda, nealkoholické nápoje a víno zadarmo). 
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu-
fe tu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 1 €/osoba staršia ako 14 rokov/noc, 
splatná v hotovosti na mieste pobytu.  

Taliansko > Kalábria > Ricadi

od 649 €Katalógová
cena

od 441 €Cena do
24.12.2016
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Moderný rezort Lido degli Aranci má výbornú polohu v samom srdci strediska Vibo Valentia, medzi 
strediskami Tropea na juhu a Pizzo Calabro na severe. Hotel je vzdialený iba 100 metrov od nádhernej pláže 
s bielym pieskom Bivona a krištáľovo čistej vody Tirhénskeho mora. Rezort ponúka širokú škálu služieb pre 
rodiny s deťmi ako aj pre páry vyhľadávajúce relaxáciu. Hotel je vhodný aj pre hendikepovaných klientov.

Lido degli Aranci ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  100 m
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), TV, telefón, Wi-Fi (zadarmo), mini-
bar (naplnenie za poplatok), trezor (zadarmo), balkón 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, konferenčná 
miestnosť, bar, bazén s oddelenou časťou pre deti, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zadarmo), Wi-Fi v ce-
lom areáli (zadarmo), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Stravovanie v cene
Plná penzia plus: raňajky a večera formou bufetu, 
obed servírovaný (výber z menu), víno a voda k obe-
du a večeri.

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu.

Taliansko > Kalábria > Vibo Valentia

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Hotel Lido San Giuseppe s unikátnou atmosférou je situovaný na svahu priamo nad jednou z najokúzľujú-
cejších pláží Tyrhénskeho mora. Skladá sa z niekoľkých pavilónov s panoramatickým výhľadom na more. 
Niektoré pavilóny sú vzdialené od pláže cca 250 – 300 m. Spojenie na piesočnatú pláž je zabezpečené 
shuttle busom, ktorý premáva zadarmo niekoľkokrát denne. Hotel je vzdialený len niekoľko kilometrov od 
mestečiek Tropea, Capo Vaticano a Pizzo Calabro.

Lido San Giuseppe ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  45 km
vzdialenosť od centra:  15 km (Tropea)
nákupné možnosti:  2,5 km (Briatico)
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, mi-
nibar za poplatok, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), 
balkón alebo terasa, prístelky pre deti sú formou 
poschodovej postele
Zariadenie hotela
recepcia, reštaurácia, 2 bary, amfi teáter, detské ihris-
ko, bazén (kúpacia čiapka povinná) s oddelenou 
časťou pre deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne (za-
darmo), Wi-Fi pripojenie (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, s pozvoľným vstupom do mora – vstup do 
mora miestami kamenistý, piesočnaté dno, ležadlá 
a slnečníky (zadarmo) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
škola potápania, vodné bicykle, stolný tenis
Stravovanie v cene
Plná penzia plus: raňajky formou bufetu, obedy 
a večere servírované (výber z menu), nápoje k obedu 
a večeri (1/4 l vína, ½ l vody).

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu.

Taliansko > Kalábria > Brace

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Prázdninový rezort Nausicaa Villagge sa nachádza na Iónskom pobreží Kalábrie, vo vyhľadávanej lokalite 
Sant Andrea. Táto oblasť je známa najmä vďaka krásnemu kúpaniu a krásnej dlhej piesočnatej pláži, ktorá 
lemuje pobrežie v dĺžke niekoľkých kilometrov. Komplex sa skladá z niekoľkých nižších budov v udržiavanej 
záhrade s palmami a olivovníkmi, klimatizované izby sú zariadené v stredomorskom štýle a majú vždy 
balkón alebo terasu. Skvelá poloha rezortu v tesnej blízkosti pláže (len cez miestnu komunikáciu), stravo-
vanie formou soft all inclusive, či dostatočná ponuka doplnkových rekreačných aktivít je ideálnou voľbou 
príjemnej dovolenky. Hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie a predovšetkým rodinám s deťmi.

Nausicaa Village ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  65 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar, 
vlast né sociálne zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič vla-
sov), trezor na recepcii (za poplatok)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), bazén (ležadlá 
a slnečníky zadarmo, plážové osušky za poplatok), 
detský bazén, detské ihrisko, miniklub, obchod so 
suvenírmi
Pláž
piesočnatá (1 ležadlo + 1 plážové kresielko + 1 slneč-
ník na izbu zadarmo, neplatí pre 1-2. rad ležadiel)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenis, futbal, plážový volejbal, 
stolný tenis, fi tness, nemotorové vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
Soft All inclusive: zahŕňa raňajky, obedy a večere 
formou bu fe tu (počas obeda a večere voda a džbán 
vína), neskoré raňajky s kávou a pečivom. Počas 
dňa neobmedzené množstvo vody a miestnych ne-
alkoholických nápojov (postmix). Možnosť čerpať na 
miestach a časoch určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 1 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu.

Taliansko > Kalábria > Sant Andrea dello lonio

od 869 €Katalógová
cena

 

od 590 €Cena do
24.12.2016
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Elegantný hotelový komplex zložený z hotelovej časti, bungalovov a apartmánov sa nachádza medzi 
Tropeou a Capo Vaticano v bezprostrednej blízkosti pláže. Hotel ponúka možnosť aktívneho odpočinku pri 
mori. Tento príjemný komplex je zároveň oázou pokoja a je ideálny na relaxáciu. 

Baia del Sole ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11
Izba Superior: 11-112-111
Rodinná izba: 112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  150 m
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar, TV so satelitným príj-
mom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba Superior, Rodinná izba – dve oddelené miest-
nosti 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 reštaurácie, bar, Wi-Fi 
pripojenie v celom areáli (zadarmo), obchody, bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za poplatok), 
detský bazén, detské ihrisko, miniklub 
Pláž
s hrubým pieskom, miestami okruhliaková (odporú-
čame topánky do vody), ležadlá, kreslá a slnečníky 
(zadarmo, 1 slnečník + 1 ležadlo + 1 kreslo na izbu), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, tenis, stolný 
tenis, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
škola surfovania, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bu fe tu, večere servíro-
vané
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: obedy servírované

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu. 

Taliansko > Kalábria > Capo Vaticano

od 1 079 €Katalógová
cena

 

od 733 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený dobre vybavený komplex leží pri krásnom zálive neďaleko Capo Vaticano, 12 km od historického 
a kultúrneho centra Tropea. Rezort leží priamo pri pobreží a je obklopený nedotknutou prírodou, štandardné 
izby sú umiestnené v radových vilkách. Vzhľadom na veľký výber zábavy a športu odporúčame pre aktívnu 
a rušnú dovolenku.

Torre Ruffa Robinson ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  600 m
Ubytovanie
umiestnené v radových vilkách, stropný ventilátor, 
telefón, chladnička, televízor so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pripo-
jenie na internet (za poplatok), bar s terasou a výhľa-
dom na more, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), olym-
pijský bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
bazén s fontánkou, detské ihrisko, miniklub 
Pláž
piesočnatá, vo vode sú kamene (odporúčame to-
pánky do vody), ležadlá (za poplatok), 1 slnečník + 2 
kreslá na izbu (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné progra-
my, plážový volejbal, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži ponúkané vo vzdialenosti cca 
1 km od hotela, biliard, tenis
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bu fe tu (počas 
ve čere neobmedzené množstvo vody a stolového 
vína) 
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: obedy formou bu fe tu (počas obeda ne-
obmedzené množstvo vody a stolového vína) 

Upozornenie
Po príchode je nutné si predplatiť hotelovú kartu 
(vklad min. 50 €), ktorá slúži k bezhotovostnej platbe 
nad rámec objednaných služieb (napr. nápoje). Ne-
využitý kredit je klientom pri odchode vrátený späť. 
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu. 

Taliansko > Kalábria > Capo Vaticano

od 609 €Katalógová
cena

od 414 €Cena do
24.12.2016
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Rezort Marco Polo sa nachádza v tesnej blízkosti dedinky Santa Domenica, v časti Tropea. Je terasovito 
umiestnený na skalisku nad morom a priamo nad jednou z najkrajších pláží v oblasti. Vďaka svojmu umiest-
neniu ponúka úchvatný výhľad na celý záliv Riaci. Hotel má vlastný úsek pláže so servisom pre svojich 
hostí. Na pláž sa klienti dostanú peši alebo sa môžu prepraviť hotelovým výťahom (za poplatok 0,25 €). 
Jednoducho zariadené izby sú umiestnené v blízkosti bazéna. Príjemnou prechádzkou sa dostanete do 
dedinky Santa Domenica. Mesto Tropea je vzdialené cca 2 km od hotela.

Marco Polo ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba economy: 1-11-112-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  800 m
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, minibar, TV so satelitným 
príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor na izbe (zadarmo), balkón alebo 
terasa. Prístelky pre deti sú formou poschodovej po-
stele.
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 reštaurácie ( jedna hlav-
ná a jedna na pláži), bar pri bazéne, Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok), bazén s integrovanou detskou časťou 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), miniklub 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, kreslá a slnečníky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bu fe tu, večere servírova-
né s výberom z menu
Stravovanie za príplatok
Plná penzia: obedy servírované

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu. Pre kúpanie v bazéne je vyžadovaná 
kúpacia čiapka. Je možné si ju za minimálny poplatok 
zakúpiť aj v hoteli.

Taliansko > Kalábria > Tropea – Santa Domenica

od 549 €Katalógová
cena

od 373 €Cena do
24.12.2016
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Obľúbený hotelový rezort sa nachádza na skale La Pizzuta, na mieste s pôsobivým výhľadom na prístav 
a historické centrum mesta Tropea. Ubytovanie je zabezpečené v jednoducho zariadených, klimatizovaných 
priestranných apartmánoch. Bary a reštaurácie sa nachádzajú vo vzdialenosti 2,5 km. Najbližšia pláž je 
vzdialená 100 m. Na piesočnatú pláž s hotelovým servisom, vzdialenú cca 1,5 km vás dopraví hotelový 
shutlle bus zadarmo. 50 metrov nad morom sa nachádza bazén s integrovanou časťou pre deti a slnečná 
terasa s  fascinujúcim panoramatickým výhľadom na okolie. Hotel s priaznivou cenou odporúčame pre 
menej náročnú klientelu.

Poggio di Tropea ***

Obsadenosť izieb
Štandardný apartmán: 11-112-1122-111
Apartmán s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  100 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
klimatizácia, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby, kuchynský kút (používanie je spoplatnené 
50 €/týždeň chladnička a kuchynský kút, 20 €/ týž-
deň iba chladnička), oddelená izba s TV so satelitným 
príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Apartmán s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar pri 
bazéne, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), ba-
zén s integrovanou časťou pre deti a slnečná terasa 
(ležadlá a slnečníky zadarmo)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo 1 slnečník + 
1 ležadlo + 1 kreslo na izbu) zabezpečené na hotelo-
vej pláži vzdialenej 1,5 km. 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, multifunkčné ihrisko na basket-
bal, futbal, tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive light: raňajky, obedy a večere formou 
bu fe tu (počas obeda a večere pohár vína a 0,5 l vody 
v cene), neobmedzené množstvo vody a miestnych 
nealkoholických nápojov v bare pri bazéne. Možnosť 
čerpať na miestach a v časoch určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu. 

Taliansko > Kalábria > Parghelia

od 609 €Katalógová
cena

od 414 €Cena do
24.12.2016
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Hotel s veľmi priateľskou atmosférou sa nachádza na kopci s krásnym panoramatickým výhľadom. 
Pre svojich klientov organizuje niekoľkokrát denne zadarmo shuttle bus na pláž, kde je pre 
klientov zabezpečený plážový servis. Centrum mesta Tropea sa nachádza asi 1,5 km od hotela 
a klienti môžu využiť hotelovú dopravu do mesta zadarmo. 

Orizzonte Blu ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-11-112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  1,5 km
vzdialenosť od letiska:  60 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  800 m
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, minibar, TV so satelitným príjmom, 
vlast né sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor 
na izbe (za poplatok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštauráciabar pri bazéne, Wi-
Fi pripojenie (zadarmo), bazén s integrovanou detskou časťou 
(ležadlá a slnečníky zadarmo) 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, kreslá a slnečníky zadarmo (2 ležadlá + 1 
slnečník na izbu) na hotelovej pláži 1,5 km od hotela
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bu fe tu, večere výber z menu (počas 
večere voda zadarmo)
Stravovanie za príplatok
Soft All inclusive: raňajky formou bu fe tu, obedy a večere vý-
ber z menu, neobmedzené množstvo vody a miestnych neal-
koholických nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 2  €/osoba/deň splatná v hotovosti na mieste 
pobytu. Pre kúpanie v bazéne je vyžadovaná kúpacia čiapka. Je 
možné si ju za minimálny poplatok zakúpiť aj v hoteli.

Taliansko > Kalábria > Tropea

d í v w é
Menší, jednoduchý rodinný hotel sa nachádza v lokalite Ricadi-Capo Vaticano. Známa pláž „Le 
Grotticelle“ s jemným bielym pieskom je vzdialená asi 15 minút chôdze. Hotel odporúčame 
nenáročným klientom. Niekoľkokrát denne je hosťom k dispozícii hotelový shuttle bus na pláž 
zadarmo. Hotel neponúka animačné programy. 

Il Gattopardo ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  800 m
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  3 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, minibar, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič na vlasy, WC), bal-
kón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-Fi pripo-
jenie (za poplatok), bazén s hydromasážou (ležadlá a slnečníky 
zadarmo), detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo 1 slnečník + 2 ležadlá 
na izbu)
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou jednoduchého bu fe tu, večere ser-
vírované

Upozornenie
Pobytová taxa 2  €/osoba/deň splatná v hotovosti na mieste 
pobytu. 

Taliansko > Kalábria > Capo Vaticano

od 579 €Katalógová
cena

od 569 €Katalógová
cena

od 393 €Cena do
24.12.2016

od 386 €Cena do
24.12.2016
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SARDÍNIATaliansko

Mena: euro (€)

Časový posun: +0 hodín

Hlavné mesto: Cagliari

Telefonická predvoľba: +39

Dĺžka letu: 2:00 hod.

Sardínia
Sardínia, druhý najväčší taliansky ostrov, ktorý sa nachádza západne od Ape-
ninského polostrova a južne od francúzskej Korziky. Ostrov je rozdelený do 
štyroch oblastí: Sassari, Nuoro, Oristano a Cagliari. Cagliari je hlavným mestom 
Sardínie. Ostrov je ako stvorený pre celoročnú dovolenku. Sardínia láka svojou 
panensky nedotknutou prírodou, bohatstvom podmorského života, jedinečnými 
plážami a  nenapodobiteľnou atmosférou. Pôsobivý dojem zo Sardínie dopĺňa 
zmes nádherných vôní a farieb tunajšej fl óry. Čarovný ostrov v Stredozemnom 
mori s  krásnymi piesočnatými plážami, z ktorých určite najznámejšou je Costa 
Smeralda (Smaragdové pobrežie) na severovýchode ostrova, azúrovým morom 
a nezničenou prírodou. Ak chcete stretnúť známe osobnosti, nájdete ich práve tu. 
Na severe Sardínie odporúčame navštíviť súostrovie La Maddalena, rozprávkové 
údolie Valle della Nuraca, archeologické nálezisko u Porto Torres alebo prírodnú 
rezerváciu Asinara.

K najznámejším a najnavštevovanejším mestám na ostrove patrí mesto Nuoro 
známe jedinečnou zbierkou etnických predmetov, šperkov a odevov sardínske-
ho ľudu. Ďalším mestom, ktoré sa oplatí vidieť je mesto Sassari so zachovalými 
historickými pamiatkami. Alebo čo tak navštíviť mesto Alghero, v ktorého okolí 
sa nachádza prírodná jaskyňa Grotta di Nettuno a Grotta Verde alebo tiež Caglia-
ri s pamiatkami z rozličných historických období, ako sú starorímsky amfi teáter 
alebo byzantský kostol San Saturnino. Sardínia je však vyhľadávanou destináciou 
a rajom pre potápačov. Pobrežie Sardínie je bohaté na podmorský život a potá-
pači sa môžu kochať pohľadom na pestrofarebné ryby, chobotnice, murény a iné 
zaujímavé tvory. Dobrodruhov potápačov isto zaujme viacero vrakov, ktorých je 
pri pobreží Sardínie niekoľko. Milovníci turistiky by mali navštíviť národný park 
Gennargentu s bohatou faunou, fl órou a čistým vzduchom. Na severe Sardínie sa 
nachádza ostrovček Isola dei Gabbiani, ktorý je považovaný za raj pre windsurfe-
rov a kitesurferov. Ostrovček je spojený s pevninou asfatlovou cestou. Niekoľko-
krát denne sem jazdí autobus z mesta Palau. Sardínia uspokojí požiadavky i tých 
najnáročnejších, ktorí hľadajú pokoj, odpočinok v krásnej prírode, ale i komfort. 
Patrí k najmenej osídleným talianskym ostrovom.

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 26 °C

Júl 30 °C 27 °C

August 32 °C 28 °C

September   30 °C 27 °C
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8/15-dňové lety z Bratislavy do Olbie
Odletový deň: sobota
Termíny odletov: 10. 6. – 16. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Smart Wings
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os. 
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8 dňo-
vého zájazdu je zahrnuté ubytovanie na 7 nocí a v prípade 
15-dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.).

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Informácie o letoch
Taliansko > Sardínia

Jaskyňa Grotta di Nettuno

Pláž Stintino

Bosa

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Talianska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov 
po návrate z dovolenky. Deti musia cestovať s vlastným 
cestovným dokladom. V prípade, že cestuje dieťa mladšie 
ako 18 rokov s rodičmi s iným menom, odporúčame mať so 
sebou kópiu rodného listu dieťaťa v angličtine. V prípade, 
že cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi 
alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou aj pre-
hlásenie jedného z rodičov, že dieťa s danou osobou môže 
cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v angličtine s uve-
dením telefónneho čísla). Držitelia cestovných dokladov 
iných štátov ako je Slovenská republika a Česká republika 
sú povinní zaistiť si potrebné doklady na cestu na prísluš-
nom veľvyslanectve alebo konzuláte.

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Cala Gonone 
Mestečko na východnom pobreží Sardínie, v zálive Golfo di 
Orosei, je súčasťou národného parku Gennargentu. Pláže 
s hrubším ružovkastým pieskom a priezračné more sú po-
važované za jedny z najkrajších v celom Stredomorí. Medzi 
najznámejšie pláže patria napr. Cala Luna, Cala Sisine, Cala 
Briola, Cala Mariola, Cala dei Gabbiano. V samotnom Cala 
Gonone sú k dispozícii rôzne obchody, reštaurácie, bary 
a  ďalšie zázemie pre turistov, vrátane rôznych vodných 
športov. 

Orosei
Orosei je stredisko umiestnené medzi morom a horami 
Tuttavista. Typické pre toto stredisko sú úzke ulice a krás-
ne kostoly, zvlášť San Antonio Abate, chrám chránený sta-
rovekou pevnosťou Pisan. Kostol San Giacomo Maggiore, 
postavený medzi 17. a 18. storočím je tiež zaujímavý. Okolie 
je bohaté na turistické atrakcie a prírodné pamiatky. Juž-
nejšie leží Orosei Marina a Cedrino Pond, ktoré sú obývané 
rôznorodým vtáctvom. Osalla Beach, 5 km dlhá pláž, je veľ-
mi pokojné miesto aj počas najväčšej sezóny. Ďalšie pláže 
– Marina di Orosei vzdialené 3 km, Fuile Mare vzdialená 
7 km, Cala Liberotto vzdialená 12 km.

Olbia
Olbia v preklade znamená šťastné mesto. V súčasnosti je 
Olbia správnym strediskom rozvinutejšej severnej časti 
ostrova. Počet obyvateľov sa odhaduje na 50 000 a Olbia 
je označovaná za najvýznamnejší prístav pre cestujúcich 
z celého Talianska. Nachádza sa tu aj medzinárodné letisko.

Costa Smeralda (Smaragdové pobrežie) 
15 km severne od Olbie začína kúzelné pobrežie, známe 
nádhernými plážami s jemným pieskom a tyrkysovo sfar-
beným morom, ktoré patrí so svojimi hotelmi, penziónmi 
a prepychovými vilami v štýle tradičnej ostrovnej architek-
túry, medzi najluxusnejšie letoviská v Stredomorí.

Letoviská > Umiestnenie hotelov 
Taliansko > Sardínia

SARDÍNIA

OROSEI
CALA GONONE BEACH VILLAGE

PARCO BLU CLUB RESORT
COSTA DORADA

OLBIA

Umiestnenie hotelov
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Cala Gonone Beach Village ****

Taliansko > Sardínia > Cala Gonone

í p u v w y é á
Obľúbený prázdninový komplex sa nachádza necelých 27 km od mestečka Orosei a pozostáva z niekoľkých jednopodlažných a dvojpodlažných budov, umiestnených 
v rozľahlom areáli. Na pláž vzdialenú cca 600 m od komplexu sa dostanete príjemnou prechádzkou alebo vláčikom, ktorý premáva na pláž zadarmo. Rodiny 
s deťmi ocenia širokú ponuku športových a rekreačných aktivít, miniklub a animačné programy. 



385

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m (shuttle vláčik 
  na pláž zadarmo)
vzdialenosť od letiska:  105 km
vzdialenosť od centra:  1 km
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
minibar (naplnenie za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič vlasov), 
detská postieľka (za poplatok, potrebné vopred re-
zervovať), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, pizzeria, 
2  bary, TV miestnosť, diskotéka, barbecue, Wi-Fi 
pripojenie v okolí bazéna (zadarmo), veľký bazén 
(ležadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub pre deti do 2 rokov, od 3 do 6 rokov, 
od 7 do 9 rokov, maxi klub pre deti od 10 do 13 rokov 
a klub pre mladých od 14 do 17 rokov, miestnosť pre 
mamičky kde môžu malým deťom pripraviť stravu
Pláž
piesočnatá s kamienkami, polohovateľné textilné 
stoličky a slnečníky (zadarmo 2 stoličky + 1 slnečník), 
bar na pláži (ponuka v bare nie je zahrnutá v cene)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, fi tness, pétanque, ho-
diny tanca, futbal, volejbal, tenis, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
kanoe, jazda na koni, požičovňa bicyklov
Stravovanie v cene
All inclusive light: raňajky, obedy a večere formou 
bu fe tu, počas obeda a večere neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických nápojov, džúsy, voda 
a víno. Kupón na jeden rozlievaný nealkoholický ná-
poj pre dospelú osobu denne (voda, soft drink, džús), 
v bare pri bazéne v časoch určených hotelom.

Upozornenie
Hotel požaduje vratnú zálohu za diaľkové ovládanie 
od klimatizácie, TV a za kľúče od izby vo výške 30 €/
izba. Hotel môže požadovať pobytovú taxu 2,50 €/
osoba/deň splatnú v hotovosti na mieste pobytu. 
Hotelová karta: Po príchode je nutné si predplatiť 
hotelovú kartu (vklad min. 20 €), ktorá slúži k bez-
hotovostnej platbe nad rámec objednaných služieb 
(napr. nápoje). Nevyužitý kredit bude klientom pri 
odchode vrátený späť. 

od 919 €Katalógová
cena

 

od 624 €Cena do
24.12.2016
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e g í p u v w y é
Obľúbený 4-hviezdičkový rodinný hotel sa nachádza 300 m od piesočnatej pláže. Na pláž sa dostanete 
prechádzkou alebo hotelovým shuttle busom zadarmo. V blízkosti hotela nájdete možnosti šnorchlovania, 
potápania a plachtenia. Hotel odporúčame pre všetky vekové kategórie.

Parco Blu Club Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m (shuttle bus 
  na pláž zadarmo)
vzdialenosť od letiska:  105 km
vzdialenosť od centra:  200 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar (na-
plnenie za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), detská po-
stieľka za poplatok (potrebné rezervovať vopred), 
trezor (zadarmo), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 bary, TV 
miestnosť, minimarket, Wi-Fi pripojenie (za popla-
tok), bazén (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
bazén, detské ihrisko, miniklub pre deti od 3 do 9 
rokov a od 10 do 13 rokov 
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá a slnečníky (za-
darmo 2 ležadlá + 1 slnečník na izbu), bar na pláži 
(ponuka v bare nie je zahrnutá v cene)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, futbal, multi funkčné 
ihrisko, hodiny tanca, tenis, stolný tenis 
Športové aktivity a zábava za poplatok
v blízkosti požičovňa kanoe, požičovňa bicyklov
Stravovanie v cene
Polpenzia plus: raňajky a večere formou bu fe tu, 
voda a víno k večeri
Stravovanie za príplatok
Plná penzia plus: raňajky, obedy a večere formou 
bu fe tu, počas obeda a večere voda a víno

Upozornenie
Hotel môže požadovať pobytovú taxu 2,50 €/osoba/
deň splatnú v hotovosti na mieste pobytu. Hotelová 
karta: Po príchode je nutné si predplatiť hotelovú 
kartu (vklad min. 20  €), ktorá slúži k bezhotovost-
nej platbe nad rámec objednaných služieb (napr. 
nápoje). Nevyužitý kredit bude klientom pri odchode 
vrátený späť. 

Taliansko > Sardínia > Cala Gonone

od 879 €Katalógová
cena

od 597 €Cena do
24.12.2016
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a c d l í
Hotel Costa Dorada je zariadený v typicky sardínskom štýle a nachádza sa v jednom z najkrajších stredísk na 
Sardínii – Cala Gonone. Vďaka vynikajúcej polohe priamo pri promenáde a krásnej piesočnato-kamienkovej 
pláži situovanej v pokojnej časti letoviska, ponúka svojim hosťom romantické prostredie na strávenie 
príjemnej dovolenky. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie. 

Costa Dorada ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  10 m
vzdialenosť od letiska:  110 km
vzdialenosť od centra:  200 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, minibar (naplnenie za po pla-
tok), trezor (zadarmo), telefón, TV so satelit ným 
príjmom, Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa, WC, sušič vlasov), detská postieľka (za 
poplatok, potrebné vopred rezervovať), trezor (zadar-
mo), balkón
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, záhrada, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo)
Pláž
piesočnatá s kamienkami, ležadlá a slnečníky (za 
poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Raňajky: kontinentálne, formou bu fe tu
Stravovanie za príplatok
Polpenzia: raňajky kontinentálne, formou bu fe tu 
a ve čere výber z menu 

Upozornenie
Hotel môže požadovať pobytovú taxu 2,50 €/osoba/
deň, splatnú v hotovosti na mieste pobytu. 

Taliansko > Sardínia > Cala Gonone

od 959 €Katalógová
cena

 

od 652 €Cena do
24.12.2016
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SICÍLIA

Tyrhénske 
more

M
es

si
ns

ká
 

úž
in

a
Stredozemné
more

LIPARSKÉ OSTROVY

Catania

SICÍLIATaliansko

Mena: euro (€)

Časový posun: +0 hodín

Hlavné mesto: Rím

Telefonická predvoľba: +39

Dĺžka letu: 2:15 hod.

Veľvyslanectvo SR v Taliansku: 

Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00135, Roma, Taliansko

telefón: +39 0636715200

e-mail: emb.roma@mzv.sk

Sicília - ostrov v srdci Stredozemného mora – priťahuje ľudstvo oddávna. 
Je opradený bájami a legendami, podľa ktorých si tento ostrov slnka 
vybral sám Zeus, aby sa tam dosýta napáslo jeho stádo, tu zletel z neba 
Daidalos, vynoril sa Plutón keď unikol z pekla a pristál Odyseus so svojimi 
druhmi. Ostrov je úplne jedinečný. Láka návštevníkov nielen prekrásnou 
prírodou, očarujúcimi zlatými plážami a priezračným tyrkysovým morom, 
ale aj krásou historických miest a pamiatok.

Sicília 
je najväčší ostrov (25 460 km2) v Taliansku, ale aj v celom Stredozemnom mori. 
Od talianskej pevniny je oddelený Messinskou úžinou, ktorá v najužšom mieste 
meria iba 3 km. Tento ostrov trojuholníkového tvaru obmývajú 3 moria – Tyrhénske 
zo severu, z južnej strany Stredomozemné a z východu Iónske more. Vzdialenosť 
Sicílie od Afriky je 140 km. K Sicílii patria okolité ostrovy a súostrovia: na severe 
sú to Eolie (Liparské), ostrov Ustica, na západe ostrovy Egadi a na juhu súostrovia 
Pelagia a Pantelleria.

Na Sicílii na Vás dýcha história na každom kroku. Vystriedali sa tu Feničania, Gréci, 
Kartáginci, Rimania, Normani, Habsburgovci a ďalší, a všetci tu zanechali svoj 
odkaz. Vďaka tomu tu dnes môžete obdivovať pôsobivé ruiny architektonických 
pamiatok, chrámov, divadiel a aquadukty, ktoré sa stále majestátne týčia medzi 
pozostatkami veľkých antických miest, ako aj množstvo antických palácov, sochy, 
riadu a vzácnych predmetov, ktoré sú vystavené v popredných sicílskych múzeách. 
Milovníci histórie, kultúry a umenia tu môžu obdivovať doslova archeologické 
poklady celosvetového významu. Sicília je tiež plná prírodných krás a je oblasťou 
sopiek. Etna, týčiaca sa osamotene v oblasti Katánie, s 3 370 m je najvyššia činná 
sopka v Európe. Ďalšie sopky tvoria niektoré z malých ostrovoch. Sú to sopky buď 
stále aktívne (Stromboli a Vulcano), ale aj vyhasnuté a nečinné. Na už spomenutú 
sopku Etnu môžete vystúpiť a obdivovať tu čarovné prírodné scenérie, ktoré 
podnecovali fantáziu, staroveké mýty básnikov a spisovateľov všetkých čias.
Aj početné okolité ostrovy lákajú turistov k návšteve. Asi najznámejšie z nich – 
Liparské alebo Aeolské ostrovy („sedem sestier“ Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, 
Filicudi, Alicudi a Panarea) ponúkajú takmer všetko, na čo si spomeniete - prístav 
Lipari so svojim historickým jadrom, pevnosťou a katedrálou uspokojí milovníkov 
histórie, zatiaľ čo priaznivci prírodných krás, si môžu vychutnať kúpeľ v horúcom 
bahne bahenných kúpeľov ostrova Vulcano. Tiež sa tu nachádzajú jedny z mála 
piesočnatých pláží na Liparských ostrovoch, ktoré vynikajú svojim čiernym 
pieskom. Bezpochyby najväčšou prírodnou zaujímavosťou je sopečná činnosť, 
najmä na ostrovoch Vulcano a Stromboli.

Podnebie

Mesiac Teplota vzduchu Teplota vody

Jún 28 °C 26 °C

Júl 30 °C 27 °C

August 32 °C 28 °C

September   30 °C 27 °C
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8/15-dňové lety z Bratislavy a Košíc do Catanie
Odletový deň: utorok
Termíny odletov: 13. 6. – 19. 9. 2017

* Pri letoch do Catanie je medzipristátie v Košiciach, pri od-
letoch z Catanie je medzipristátie v Bratislave.

**Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/os.
**) Zmena leteckej spoločnosti a typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kým našim snahám a snahám leteckých spoločností o do-
držanie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá 
pre dodržiavanie všetkých technických postupov, predpí-
saných v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné 
možnosti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných 
koridorov spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj 
na poslednú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňu-
jeme na túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný 
deň Vášho pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu 
a späť a nie na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípad-
ných zmenách Vás budeme bezodkladne informovať.

V cene zájazdu je zahrnuté: 
Letenka, transfer do/z hotela, ubytovanie (v prípade 8 dňo-
vého zájazdu je zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, v prípade 15 
dňového zájazdu 14 nocí), stravovanie podľa výberu, služby 
slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta. 

Informácie o letoch
Taliansko > Sicília

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 179 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnost-
nú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej do-
pravy), komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakul-
tatívne služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov 
(napr. príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.).

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako aj ceny 
leteckého paliva sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady
Pri turistických cestách do Talianska nie je od držiteľov 
cestovných pasov SR požadované vstupné vízum. Cestovať 
môžete aj na občianske preukazy (identifi kačné karty). 
Cestovný doklad musí byť platný minimálne 6 mesiacov 
po návrate z dovolenky. Držitelia cestovných pasov iných 
štátov sú povinní zabezpečiť si potrebné doklady na cestu 
na príslušnom veľvyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje 
dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom iného mena, od-
porúčame mať so sebou kópiu rodného listu dieťaťa v an-
gličtine. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so starými 
rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so sebou 
podpísané prehlásenie jedného z rodičov, že s danou oso-
bou môže cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v anglič-
tine s uvedeným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestovného dokladu. 
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Giardini Naxos a Letojani
Giardini Naxos a Letojanni sú turistické strediská, ktoré sa 
môžu pochváliť mimoriadne krásnymi a čistými plážami, 
či priezračným modrým morom a preto sú už desiatky ro-
kov vyhľadávané hlavne milovníkmi kúpania, opaľovania či 
rybolovu. Ale toto miesto má aj svoju históriu. Naxos bol 
prvou gréckou kolóniou na území Sicílie. Bola založená už 
v 735 pred n.l.. Niečo zo starého Naxu stále vidno v Parco 
Archeologico. V tomto areáli sa nachádza múzeum s ná-
lezmi z vykopávok. Naxos a Letojanni sa nachádza len pár 
kilometrov severne od slávneho starovekého mesta Taor-
mina, ktoré je známe najmä pre svoje antické divadlo, ale 
je živé, plné reštaurácií, obchodov a kaviarní a aj centrom 
bohatého nočného života. Obe strediská sú tiež ideálnym 
východiskovým bodom pre výlety na Etnu a do vnútroze-
mia k obrovskému kaňonu rieky Alcantara. Pre tých od-
vážnejších je tu lákavá turistická atrakcia – prechádzanie 
kaňonu v gumených rybárskych čižmách až po pás.

Noto/Noto Marina
Pôvodné mesto Noto Antica bol zničené fatálnym zemetra-
sením z roku 1693. Obyvatelia, ktorí prežili, si neďaleko vy-
stavali mesto nové. Na jeho výstavbe sa podieľali najlepší 
architekti Sicílie a tak dostalo nové mesto žiarivú, krásnu 
a symetrickú podobu. Navyše bolo celé mesto postavené 
z jedného druhu kameňa – vápenca, ktorý na slnku zozlátol. 
Z tohto dôvodu mesto pôsobí jednotným, pokojným doj-
mom. Dominantnou stavbou mesta je katedrála dokončená 
okolo roku 1770. Túto stavu postihlo v roku 1996 ďalšie ne-
šťastie. Veľká kupola nad hlavnou loďou sa zrútila dovnútra 
kostola. Dnes sa už dokončuje nová stavba tejto kupole. 
Okrem hlavného kostola nájdete na malej ploche baroko-
vého centra ešte nespočetné množstvo kostolov a palácov. 
Samotné Noto leží vo vnútrozemí asi 5 km od pobrežia. 
Neďaleké Noto Marina/Lido di Noto je oproti tomu typické 
prímorské letovisko s nádhernými piesočnatými plážami 
a skalnatou zátokou. Pre svoju jedinečnosť bolo Noto za-
písané na zoznam pamiatok Unesco.

Calanovella
Menšie príjemné turistické letovisko ležiace na severozá-
pade pobrežia Sicílie, priamo naproti známym Liparským 
ostrovom. Ideálny východný bod pre výlety nielen na Li-
parské ostrovy, ale i do Taormíny či na Etnu.

Sant´ Alessio
Prímorské mestečko ležiace na severovýchodnom pobreží 
Sicílie, lemuje skoro dva kilometre dlhá piesočnatá pláž. 
Pôvodne rybárska dedinka sa postupne zmenila na obľú-
bené prázdninové letovisko s reštauráciami, barmi a ka-
viarňami. Pozdĺž pobrežia sa tiahne promenáda, lákajúca 
k dlhým prechádzkam. Lokalita je ideálna i ako východisko-
vý bod k poznávaniu ostrova, obľúbeným cieľom výletov 
z tejto oblasti je napríklad Taormína (ktorá sa nachádza vo 
vzdialenosti 8 km) alebo vulkán Etna.

Letoviská > Umiestnenie hotelov
Taliansko > Sicília

SICÍLIA

SYRAKÚZY
NOTO MARINA

GIARDINI NAXOS

CATANIA

Etna

PALERMO LETOJANNI

ELI HOTEL

PARC HOTELS

SPORTING BAIA

CALANOVELLA MARE

ATAHOTEL NAXOS BEACH

SAN VINCENZO

CLUB ELORO

Giardini Naxos

Umiestnenie hotelov



392

Sirakúzy 
(poldenný výlet)
Výlet na archeologické nálezisko z čias antického Grécka. 
Uvidíte grécke divadlo, kde sa dnes hrajú klasické predsta-
venia, Hieronov oltár, jaskyňu Dionýzovo ucho a románsky 
amfi teáter. Budete pokračovať do srdca mesta, navštívite 
ostrov Ortigia, Fontánu Arethusa, Piazza Duomo a ďalšie.
Orientačná cena pre hotely v oblasti Giardini Naxos, Leto-
janni, Sant Alessio: 32 € dospelá osoba

Etna/Taormina 
(celodenný výlet)
Návšteva najznámejšej sopky v Európe Vás vynesie do výš-
ky 2000 m. n. m.. Sprievodca Vám ukáže vrchol Silvestri, 
týčiaci sa do výšky 2 400 m.n.m.. Nasleduje voľné popo-
ludnie v meste Taormina.
Orientačná cena pre hotely v oblasti Noto Marina: 54 € 
dospelá osoba
Orientačná cena pre hotel v oblasti Giardini Naxos, Leto-
janni, Sant Alessio: 30 € dospelá osoba
Orientačná cena pre hotely v oblasti Calanovella: 29  € 
dospelá osoba

Ragusa Ibla + Modica
(poldenný výlet)
Najprv si prehliadnete mesto Ragusa Ibla známe svojou 
veľkou koncentráciou kostolov a barokových budov, ako je 
napríklad kostol Santa Maria dell Idria. Ohromí Vás taktiež 
impozantný kostol sv. Jozefa alebo vila Comunale. Potom sa 
presuniete do mestečka Modica, kde si vychutnáte pohľad 
na ďalšie barokové pamiatky. Výlet sa organizuje iba z lo-
kality Noto Marina.
Orientačná cena pre hotely v oblasti Noto Marina: 29 € 
dospelá osoba, 26 € dieťa do 12 rokov

Etna
(poldenný výlet)
Návšteva najznámejšej sopky v Európe Vás vynesie do výš-
ky 2000 m. n. m.. Sprievodca Vám ukáže vrchol Silvestri, 
týčiaci sa do výšky 2 400 m.n.m.. Výlet je organizovaný 
z oblastí Giardini Naxos, Letojanni, Sant Alessio.
Orientačná cena pre hotely v oblasti Giardini Naxos, Leto-
janni, Sant Alessio: 22 € dospelá osoba

Cefalú
(poldenný/celodenný výlet)
Obľúbený výlet do jedného z najznámejších miest severné-
ho pobrežia ostrova ležiaceho približne 60 km východne od 
Palerma. Dominantou mesta je monumentálna normand-
ská katedrála z 12. storočia so známymi zlatými mozaikami. 
Čaká Vás prechádzka malebnými úzkymi uličkami mesta, 
čas bude i na nákupy či šálku pravej talianskej kávy.
Orientačná cena pre hotely v oblasti Giardini Naxos, Leto-
janni, Sant Alessio (celodenný výlet): 40 € dospelá osoba
Orientačná cena pre hotely v oblasti Calanovella (polden-
ný výlet): 20 € dospelá osoba

Palermo & Monreale
(celodenný výlet)
Pri pobyte na Sicílii je hriechom vynechať návštevu hlavné-
ho mesta. Palermo svojim návštevníkom ponúka množstvo 
historických pamiatok, monumentálnych stavieb i neopa-
kovateľnú atmosféru antiky s príchuťou orientu. Navštívi-
te katedrálu a známy Normandský palác s najznámejšou 
stavbou celej Sicílie Cappella Palatina, kaplnkou vyklada-
nou prekrásnou mramorovou mozaikou. Nasledovať bude 
návšteva mesta Monreale, ktoré hľadí na Palermo z neďa-
lekého kopca. Tu uvidíte známy Dóm s krásnym mozaiko-
vým interiérom a kláštornú krížovú chodbu, vďaka ktorým 
mesto patrí k najnavštevovanejším mestám ostrova. Výlet 
je organizovaný iba z oblasti Calanovella.
Orientačná cena pre hotely z oblasti Calanovella: 27  € 
dospelá osoba

Fakultatívne výlety

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. 

Upozornenie:
Uvedená ponuka je len informatívna. Program a ceny sa 
môžu počas sezóny zmeniť. Minimálny počet osôb nutných 
pre realizáciu výletov je 20 dospelých osôb. Česky alebo 
slovensky hovoriaci sprievodca pri minimálnom počte 
25 osôb.

 Ragusa Ibla

Syrakúzy

Teatro Greco – Taormina

Sicília

EtnaTaliansko > Sicília
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a d h v w y z é á
Známy prázdninový komplex je situovaný v jednej z najkrajších lokalít východnej časti Sicílie, v letovisku 
Giardini Naxos. Hotelová budova a dvojpodlažné vilky sú obklopené krásnym parkom o rozlohe 14 ha, so 
stredomorskou vegetáciou, citrusmi a olivovníkmi. V areáli sa nachádzajú 4 bazény ( jeden olympijských 
rozmerov), detský klub, niekoľko barov a reštaurácií. 

Atahotels Naxos Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 – 400 m
vzdialenosť od letiska:  53 km
vzdialenosť od centra:  1,5 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
vilky, klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (naplnenie za poplatok, v rámci all inclusive 
2 fľaše vody denne), vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, rybia 
reštaurácia s obsluhou (v hlavnej sezóne), detská 
reštaurácia Piazetta pre deti do 3 rokov (za popla-
tok), bar, snack bar, diskotéka, minimarket, obchod 
so suvenírmi, 2 bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo, 
osušky za poplatok a vratnú kauciu), 2 detské bazény, 
miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, vstup do mora s okrúhliakmi, ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, stolný tenis, 
volejbal, basketbal, fi tness, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, golf (Il Picciolo Golf Club, 25 km), potápanie 
(3  km od rezortu), 2 tenisové kurty, masáže, salón 
krásy, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu (pri veče-
ri pohár vína a 1/2 l vody na osobu)
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe tu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo miestnych nealkoholických a alkoholických 
nápojov. Možnosť čerpania na miestach a v časoch 
určených hotelom. Počas večere sa vyžaduje formál-
ne oblečenie.

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu (deti do 10 rokov poplatok nehradia). 
V rámci hotela sa k bezhotovostnému plateniu využí-
va predplatená hotelová karta.

Taliansko > Sicília > Giardini Naxos

od 1 209 €Katalógová
cena

 

od 822 €Cena do
24.12.2016
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a d h m n p u v é á
Obľúbený hotelový komplex Antares je situovaný na jónskom pobreží, na vrcholku, ktorý sa týči nad leto-
viskom Letojanni, iba pár kilometrov od centra Taorminy. Jeho skvelá poloha umožňuje hosťom obdivovať 
prekrásne prírodné scenérie a Taorminsky záliv. Pláž je od rezortu vzdialená cca 300 m a je prístupná 
preskleným panoramatickým výťahom vytesaným v skale, na ktorý nadväzuje podzemná chodba. Časť 
Antares je situovaná v najnižšej časti komplexu, časť Le Terrazze v strednej časti a Olimpo sa nachádza 
v hornej časti komplexu. Izby ROH sú umiestnené bez bližšieho určenia v rámci celého komplexu.

Parc Hotels ****

Obsadenosť izieb
ROH – Štandardná izba: 11-112-111
Antares – Štandardná izba: 1-11-112-111
Olimpo – Štandardná izba: 11-112-111
Le Terrazze – Štandardná izba: 1-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  300 m
vzdialenosť od letiska:  64 km
vzdialenosť od centra:  6 km
nákupné možnosti:  500 m
Ubytovanie
klimatizácia (pustená v časoch určených hotelom), 
telefón, TV so satelitným príjmom, varná kanvica, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor na izbe (za poplatok), balkón v  časti 
Olimpo a Le Terrazze
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, pizze-
ria, 2 bary, pripojenie k internetu (za poplatok), ba-
zén (ležadlá a slnečníky zadarmo, osušky za vratnú 
kauciu a poplatok za výmenu), detský bazén, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
požičovňa automobilov v blízkosti hotela, fi tness
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu
Stravovanie za príplatok
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neobmedzené množstvo miestnych nealkoho-
lických a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania 
na miestach a v časoch určených hotelom. 

Upozornenie
Pobytová taxa 1 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu.

Taliansko > Sicília > Letojanni

od 959 €Katalógová
cena

od 652 €Cena do
24.12.2016
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a d l m í u y
Štvorhviezdičkový hotel San Vincenzo sa nachádza pri krásnej, širokej piesočnatej pláži (cez promenádu)
a len pár minút jazdy od známeho mestečka Taormina. Ideálnu polohu priamo na pláži a zároveň v centre 
letoviska s možnosťou prechádzok, ocenia klienti všetkých vekových kategórií a tiež rodiny s deťmi. Hotel 
je ideálnym východiskovým bodom pre podnikanie výletov za pamiatkami.

San Vincenzo ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s balkónom: 11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more a balkónom: 
11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  54 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
Wi-Fi (za poplatok), minibar, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor
Ubytovanie za príplatok
Izba s balkónom, Izba s výhľadom na more a bal-
kónom 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, Wi-Fi na 
recepcii (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, plážový set (2 ležadlá + 1 slnečník na 
izbu, zadarmo)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večera servíro-
vaná

Upozornenie
Pobytová taxa 1 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu.

Taliansko > Sicília > Letojanni

od 1 009 €Katalógová
cena

 

San 
Vincenzo

od 686 €Cena do
24.12.2016
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a e g m p
Moderný rezort sa nachádza v tesnej blízkosti peknej piesočnatej pláže (prístup cez menej frekventovanú 
komunikáciu) s privátnym úsekom vyhradeným pre hotelových hostí (plážový servis zadarmo). Hosťom 
poskytuje ubytovanie v klimatizovaných, moderne zariadených izbách, v jednej z 3 hotelových budov. Hotel 
je vyhľadávaný pre chutnú kuchyňu v sicílskom štýle.

Eli Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  10 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  500 m
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), trezor, minibar, balkón alebo terasa, v prípade 
ubytovania 2 detí, sú prístelky formou poschodovej 
postele.
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, bar na plá-
ži, slnečná teresa, miniklub, konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, plážový set zadarmo (1 slnečník a 2 le-
žadlá na izbu), plážové osušky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
požičovňa áut, masáže
Stravovanie v cene
Polpenzia plus: raňajky formou bufetu, večere serví-
rované (výber z 3 menu). Počas večere neobmedzené 
množstvo vody a vína.
Stravovanie za príplatok
Plná penzia plus: servírované obedy (počas jedla 
neobmedzené množstvo vody a vína).

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu (deti do 10 rokov poplatok neplatia).

Taliansko > Sicília > Sant´ Alessio

od 909 €Katalógová
cena

 

od 618 €Cena do
24.12.2016
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a d m o í p y á
Tento dobre umiestnený hotel leží pri krásnom pobreží v zálive Naxos, priamo pri hlavnej promenáde. Na 
streche hotela sa nachádza slnečná terasa s ležadlami, z ktorej sa ponúka jedinečný výhľad na pobrežie 
aj okolité hory. Hotel odporúčame predovšetkým mladšej klientele alebo párom, ktoré ocenia blízkosť 
rušnejšieho centra s možnosťou zábavy.

Sporting Baia ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  50 m
vzdialenosť od letiska:  70 km
vzdialenosť od centra:  100 m
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
centrálna klimatizácia (v období 15. 6. – 15. 9.), tele-
fón, TV so satelitným príjmom, minibar na vyžiadanie 
(za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, 
sušič vlasov, WC), Wi-Fi (zadarmo), trezor na izbe 
(zadarmo)
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, Wi-
Fi na recepcii (zadarmo), krytý bazén (v rámci hotelo-
vého wellness centra za poplatok)
Pláž
piesočnatá (prístupná cez miestnu komunikáciu), le-
žadlá a slnečníky (za poplatok)
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness centrum, fi tness, turecké kúpele, sauna, 
masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Polpenzia: raňajky formou bufetu, večera servírova-
ná so zeleninovým bufetom

Upozornenie
Pobytová taxa 2 €/osoba/deň splatná v hotovosti na 
mieste pobytu (deti do 10 rokov poplatok neplatia).

Taliansko > Sicília > Giardini Naxos

od 899 €Katalógová
cena

od 611 €Cena do
24.12.2016
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a g h l m í p u v w é
Hotel Club Eloro sa nachádza na juhovýchodnom pobreží ostrova v Noto Marina, priamo pri pláži so zlatým 
pieskom. Táto oblasť patrí k najobľúbenejším oblastiam Sicílie, svojim hosťom ponúka zároveň krásne 
pláže aj dostupnosť historických pamiatok. Vzhľadom na pokojnejšiu lokalitu môžeme odporučiť nielen 
rodinám s deťmi, ktoré ocenia hotelový miniklub, ale aj klientom všetkých vekových kategórií, ktorí 
hľadajú pekné kúpanie, súkromie a možnosť prechádzok. V pešej vzdialenosti od hotela nájdete niekoľko 
ďalších piesočnatých pláží mimo hlavnej turistickej oblasti.

Club Eloro ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  75 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Noto)
nákupné možnosti:  100 m
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, telefón, TV, minibar (za po-
platok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (na recepcii zadarmo), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary, 
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), obchod so suvenírmi, 
kaderníctvo, bazén s oddelenou časťou pre deti (le-
žadlá zadarmo), miniklub (v období 16. 6. – 15. 9.)
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo, neplatí pre 
1. a 2. rad ležadiel)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy (v období 16. 
6. – 15. 9.), 2 tenisové kurty, stolný tenis, boccia, plá-
žový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy
Stravovanie v cene
Plná penzia plus: raňajky, obedy a večere formou 
bufetu (počas obeda a večere neobmedzené množ-
stvo vody a vína).
Stravovanie za príplatok
All Inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Upozornenie
Pobytová taxa 1,50 €/osoba/deň, splatná v hotovosti 
v mieste pobytu (deti do 14 rokov poplatok neplatia).

Taliansko > Sicília > Noto Marina

od 789 €Katalógová
cena

 

od 536 €Cena do
24.12.2016
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a g l u v w y é / K
Obľúbený hotelový komplex Calanovella Mare sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži v letovisku na 
severozápadnom pobreží Sicílie. Ide o klubový hotel s príjemnou, uvoľnenou atmosférou. Je dobrou voľbou 
pre rodiny s deťmi, ktoré ocenia nielen priestranný bazén a umiestnenie hotela pri pláži, ale predovšet-
kým Mango klub s českými alebo slovenskými animátormi. Ubytovanie je zabezpečené v hoteli alebo 
v rezidenčnej časti v záhrade. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií i rodinám s deťmi. Hotel 
disponuje izbami aj pre handicapovaných klientov.

Calanovella Mare ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  130 km
vzdialenosť od centra:  1,2 km (Gioisa Marea)
nákupné možnosti:  v okolí
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, WC), trezor, minibar, v prípade ubytovania 
2 detí sú prístelky formou poschodovej postele.
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, piano 
bar, bazén so šmykľavkou a vodnými tryskami (le-
žadlá a slnečníky zadarmo), detský bazén, diskotéka, 
konferenčná miestnosť (až pre 400 osôb), minimar-
ket, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, futbalové ihrisko, tenisový kurt
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neobmedzené množstvo miestnych nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov. Možnosť čerpania na 
miestach a v časoch určených hotelom.

Taliansko > Sicília > Gioisa Marea

od 849 €Katalógová
cena

 

od 577 €Cena do
24.12.2016
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Krajina zahalená tajomstvom, záhadami a mystikou, krajina protikla-
dov, krajina rozpáleného púštneho piesku a životodarného Nílu, krajina 
zašlej slávy faraónov a pyramíd, z vrcholkov ktorých dosiahnete až ku 
hviezdam. Nájdete tu množstvo kultúrnych a historických pamiatok ne-
smiernej hodnoty, máte možnosť pozorovať skvostný podmorský život 
v Červenom mori, opaľovať sa na nekonečných piesočnatých plážach, či 
sa oddávať vodným radovánkam. 

Cestovateľ, ktorý sa rozhodne cestovať do Egypta, by nemal zabudnúť ani na jednu 
z možností, ktoré táto krajina ponúka. Piesočnaté pláže, nekonečná hladina trblie-
tajúceho sa mora a kvalitné hotely, ktoré urobia vašu dovolenku plnú nezabudnu-
teľných zážitkov. Na svoje si prídu aj potápači – Červené more s jeho fascinujúcim 
podmorským svetom môžu objavovať nielen tí, ktorí majú s potápaním bohaté 
skúsenosti. Vďaka množstvu kvalitných potápačských centier sa môžu do hlbín 
ponoriť aj úplní začiatočníci. A tým, ktorí nechcú túto ponuku využiť, postačí aj 
položiť sa na hladinu mora a šnorchlovať. Pre tých, ktorí nemajú v obľube iba 
relaxovať na plážach pri mori, sme pripravili poznávacie a kombinované zájazdy. 
Počas týchto zájazdov sa môžete ponoriť do histórie, ktorá je stará niekoľko tisíc 
rokov a objavovať dotyky slávy už dávno zaniknutých ríš.

Spoznajte tajomstvo mystickej krajiny na brehu Červeného mora.

Mena: egyptská libra (LE) 

Časový posun: +0 hodina 

Hlavné mesto: Káhira

Telefónna predvoľba: +20 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire: 

3, Adel Husein Rostom, 11794, Cairo, Egypt

e-mail: emb.cairo@mzv.sk

Pohotovostná služba: 0020/1222171845

Stredozemné more
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Pamiatky, pláže, potápanie... to všetko radí oblasť Hurghada medzi najobľúbenejšie turistické miesta na 
africkom pobreží.

Informácie
Egypt > Hurghada

Podnebie

Mesiac Teplota vzdu-
chu

Teplota vody

Máj 29 °C 23 °C

Jún 30 °C 24 °C

Júl 32 °C 25 °C

August 34 °C 26 °C

September 33 °C 26 °C

Október 30 °C 24 °C

Stredozemné more
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Hurghada
Hurghada je tradičné egyptské turistické centrum na af-
rickom pobreží Červeného mora. Výhodou tohto miesta 
sú piesočnaté pláže a blízkosť atraktívnych podmorských 
koralových útesov, ako aj poloha v dosiahnuteľnej vzdia-
lenosti od Káhiry a Luxoru s ich lákadlami v podobe mo-
numentálnych staroegyptských pamiatok: pyramíd v Gíze 
a Sakkare, chrámov v Karnaku a Luxore i pohrebísk v Údolí 
kráľov a kráľovien. 

Vitajte v Hurghade!
Hurghada je najväčšou rekreačnou oblasťou a letoviskom 
v Egypte. Môže sa pochváliť svojim komfortom, aký si viete 
len predstaviť, vďaka ktorému sa stala svetovo známou. 
Rastúci záujem o dovolenku v týchto miestach vyvolal roz-

voj výstavby nových hotelových kapacít, ktoré postupne 
obsadzujú atraktívne miesta na pobreží, často až niekoľko 
desiatok kilometrov na juh od pôvodnej malej rybárskej 
osady, ktorá dala letovisku meno. Z pôvodného centra sa 
stal turistický trh s tradičnými miestnymi ručne vyhotove-
nými výrobkami a typickými suvenírmi. Hotely, najmä vyš-
ších kategórií, poskytujú služby na vysokej úrovni. 
Okrem výletov za históriou, ponúka Hurghada aj cesty na 
blízke ostrovčeky (najznámejší je ostrov Giftun) za neopa-
kovateľným svetom koralových útesov. Hurghada je známa 
aj vďaka svojim veľmi dobrým podmienkam na windsur-
fi ng. Večer sa môžete prechádzať centrom Hurghady a po-
sedieť si v kaviarničke pri šálke arabskej kávy alebo pri 
vodnej fajke.

Mena: egyptská libra (LE)

Časový posun: +0 hodina

Doba letu: 3:50 hodiny

Vzdialenosť od hlavného mesta: 550 km
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Letoviská > Umiestnenie hotelov
Egypt > Hurghada

HURGHADA

MAKADI BAY

SOMA BAY

SAFAGA

SAHL HASHEESH
PRIMA LIFE MAKADI 
RESORT & SPA

MADINAT 
MAKADI 
GOLF RESORT

SAHL HASHEESH

MAKADI BAY

THE CASCADES AT 
SOMA BAY GOLF CLUB

IMPERIAL SHAMS

CARIBBEAN WORLD

SENTIDO PALM ROYALE
SOMA BAY

SAFAGA

SOMA BAY 

PICKALBATROS DANA BEACH 
JAZ AQUAMARINE

GRAND SEAS HOSTMARK

PICKALBATROS
JUNGLE AQUA PARK

HILTON LONG BEACH

TROPITEL SAHL HASHEESH
BARON PALACE SAHL HASHEESH

SERENITY MAKADI BEACH

HURGHADA

PICKALBATROS ALBATROS PALACE

PALM BEACH RESORT

MIRAGE NEW HAWAII

STEIGENBERGER AQUA MAGIC

PICKALBATROS WHITE BEACH RESORT

GRAND PLAZA HOTEL

MIRAGE AQUA PARK & SPA CESAR PALACE
PANORAMA HURGHADA

LE PACHA

BELLA VISTA
SEAGULL 

SUNRISE HOLIDAYS RESORT

SEA STAR BEAU RIVAGE

MAGIC BEACH HOTEL

SINDBAD AQUA PARK

PICKALBATROS BEACH 
ALBATROS RESORT

PICKALBATROS SEA WORLD

FORT ARABESQUE

MOVENPICK SOMA BAY

STEIGENBERGER AL DAU BEACH

Safaga
Veľmi pokojné stredisko, vzdialené cca 50 km južne od Hur-
ghady. Mladé stredisko je vyhlásené svojimi nádhernými 
plážami a fascinujúcim podmorským životom. Nenájdete 
tu toľko hotelov ako v samotnej Hurghade, ale práve preto 
tu panuje väčší pokoj. Tu si prídu na svoje hlavne klienti, 
ktorí uprednostňujú pokojný ráz dovolenky alebo vyznávači 
potápania a šnorchlovania.

Makadi Bay
Letovisko Makadi, vzdialené od Hurghady 35 km, je známe 
vďaka svojej nádhernej piesočnatej pláži a koralom, ktoré 
sa nachádzajú v jej tesnej blízkosti. Nájdete tu luxusnejšie 
hotely, známe svojou vysokou úrovňou služieb a poskyto-
vaného servisu. Večer sa môžete poprechádzať po plážovej 
promenáde, ktorá Vás sprevádza celým zálivom Makadi 
Bay. Makadi je veľmi pekne vybudované malé pokojné 
stredisko, prispôsobené európskej klientele. Z letoviska 
Makadi sa do centra Hurghady dostanete pravidelnou do-
pravou. 

El Gouna 
Tak ako Makadi, aj letovisko El Gouna bolo umelo vytvo-
rené. V okolí umelo vytvorených lagún sa rozprestierajú 
hotely v orientálnom štýle a celé stredisko na Vás pôsobí 
ako orientálna dedinka. Kúpať sa môžete v lagúnach alebo 
na plážach pri otvorenom mori, ku ktorým takmer z kaž-
dého hotela premávajú v pravidelných intervaloch malé 
lodičky. Súčasťou letoviska je aj malé centrum s obchodík-
mi, reštauráciami a kaviarničkami, nájdete tu aj akvárium 
a  jachtový prístav. Aj tu je pre klientov k dispozícii pravi-
delná doprava do centra Hurghady, vzdialenej cca 30 km.

Soma Bay
Letovisko Soma Bay sa nachádza 45 km južne od mesta 
Hurghada v príjemnom prostredí na malom polostrove. 
Tunajšie pláže sú piesočnaté s pozvoľným vstupom do 
mora. Oblasť je ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi a pre 
milovníkov vodných radovánok – na pláži je k dispozícii 
veľké množstvo vodných športov ako windsurfi ng, kanoe, 
vodné lyže atď. Soma Bay taktiež ponúka skvelé pod-
mienky na potápanie a šnorchlovanie. Na svoje si prídu aj 
milovníci golfu. Nachádza sa tu veľmi kvalitné 18-jamkové 
golfové ihrisko. 

Sahl Hasheesh
Nová turistická oblasť Sahl Hasheesh sa nachádza 18 km 
južne od Hurghady okolo zálivu Sahl Hasheesh, s krásnou 
dlhou piesočnatou plážou. Nájdete tu kombináciu najluxus-
nejších hotelov v Egypte, príjemnej promenády, krásnej 
prírody a čistého mora s koralovými útesmi s výbornými 
podmienkami pre potápanie a šnorchlovanie. Na svoje si 
prídu aj milovníci golfu, ktorí tu majú k dispozícii golfové 
ihrisko. 

Umiestnenie hotelov
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Informácie o letoch
Egypt > Hurghada

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Hurghady 
Odletový deň: sobota
Termíny odletov: 3. 6. – 23. 9. 2017

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy a Košíc do 
Hurghady 
Odletové dni: streda/sobota
Termíny odletov: 7. 6. – 30. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service 
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/osobu. 
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kej našej snahe a snahe leteckých spoločností o dodrža-
nie zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia na 
zvýšenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá pre 
dodržiavanie všetkých technických postupov, predpísaných 
v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné možnosti 
leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných koridorov 
spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj na posled-
nú chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňujeme na 
túto skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný deň Vášho 
pobytu je určený na prepravu na miesto pobytu a späť a nie 
na samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípadných zmenách 
Vás budeme bezodkladne informovať. 

Informácie o cenách:
Pre príjemné a bezproblémové strávenie vašej dovolenky 
vám odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do 
ktorej cestujete. Venujte pozornosť týmto informáciám. 
Prajeme Vám krásnu dovolenku!

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava, transfer z/do hotela, ubytovanie (v prípa-
de 8-dňového zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 
14 nocí, v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 
12-dňového zájazdu 11 nocí), stravovanie podľa výberu, 
služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 189 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpeč-
nostnú taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej 
dopravy), poplatok za vybavenie víz do Egypta 25 €/osoba, 
komplexné cestovné poistenie, príplatky za fakultatívne 
služby uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov (napr. 
príplatok za jednolôžkovú izbu a pod.)

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, 
čo môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných po-
platkov.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Egypta je od držiteľov cestov-
ných pasov SR vyžadované vstupné vízum. V rámci zlepšo-
vania služieb našim klientom ponúkame možnosť zaistenia 
víza už pred odletom zo Slovenskej republiky. 
V prípade, že máte víza predplatené už zo Slovenskej repub-
liky, kontaktujte po výstupe z lietadla pred pasovým odba-
vením zamestnanca našej partnerskej cestovnej kancelárie 
označeného logom Kartago tours. Tomuto pracovníkovi pred-
ložte komplexné odbavenie, na ktorom je uvedený počet víz. 
Na jeho základe Vám budú vydané víza na počet osôb uve-
dených na komplexnom odbavení. Podmienkou k získaniu 
Víza je cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov po návrate 
z krajiny. Držitelia cestovných pasov iných štátov sú povinní 
zabezpečiť si potrebné doklady na cestu na príslušnom veľ-
vyslanectve alebo konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie ako 
18 rokov s rodičom iného mena, odporúčame mať so sebou 
kópiu rodného listu dieťaťa v  angličtine. Ak cestuje dieťa 
mladšie ako 18 rokov so starými rodičmi alebo inými osoba-
mi, odporúčame mať so sebou podpísané prehlásenie jedné-
ho z rodičov, že s danou osobou môže cestovať (súhlas rodiča 
s vycestovaním v angličtine s uvedeným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, 
teda aj maloletí, držiteľom vlastného cestového dokladu. 

Zdravie – očkovanie:
Pri cestách do Egypta nie je vyžadované žiadne očkovanie. 
O odporúčaných očkovaniach sa informujte u svojho prak-
tického lekára. 

Prepitné:
Prepitné je v arabských krajinách úplne bežné a je považo-
vané za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je 
neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kva-
lite obdržaných služieb. Samozrejme, rozhodnutie ohľadom 
prepitného je len vo vašich rukách.
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Počas Vášho pobytu v Hurghade je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych 
výletov. O konkrétnej ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať 
delegát. Túto službu zabezpečuje miestna agentúra. Uvedené ceny sú orientačné.

Výlet na ostrov Giftun
Je to jeden z najobľúbenejších výletov. Krásny piesočnatý 
ostrov leží asi hodinu cesty loďou z Hurghady. Z Hurghady 
sa odchádza ráno okolo 9 hodine, cestou je zastávka na 
otvorenom mori pri koralových útesoch s možnosťou šnor-
chlovania. Pokračuje sa na ostrov, kde loď zakotví a klienti 
trávia cca 1 hod. na panenskej pláži. V cene je zahrnutý 
obed (ryby pripravené na lodi) a zapožičanie potrieb na 
šnorchlovanie. Návrat do prístavu okolo 16 hodiny.
Orientačná cena: 30 € dospelá osoba

Mega safari „Discovery“
Výlet do púšte džípom a na štvorkolkách (cca 30 minút), 
prechádzka na ťavách a terénnym autom „Spider“ (cca 20 
minút). Po zoznámení sa so životom beduínov a prehliad-
ke zvierat chovaných v púšti Vás čaká večera a orientálne 
predstavenie.
Orientačná cena: 40 € dospelá osoba

Výlet ponorkou 
Dobrodružná plavba ponorkou hotela Sindbad trvá približ-
ne 50 minút, z ktorej môžete pozorovať Červené more 
z hĺbky 22 metrov. 
Orientačná cena: 45 € dospelá osoba

VIP Sea Trip
Z Hurghady sa odchádza ráno, cestou je 2x zastávka na 
otvorenom mori pri koralových útesoch s možnosťou šnor-
chlovania. Pokračuje sa na ostrov Giftun, kde loď zakotví 
a klienti strávia cca 1 hod na panenskej pláži. Počas plavby 
si môžete vychutnať masáž, od maséra, ktorý, bude s Vami 
na lodi. Výlet je all Inclusive s možnosťou zapožičania po-
trieb na šnorchlovanie. Návrat do prístavu okolo 16 hodiny.
Orientačná cena: 40 € dospelá osoba

Káhira
Celodenný výlet do hlavného mesta Egypta. Odchod v sko-
rých ranných hodinách, raňajky formou balíčka. Po príchode 

do Káhiry prehliadka pyramíd, Sfi ngy v Gíze a Egyptského 
múzea. Po obede, ktorý je v cene výletu, nasleduje ná-
všteva Papyrus inštitútu a orientálnej parfumérie. Návrat 
v nočných hodinách, neskorá večera.
Orientačná cena: 85 € (autobusom) dospelá osoba, 225 € 
(letecky) dospelá osoba

Dvojdenný výlet do Káhiry
Odchod z Hurghady v skorých ranných hodinách, raňajky 
formou balíčka na cestu. Po príchode do Káhiry prehliad-
ka pyramíd, Sfi ngy v Gíze a návšteva Egyptského múzea. 
Po prehliadkach ubytovanie v hoteli a večera. V priebehu 
druhého dňa budete pokračovať do Sakkary, kde uvidíte 
najstaršiu pyramídu sveta – pyramídu panovníka Džosera, 
Tetiho pyramidu a Mererukovu mastabu. Nasleduje návšte-
va najstaršej káhirskej štvrti s koptskými kostolíkmi, sláv-
na alabastrová mešita Mohameda Aliho a egyptský bazár 
Khan-el-Khalili. V neskorých večerných hodinách návrat do 
Hurghady, neskorá večera.
Orientačná cena: 170 € dospelá osoba

Luxor
Prekrásny a veľmi obľúbený celodenný výlet za pamiatka-
mi egyptskej histórie. Odchod v skorých ranných hodinách, 
raňajky formou balíčka na cestu. V Luxore klienti navští-
via západný breh Nílu – Údolie kráľov, Memnonove kolo-
sy, chrám kráľovnej Hatšepsut. Po obede, ktorý je v cene 
výletu, nasleduje prehliadka východného brehu – chrám 
v Karnaku a Papyrus inštitútu.Návrat v nočných hodinách, 
neskorá večera.
Orientačná cena: 87 € dospelá osoba

GrandAquarium
Návšteva veľkého akvária v Hurghade. Uvidíte nie len 
koralové ryby, ale aj žraloky a raje. Veľkým zážitkom je 
prechádzka tunelom. Prehliadnete si aj oddelenie fosílií 
a malú Zoo.
Orientačná cena: 35 € dospelá osoba

Káhira

Karnak

Fakultatívne výlety
Egypt > Hurghada

Upozornenie
•  Ponuka výletov i cien je iba orientačná a môže sa počas 

sezóny meniť.
•  Minimálny počet klientov na fakultatívny výlet je 4 – 6 

osôb, v prípade nižšieho počtu sa môže cena navýšiť, 
alebo sa výlet nezrealizuje

•  Hotely v El Goune, Makadi a Safage majú príplatok za 
transfer na výlety.

•  Deti do 12 rokov majú väčšinou zľavu 50%. Presný 
program, cena a podmienky absolvovania výletu sú 
k dispozícii priamo na mieste pobytu u delegáta Kartago 
tours.

•  Prípadné sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne na mieste.

Výlet na ťavách
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Prima Life Makadi Resort & Spa *****

Egypt > Hurghada > Makadi Bay

   l m í n p q u v w x y / á
Obľúbený hotelový komplex je situovaný pri pláži v zálive Makadi Bay, asi 30 km južne od Hurghady. Záliv Makadi sa pýši najkrajšími plážami v oblasti Hurghady. 
Na svoje si tu prídu hlavne milovníci pekného kúpania. Pár metrov od brehu sa v mori rozprestierajú koralové ostrovčeky, kde môžete pozorovať nádherný 
podmorský život. V malom centre, ktoré vzniklo ako zázemie hotelov v tejto oblasti, nájdete množstvo zábavných a nákupných možností. Do centra Hurghady 
Vás za poplatok dopraví 1 x denne hotelový minibus. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií, rodinám s deťmi a najmä milovníkom krásneho 
kúpania a šnorchlovania. 
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Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Junior Suite 11-112-1122-11222-111-1112-11122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  30 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba (2 miestnosti 
alebo 1 väčšia izba), Junior Suite – dve izby (otvorene 
spojené), balkón alebo terasa, 1 kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tické reš taurácie, 4 bary, kaviareň, minimarket, Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), internetové pripojenie (za 
poplatok), obchodná arkáda, automat na výmenu pe-
ňazí, bazén (s vyhrievanou časťou v zimnom období, 
ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, 
miniklub, šmykľavky, detský klub (pre deti od 4 do 
12 rokov)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisový kurt (osvetlenie za 
poplatok), plážový volejbal, šípky, squash, fi tness, 
stolný tenis, aerobik
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, vírivka, sauna, biliard, potápanie, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
Extra All inclusive: možno čerpať vo vybraných 
priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou bu fetu, poobedňajší bohatý 
výber občerstvenia (pizza, mäso na grile, cestoviny, 
šaláty...), zmrzlina, ľahké občerstvenie, polnočné 
občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno, 
tvrdý alkohol, výber koktejlov).

 

od 829 €Katalógová
cena

od 538 €Cena do
24.12.2016
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Serenity Makadi Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  40 km
nákupné možnosti:  5 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor, set na 
prípravu kávy a čaju, balkón alebo terasa alebo fran-
cúzske okno
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba (väčšia izba, možnosť 1 prístelky, mož-
nosť 2 prísteliek pre deti, balkón alebo terasa)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, talian-
ska reštaurácia (nutná rezervácia), reštaurácia s ob-
sluhou (orientálna, talianska – 1 x pobyt/zadarmo, 
nutná rezervácia), 2 bary, kaviareň, čajovňa, disko-
téka (za poplatok), obchod so suvenírmi, obchodná 
arkáda, konferenčná miestnosť, pripojenie na inter-
net (za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), 
7 bazénov (ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo) 
z toho 2 bazény so slanou vodou, vírivka, miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá/kamenistá so vstupom cez koralové pod-
ložie (vstup do mora cez mólo, odporúčame obuv do 
vody), ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový 
bar, plážová reštaurácia
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (večer-
né osvetlenie a  výbava za poplatok), stolný tenis, 
plážový volejbal, minigolf, fi tness, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
golf (v blízkosti hotela), potápačské centrum, sauna, 
masáže, salón krásy, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybratých priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, džúsy – nie čerstvo vyžmýkané) a  alkoholic-
kých nápojov. Na večeru sa vyžaduje spoločenské 
oblečenie. 

Egypt > Hurghada > Makadi Bay

h l í n p q u v w x y z á
Hotel Serenity sa rozprestiera v zálive Makadi Bay, v krásnej záhrade a je postavený v marockom štýle. Hotel 
ponúka ubytovanie v piatich krídlach v celom komplexe a to v budovách vysokých 2 – 3 poschodia. Hotel je 
vhodnou voľbou pre milovníkov golfu, pretože sa nachádza v blízkosti golfového ihriska Madinat Makadi. 
More pri tomto hoteli ponúka pestrý podmorský život, čo ocenia predovšetkým milovníci šnorchlovania. 
Hotel odporúčame rodinám s deťmi. Hotelový shuttle bus vás za poplatok odvezie do centra Hurghady.

od 799 €Katalógová
cena

od 519 €Cena do
24.12.2016
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Mirage Aqua Park & SPA Caesar Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  21 km
vzdialenosť od centra:  16 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (na recepcii zadarmo), minibar (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, 2 te-
matické reš taurácie (ázijská, talianska 1  x za pobyt 
zadarmo), 3 bary, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), mini-
market, diskotéka, kaderníctvo, 11 bazénov (1 vyhrie-
vaný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 
detský bazén, 2 x aquapark, detský aquapark, mini-
klub, detské ihrisko, práčovňa (za poplatok), zmená-
reň (na recepcii)
Pláž
piesočnatá (veľmi pozvoľný vstup do mora), ležadlá, 
slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, plážový 
volejbal, tenisový kurt (osvetlenie a  vybavenie za 
poplatok), stolný tenis, biliard, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, sauna, potápanie, masáže, 
salón krásy, maxi šachy, šnorchlovanie, vodné športy 
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje, džúsy – nie z čerstvého 
ovocia) a alkoholických nápojov. Počas večere sa vy-
žaduje formálne oblečenie.

Egypt > Hurghada > Hurghada – sever

h l o í p q v w x y / á
Tento novopostavený hotel zo siete Mirage sa už veľmi skoro stane jedným z najobľúbenejších hotelov 
v Hurghade. V hoteli je veľmi dobre vybavený aquapark, bohatá ponuka wellness služieb a v neposlednom 
rade internetové pripojenie zadarmo. Hotel ponúka detský kútik, detské ihrisko a šmykľavky aj pre tých 
najmenších. Odporúčame predovšetkým rodinám s deťmi.

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Steigenberger Aqua Magic *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112
Izba Deluxe: 11-112-111
Rodinná Suita: 1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  500 m (cez cestu)
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom, sušič vla-
sov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba Deluxe (priestrannejšie izby s balkónom alebo 
terasou), Rodinná Suita (2 prepojené spálne s balkó-
nom alebo terasou)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, detská 
reštaurácia, reštaurácia s obsluhou (2 x týždenne za-
darmo, nutná rezervácia), reštaurácia na pláži, kavia-
reň, 3 bary, obchodná arkáda, kaderníctvo, práčovňa, 
business centrum, konferenčná miestnosť, Wi-Fi pri-
pojenie (v lobby zadarmo), bazénový park a „lenivá“ 
rieka (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 1 detský 
vyhrievaný bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá pri hoteli Al Dau (hotelový vláčik alebo 
golfový vozík prepraví klientov na hotelovú pláž), le-
žadlá, slnečníky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, stol-
ný tenis, fi tness, aerobik, aquagymnastika, vírivka, 
biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
Thalasso centrum, Cardio fi tness, turecké kúpele, 
sauna, masáže, vodné športy na pláži, potápanie, 
9-jamkové golfové ihrisko (vo vedľajšom hoteli za 
poplatok)
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a alkoholických nápojov.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h o í p q u v y x z / á
Luxusný hotelový rezort patriaci do hotelovej siete Steigenberger leží neďaleko pláže, približne 8 km 
južne od centra Hurghady. Hotel ponúka exkluzívny aquapark pre deti aj dospelých. Klienti môžu využívať 
9-jamkové golfové ihrisko nachádzajúce sa v sesterskom hoteli Al Dau. Hotel je vhodný pre náročnú 
klientelu, pre páry aj rodiny s deťmi. 

od 879 €Katalógová
cena

od 571 €Cena do
24.12.2016
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JAZ Aquamarine *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1113
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  17 km
vzdialenosť od centra:  22 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, 
WC), balkón alebo terasa, trezor (zadarmo), minibar 
(za poplatok), telefón
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, Wi-Fi na recepcii (zadar-
mo), hlavná reštaurácia, 4 tematické reš taurácie, 
aquapark, 7 barov, diskotéka, obchodná arkáda, det-
ské ihrisko, parkovisko, 18 bazénov (ležadlá, slneční-
ky a osušky zadarmo), 4 detské bazény, kaderníctvo, 
salón krásy, bankomat, miniklub (pre deti 4-12 rokov)
Pláž
piesočnatá s veľmi pozvoľným a dlhým vstupom do 
mora (alebo vstup do mora cez mólo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
plážový volejbal, vodné športy na pláži, boccia, aero-
bic, šípky, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), 
stolný tenis, telocvičňa
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness, windsurfi ng, jazda na ťave, potápanie, SPA 
centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a  alkoholic-
kých nápojov. Možnosť čerpania v čase a na miestach 
určených hotelom. 

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

a h l m o í p q u v w x y é / á
Luxusný rezort sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s veľmi dlhým pozvoľným vstupom do mora. Hotel 
je vhodný aj pre náročnejších klientov, ktorí vyhľadávajú služby na vysokej úrovni a obľubujú bazénové 
radovánky. Súčasťou hotela sú 2 aquaparky pre deti a dospelých. 

od 829 €Katalógová
cena

od 538 €Cena do
24.12.2016
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Pickalbatros Albatros Palace *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-11-112-111-1122
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  10 km 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa (väčšina izieb) 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, 4 te-
matické reš taurácie, 4 bary, kaviareň, diskotéka, ob-
chodná arkáda, bankomat, kaderníctvo, internetová 
kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii 
(zadarmo), 4 bazény (2 vyhrievané v zime, ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, šmykľav-
ky (len pre deti), miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s  veľmi pozvoľným vstupom do mora, 
ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt vo ved-
ľajšom hoteli Beach Albatros (osvetlenie a vybavenie 
za poplatok, antukový povrch), stolný tenis, plážový 
volejbal, fi tness, šachy
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vírivka, potápačské centrum, vodné 
športy na pláži, jazda na bicykli alebo na koni
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, ve-
čere a neskoré večere formou bu fetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických a alkoholických nápojov. 

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l m í n p q v w x y / á
Rozľahlý luxusný rezort leží v južnej časti Hurghady, priamo pri súkromnej piesočnatej pláži. Hotel postavený 
v marockom štýle ponúka svojim hosťom jedinečnú atmosféru a zaručuje prežitie príjemnej dovolenky 
plnej zábavy, pokoja a odpočinku v luxusnom prostredí. Albatros Palace Resort je ideálnou voľbou pre 
rodiny s  deťmi, pre ktoré je tu k dispozícii niekoľko šmykľaviek, miniklub a detské ihrisko a uspokojí 
i náročnejšiu klientelu. 

 

od 919 €Katalógová
cena

od 597 €Cena do
24.12.2016
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Pickalbatros Dana Beach *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  20 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón alebo terasa (väčšina izieb)
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, niekoľ-
ko reštaurácií podávajúcich miestne aj medzinárodné 
špeciality, 5 barov, obchodná arkáda, konferenčná 
miestnosť, Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 
internetová kaviareň (za poplatok), 4 bazény (le-
žadlá, slnečníky a  osušky zadarmo), detský bazén, 
miniaqauapark, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, volejbal, 2 tenisové kurty (1  x 
za pobyt, osvetlenie a prenájom rakiet za poplatok), 
plážový volejbal, minigolf, vodný bicykel, stolný te-
nis, fi tness 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, vírivka, šípky, biliard, potápanie, 
elektronické šípky, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať len vo vybraných priesto-
roch hotela a zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, čaj, postmixové nápoje) a alkoholických nápo-
jov (víno, pivo, likéry, tvrdý alkohol), 2 x denne zmrz-
lina pre deti. Počas večere je vyžadované formálne 
oblečenie.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l í n p q u v w x y á
Rozľahlý areál luxusného hotela je situovaný v južnej časti Hurghady pri dlhej piesočnatej pláži. Celému 
komplexu dominuje členitý bazén, ktorý prechádza do umelo vytvoreného kanála, cez ktorý sa loďkou 
alebo vodným bicyklom dostanete až na pláž. Hotel ponúka veľmi bohatý program all inclusive, je vhodný 
pre rodiny s deťmi a pre aktívny spôsob dovolenky sú k dispozícii tenisové kurty s betónovým povrchom, 
minigolf, petangové ihrisko a v neposlednom rade aj novovybudovaný miniaquapark. Svojimi vynikajúcimi 
službami je hotel vhodný aj pre veľmi náročných klientov.

od 1 009 €Katalógová
cena

od 655 €Cena do
24.12.2016
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Pickalbatros White Beach Resort *****

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

a h l m o í n p q u v x y / á
Nedávno otvorený hotelový rezort so službami na vysokej úrovni, orientovaný predovšetkým na rodiny s deťmi, leží na vlastnej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Deti privíta množstvo vodných atrakcií. Hotel odporúčame klientom všetkých kategórií.
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Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Superior s výhľadom na more: 11-112-111
Junior suite: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  4,5 km
vzdialenosť od centra:  5 km
nákupné možnosti:  100 m 
Ubytovanie
klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
mini bar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa 
(väčšina izieb)
Ubytovanie za príplatok
Superior s výhľadom na more, Junior suite
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, 4 te-
matické reštaurácie, kaviareň, diskotéka, 7 barov, 
obchod so suvenírmi, Wi-Fi (zadarmo na izbách 
a v areáli hotela), internetová kaviareň (za poplatok), 
4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), vy-
hrievaný bazén, detský bazén, detské atrakcie s aqu-
aparkom, detský klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, plážový bar, ležadlá a slnečníky (zadar-
mo), sprchy na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, minigolf, telocvičňa, plážový 
volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou bu fetu, popoludní občerstve-
nie a  zmzrlina pre deti, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických nápojov a  alkoholických 
nápojov (pivo, víno, alkohol miestnej výroby, výber 
koktejlov). Je možné čerpať na miestach a v časoch 
určených hotelom.

 

od 919 €Katalógová
cena

od 597 €Cena do
24.12.2016
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Caribbean World Soma Bay *****

Obsadenosť izieb
Superior: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  60 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), 
balkón, terasa alebo francúzske okno 
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 2 spálne
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, te-
matická reštaurácia (1 x za pobyt zadarmo), 3 bary, 
kaviareň, Wi-Fi pripojenie v lobby (za poplatok), in-
ternetová kaviareň (za poplatok), bankomat, 4 bazé-
ny (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky 
zadarmo), detský bazén, detský klub, konferenčná 
miestnosť, obchodná arkáda, lekárska služba
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
bar na pláži 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážová párty, plážový volejbal, 
stolný tenis, plážový futbal, biliard, tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), fi tness, aquapark (obme-
dzený počet šmykľaviek pre menšie deti)
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži, požičovňa bicyklov, potápanie, 
masáže, vírivka
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fetu a ľahké občerstvenie počas dňa. 
Neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(postmixové nápoje, voda, káva, čaj) a alkoholických 
nápojov (víno, pivo, likéry, tvrdý alkohol). Počas ve-
čere je požadované formálne oblečenie.

Egypt > Hurghada > Soma Bay

h l í n p q u v w x y / á
Rozľahlý hotelový komplex s niekoľkými bazénmi a vírivkou je postavený v karibskom štýle a leží v krásne 
udržiavanej záhrade ponúkajúcej miesta k relaxovaniu v hojdacích sieťach. Rozprestiera sa na 140 000 m², 
priamo na piesočnatej pláži Soma Bay. Hotel odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. Do centra 
Hurghady Vás odvezie hotelový minibus za poplatok. 

od 779 €Katalógová
cena

od 506 €Cena do
24.12.2016
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Sentido Palm Royale Soma Bay *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  45 km
vzdialenosť od centra:  50 km
nákupné možnosti:  12 km (Safaga)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor na izbe (zadarmo), minibar (nealko 
nápoje zadarmo), set na prípravu kávy a čaju, vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, 
sušič vlasov, župan, WC), balkón, terasa alebo fran-
cúzske okno
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (nutná rezervácia), 2 bary, kaviareň, 
diskotéka, konferenčná miestnosť, pripojenie na in-
ternet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii (za 
poplatok), výťahy, kaderníctvo, bankomat, bazény 
(1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plážový bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
nepravidelné animačné programy, fi tness, vírivka, 
sauna
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, tenisový kurt, masáže, salón krásy, vodné 
športy na pláži, potápačské centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, raz za pobyt ve-
čeru v reštaurácii à la carte, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických a  alkoholických nápojov 
(pivo, víno), tvrdý alkohol za poplatok.

Egypt > Hurghada > Soma Bay

h l m í n p q u v w x á
Veľmi príjemný hotelový areál skladajúci sa z 3 budov, niekoľkých viliek a bungalovov leží priamo pri 
jednej z najkrajších pláží Červeného mora, v zátoke Soma Bay, medzi letoviskami Makadi a Safaga. Hotel je 
ideálnym miestom na trávenie odpočinkovej dovolenky v krásnom prostredí so službami na dobrej úrovni. 
Odporúčame rodinám s deťmi.

od 979 €Katalógová
cena

od 636 €Cena do
24.12.2016
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Mövenpick Soma Bay *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Izba Deluxe: 11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  45 km 
vzdialenosť od centra:  50 km 
nákupné možnosti:  8 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor na izbe (zadarmo), set na 
prípravu kávy a  čaju, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), 
francúzske okno
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba, Izba Deluxe
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reš-
taurácie s obsluhou (1 x za pobyt zadarmo, nutná re-
zervácia), niekoľko barov, Wi-Fi pripojenie (zadarmo), 
konferenčná miestnosť, 3 bazény (ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plá žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvet-
lenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, biliard, 
plážový volejbal, fi tness, vodný aerobik, lekcie tanca, 
sauna 
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, salón krásy, potápanie
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a  zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bu-
fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, zmrzlina pre deti, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a alkoholických 
nápojov. Počas večere sa vyžaduje formálne obleče-
nie.

Egypt > Hurghada > Soma Bay

h l í p q u v w x y z á
Luxusný hotelový komplex ponúka vysoký štandard služieb a nachádza sa priamo pri prekrásnej piesočnatej 
pláži. Vďaka rozlohe 1,50 km² ponúka zázemie pre aktívnu aj pasívnu dovolenku. Nájdete tu niekoľko 
bazénov, spa, saunu či využitie pre milovníkov potápania a windsurfi ngu. Hotel je vhodný pre náročnú 
klientelu a odporúčame ho všetkým vekovým kategóriám.

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Tropitel Sahl Hasheesh *****

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe: 1-12-11-112-1122-111
Izba Deluxe s výhľadom na more: 
1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  18 km
vzdialenosť od centra:  20 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, LCD TV so satelit-
ným príjmom, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa 
s vaňou alebo so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor, 
minibar, set na prípravu kávy a čaju, balkón, terasa 
alebo francúzske okno
Ubytovanie za príplatok
Izba de luxe s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reš taurácie (mexická, talianska, indická), 
3  bary, obchodná arkáda, bankomat, konferenčná 
miestnosť, Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), 3 ba-
zény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský 
bazén, miniklub 
Pláž
piesočnatá, veľmi pozvoľný vstup do mora (koralové 
podložie, odporúčame obuv do vody), ležadlá, slneč-
níky a osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, fi t-
ness
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt (antukový povrch), potápačské cen-
trum, Spa, masáže, sauna, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (instantná 
káva, čaj, postmixové nápoje) a  alkoholických ná-
pojov. 

Egypt > Hurghada > Sahl Hasheesh

h l m o í p q v w y á
Hotel s výbornou polohou pri vlastnej piesočnatej pláži, sa nachádza v oblasti Sahl Hasheesh, 14 km južne 
od Hurghady. Vysoký štandard služieb, priateľský personál a  tiež široká ponuka doplnkových aktivít je 
zárukou príjemného strávenia ako relaxačnej, tak i aktívnej dovolenky v rámci hotelového rezortu. V rámci 
rozľahlého komplexu je k dispozícii niekoľko reštaurácií, bazénov a hotelové SPA centrum. Odporúčame 
klientom všetkých vekových kategórií a tiež náročným klientom. 

od 849 €Katalógová
cena

od 551 €Cena do
24.12.2016



420

Steigenberger Al Dau Beach *****

Obsadenosť izieb
Izba Deluxe s výhľadom na more: 1-12-11-112
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  200 m
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – priestrannejšia
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 te-
matické reštaurácie (2 x do týždňa zadarmo, nutná 
rezervácia), 2 bary, kaviareň, pripojenie na internet 
(za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), obchodná 
arkáda, business centrum, konferenčné miestnosti, 
lekár, kaderníctvo, práčovňa, bazénový park s roz-
lohou 5000  m2 a pomalá rieka, bazén je čiastočne 
vyhrievaný (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
vyhrievaný bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá,ležadlá a slnečníky zadarmo
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, vodná gymnastika, 
vírivka, fi tness, aerobic, plážový volejbal, stolný te-
nis, šípky, biliard
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA Thalasso centrum, cardio fi tness, turecké kúpele, 
sauna, masáže, kanoe, vodné športy na pláži, potá-
panie, 9 jamkové golfové ihrisko
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množ-
stvo nealkoholických a alkoholických nápojov miest-
nej výroby. Možnosť čerpania v čase a na miestach 
určených hotelom. 

Egypt > Hurghada > Hurghada - juh

a h l m o n í p q u v w x y z á
Luxusný hotelový rezort ležiaci na piesočnatej pláži Červeného mora sa rozkladá 8 km od centra Hurghady. 
Pri hoteli, z ktorého je jedinečný výhľad na more, leží komplex bazénov obkolesený palmami. Hotel ponúka 
vybavenie a komfort pre perfektne strávenú dovolenku. Do centra je možné dostať sa miestnou dopravou. 
Odporúčame náročným klientom.

od 1 109 €Katalógová
cena

od 720 €Cena do
24.12.2016
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Sea Star Beau Rivage ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  12 km
vzdialenosť od centra:  2 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, Wi-Fi (za poplatok), trezor na izbe (zadar-
mo), minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, 
WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 reš-
taurácie s obsluhou (rybia, talianska, potrebná rezer-
vácia, 1 x za pobyt zadarmo), pizzeria, bar pri bazéne, 
kaviareň, diskotéka, minidiskotéka, bankomat, trezor 
na recepcii (zadarmo), lekár, práčovňa, bazén s vy-
hrievanou časťou v zimnom období, ležadlá, slneční-
ky a osušky zadarmo, detský bazén, miniklub, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá (s koralovým podložím), ležadlá, slneční-
ky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  nepravidelné večerné programy, 
aqua-aerobik, stolný tenis, volejbal, futbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, wellness, potápanie, minigolf, telocvič-
ňa, squash
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie 
a  zmrzlinu, neobmedzené množstvo miestnych ne-
alkoholických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) 
a vybraných alkoholických nápojov.

Egypt > Hurghada > Hurghada – sever

h l o í p q v x y á
Hotel je situovaný na okraji Hurghady, priamo pri piesočnatej pláži s krásnym koralovým útesom. Centrum 
Hurghady je od hotela vzdialené cca 25 minút pešej chôdze. Odporúčame milovníkom kúpania v príjemnom 
prostredí.

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Palm Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  13 km
nákupné možnosti:  7 km
Ubytovanie
individuálna alebo centrálna klimatizá cia, telefón, 
TV so satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa s  vaňou alebo sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor, výťah v päťposchodovom bloku 
(bezbariérový prístup), balkón alebo terasa (väčšina 
izieb)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 3 bary, obchod 
so suvenírmi, pripojenie na internet (za poplatok), 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), 2 bazény (le-
žadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén so 
šmykľavkou a toboganom, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, tenisový kurt 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), plážový volej-
bal, fi tness (iba cez deň)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, potápanie
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzenú 
konzumáciu miestnych nealkoholických (postmixo-
vé nápoje, voda, káva, čaj) a alkoholických nápojov 
(pivo, víno, rum, whisky).

Egypt > Hurghada > Hurghada – sever

h l í p q v w x / á
Veľmi pekný a obľúbený hotel s výbornou atmosférou je situovaný v severnej časti Hurghady. Skladá sa 
z hlavnej budovy a niekoľkých blokov, situovaných v udržiavanej záhrade. Na pláži je potápačské centrum, 
ktoré ponúka kurzy potápania a lodné výlety za potápaním. O vašu zábavu sa počas dňa postará animačný 
tím. Hotel poskytuje služby na kvalitnej úrovni a nesklame ani náročnejšieho klienta. Hotel má bezbariérový 
prístup a je vhodný pre rodiny s deťmi.

od 679 €Katalógová
cena

od 441 €Cena do
24.12.2016
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Magic Beach Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Junior Suite: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Hurghada)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
telefón, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa, sušič vlasov, WC), trezor, balkón
Ubytovanie za príplatok
Junior Suite
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, 2 bary, hlavná reštaurácia, 
kaderníctvo, Wi-Fi (vo verejných priestoroch), ob-
chodná arkáda, bazén, detský bazén
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, šnorchlovanie
Športové aktivity a zábava za poplatok
vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a  večere formou bu-
fetu, behom dňa ľahké občerstvenie. Neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických a vybraných al-
koholických nápojov (víno je servírované iba v hlav-
nej reštaurácii v čase obeda a večere). Je možné čer-
pať na miestach a v časoch určených hotelom.

Egypt > Hurghada > Hurghada – sever

a h l í p q x y
Hotel je situovaný v kľudnej časti na okraji Hurghady. Magic Beach patrí medzi menšie hotely s rodinnou 
atmosférou, ktorý je vhodný pre všetky vekové kategórie. Leží na vlastnej piesočnatej pláži, poskytujúci 
panoramatický výhľad na Červené more.

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Hilton Long Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba v hlavnej budove: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  17 km 
vzdialenosť od centra:  22 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia vo vilkách, telefón, TV so 
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zaria-
denie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, 
WC), trezor, balkón alebo terasa (väčšina izieb)
Ubytovanie za príplatok
Izba v hlavnej budove – centrálna klimatizácia, Ro-
dinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, 2 hlavné reš taurácie, 
reš taurácia s  obsluhou (1  x za pobyt zadarmo), 
2  bary, diskotéka, obchod so suvenírmi, bankomat, 
konferenčná miestnosť, internetové pripojenie (za 
poplatok), 6 bazénov s  oddelenou časťou pre deti 
(2 vyhrievané v zime, ležadlá, slnečníky a  osušky 
zadarmo), miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá, 
slnečníky a  osušky (zadarmo), plážový bar, plážová 
reštaurácia
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, teniso-
vý kurt (iba cez deň – 1 hodina denne na izbu, prená-
jom rakiet za poplatok), squash (1 hodina denne na 
izbu, prenájom rakiet za poplatok), plážový volejbal, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, vírivka, masáže, salón krásy, biliard, vodné 
športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, desiatu a olovrant, neobmedzenú konzumáciu 
mietnych nealkoholických (post mixové nápoje, káva, 
čaj) a alkoholických nápojov. 

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l n p q u v w x y á
Rozľahlý hotelový komplex, skladajúci sa z hlavnej budovy a viliek, je situovaný v južnej časti Hurghady pri 
dlhej piesočnatej pláži. V strede hotela je umiestnený zaujímavo členitý bazén. Veľmi pozvoľný vstup do 
mora je ideálny pre rodiny s deťmi. 

od 689 €Katalógová
cena

od 447 €Cena do
24.12.2016
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Grand Plaza Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  5 km 
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reštaurácia (talianska), 2 bary, obchodná arká-
da, kaderníctvo, pripojenie na internet (za poplatok), 
2 bazény (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), mini aquapark (zadarmo v hoteli 
Grand Plaza Resort), miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
kanoe a vodný bicykel 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  nepravidelné večerné programy, volej-
bal, maxi šachy, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, potápačské centrum, vodné športy na pláži, 
sauna, vírivka, masáže, tenisový kurt (antukový po-
vrch), stolný tenis 
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzenú 
konzumáciu miestnych nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l í p q v w x y á
Pekný komplex v príjemnom prostredí, nachádzajúci sa priamo pri piesočnatej pláži v krásnej zátoke 
s pozvoľným vstupom do mora. U klientov je obľúbený najmä pre svoje bohaté animačné programy, dobré 
služby a pekné kúpanie. Klienti môžu využívať malý aquapark v sesterskom hoteli Grand Plaza Resort, 
ktorý je od hotela oddelený len miestnou komunikáciou. Hotel odporúčame najmä párom, milovníkom 
vodných radovánok a rodinám s deťmi. 

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Grand Seas Hostmark ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  10 km
vzdialenosť od centra:  15 km 
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba (priestrannejšia)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 bary, 
pripojenie na internet (za poplatok), obchod so suve-
nírmi, bazény (ležadlá a slnečníky zadarmo), detský 
bazén, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, plážový volejbal, fi t-
ness, masáž (15 minút za pobyt zadarmo) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
šnorchlovanie, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: raňajky, obedy a večere formou bu fetu, 
počas dňa ľahké občerstvenie, instantná káva, čaj, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(džúsy – nie z čerstvého ovocia) a alkoholických ná-
pojov. Je možné čerpať na miestach a časoch uvede-
ných hotelom.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l n p q u v y á
Hotel Grand Seas Hostmark je situovaný v južnej časti Hurghady, v malom zálive, priamo pri dlhej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do vody. Hotelový komplex s udržiavanou záhradou sa nachádza 2 km od 
najnovšieho nákupného centra Resorts street. Kvalitný servis poskytovaných služieb a  široká ponuka 
doplnkových aktivít bude určite zárukou na strávenie pokojnej dovolenky pre všetky vekové kategórie.

od 639 €Katalógová
cena

od 415 €Cena do
24.12.2016
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Mirage New Hawaii ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  6 km
vzdialenosť od centra:  8 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, set pre prípravu kávy a  čaju, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou, sušič 
vlasov a  WC), trezor na recepcii (zadarmo), balkón 
alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, VIP 
reštaurácia s obsluhou zadarmo, orientálna reštaurá-
cia s obsluhou za poplatok, večera à la carte v rámci 
AI v ázijskej reštaurácii, 3 bary, diskotéka, Wi-Fi pripo-
jenie na recepcii (zadarmo), obchodná arkáda, 3 ba-
zény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský 
bazén, miniklub, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá (vstup do mora aj po móle), ležadlá, sl-
nečníky a osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, biliard, plážový vo-
lejbal, aerobik, fi tness, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, salón krásy, potápanie, sauna, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priesto-
roch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky (pizza), 
obedy a večere formou bu fetu v hlavnej reštaurácii, 
alebo formou à  la carte v ďalších 2 reštauráciách 
(ázijská, talianska), počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(fi ltrovaná káva a  postmixové nápoje) a  alkoholic-
kých nápojov. Počas večere je požadované formálne 
oblečenie.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l o í p q v x á
Jednoduchší hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži s panoramatickým výhľadom na more. Rodičia 
určite ocenia príjemné zázemie pre svoje deti, tak i pozvoľný vstup do mora. Pre náročnejších plavcov je 
prístup do otvoreného mora po móle. Na pláži sa nachádza potápačské centrum a bar. 

od 579 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016
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Pickalbatros Jungle Aqua Park ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  2 km 
   (pri hoteli Dana Beach)
vzdialenosť od letiska:  10 km
vzdialenosť od centra:  17 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), 
balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 6 téma-
tických reštaurácií a mexická pri aquaparku, 10 barov, 
kaviareň, obchodná arkáda, bankomat, čistiareň (za 
poplatok), Wi–Fi pripojenie na recepcii (za poplatok), 
14 bazénov (2 vyhrievané v zime), ležadlá, slnečníky 
a  osušky zadarmo, detský bazén, miniklub, detské 
ihrisko, aquapark (14 šmykľaviek pre deti a 21 šmy-
kľaviek pre dospelých)
Pláž
piesočnatá pri hoteli Dana Beach, ležadlá, slnečníky 
a osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, aerobik, tenisový kurt 
(vybavenie a  osvetlenie za poplatok), minigolf, fi t-
ness, šachy, stolný tenis
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápačské centrum (na pláži), biliard, video hry, 
vodné športy na pláži, masáže, sauna, vírivka
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, poobede zmrzli-
nu. Pivo, víno miestnej výroby a miestne nealkoho-
lické nápoje (postmixové nápoje) je možné čerpať aj 
na pláži pri hoteli Dana Beach.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h í p q v w x y / á
Komplex viliek je súčasťou hotelového reťazcu Pickalbatros. Súčasťou areálu je rozsiahly aquapark 
s 35 rôznymi šmykľavkami a toboganmi, ktoré môžu hostia hotela zadarmo využívať. Na pláž hotela Dana 
Beach Vás každých 30 minút odvezie hotelový minibus zadarmo. Odporúčame najmä rodinám s deťmi.

od 839 €Katalógová
cena

od 545 €Cena do
24.12.2016



429

Pickalbatros Beach Albatros Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  10 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor na izbe, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba (priestrannejšia miestnosť, spálňa 
a obý va cia časť)
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, 5 reštaurácií v rámci All 
inclusive, 9 barov, kaviareň, diskotéka (v hoteli Sea 
World alebo Albatros Palace – vstup zadarmo, nápoje 
za poplatok), Wi-Fi pripojenie (na recepcii zadarmo), 
obchodná arkáda, kaderníctvo, 7 bazénov z toho 
3 vyhrievané v zimnom období + 2 vonkajšie vírivky 
iba pre dospelých (ležadlá, slnečníky a osušky zadar-
mo), detský bazén, šmykľavky (len pre deti), 2 tobo-
gany pre dospelých, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, 3 tenisové kurty 
(osvetlenie a  športové vybavenie za poplatok, an-
tukový povrch), stolný tenis, plážový volejbal, fi tness, 
aerobik, minigolf (osvetlenie za poplatok), maxiša-
chy, šípky, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, biliard, potápanie, herňa, požičovňa bi-
cyklov pre deti, sauna, turecké kúpele, masáže, salón 
krásy, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, ve-
čere a neskoré večere formou bu fetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických (fi ltrovaná káva a postmixové 
nápoje) a alkoholických nápojov. 

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h l o í p q u v w x y / á
Veľmi príjemný a  komfortne zariadený hotel je súčasťou obľúbenej hotelovej siete Pickalbatros, ktorá 
zaručuje kvalitné služby. V hotelovom komplexe sa nachádza hlavná budova s  recepciou a  priľahlé 
vedľajšie budovy v krásnej záhrade. Hotel má vlastnú pláž a niekoľko bazénov so šmykľavkami pre deti 
a dvomi toboganmi pre dospelých. Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi, ale aj pre milovníkov windsurfi ngu, 
potápania a ďalších vodných športov.

od 889 €Katalógová
cena

 

od 577 €Cena do
24.12.2016
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Pickalbatros Sea World ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  600 m 
vzdialenosť od letiska:  7 km
vzdialenosť od centra:  12 km
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
centrálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príj-
mom, trezor na recepcii (za poplatok), minibar, vlast-
né sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC), 
balkón alebo terasa (väčšina izieb)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 10 ba-
rov, diskotéka (nápoje za poplatok), bankomat, ka-
viareň, Wi-Fi pripojenie (v lobby zadarmo), pripojenie 
na internet (za poplatok), 4 bazény (ležadlá, slneč-
níky a osušky zadarmo, v zimnom období 1 vyhrie-
vaný), bazén s umelými vlnami, aquapark, miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá pri hoteli Pickalbatros Beach Albatros Re-
sort, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový 
bar 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, tenisový kurt (osvetlenie a vy-
bavenie za poplatok, antukový povrch), stolný tenis, 
minigolf (osvetlenie za poplatok), fi tness (v sused-
nom hoteli Aqua Vista)
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlinu, neob-
medzené množstvo miestnych nealkoholických a al-
koholických nápojov.

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h í n p q v w y / á
Komplex viliek je súčasťou hotela Albatros Resort a je od pláže vzdialený 600 m cez miestnu komunikáciu. 
Každých 30 minút Vás na pláž odvezie hotelový minibus zadarmo. V areáli sa nachádza aquapark so 
šmykľavkami a toboganmi, k dispozícii je aj bazén s umelými vlnami. Hotel poskytuje služby na dobrej 
úrovni a je vhodnou voľbou pre milovníkov vodných radovánok a hlavne pre rodiny s deťmi. 

od 689 €Katalógová
cena

od 447 €Cena do
24.12.2016
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Sunrise Holidays Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-11-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  6 km
vzdialenosť od centra:  500 m 
nákupné možnosti:  50 m
Ubytovanie
individuálne alebo centrálna klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, minibar (2 x fľaša vody/den-
ne/zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (za-
darmo), balkón alebo terasa (väčšina izieb), hotelové 
izby sú nefajčiarske
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, téma-
tická reštaurácia (1 x za pobyt zadarmo), 2 bary, dis-
kotéka, kaviareň, minimarket, obchod so suvenírmi, 
bankomat, konferenčná miestnosť, bazén (ležadlá, 
slnečníky a  osušky zadarmo), internetová kaviareň 
(za poplatok), Wi-Fi pripojenie v lobby (za poplatok)
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  nepravidelné večerné programy, stolný 
tenis, plážový volejbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, sauna, masáže, biliard, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať len vo vybraných priesto-
roch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzenú 
konzumáciu miestnych nealkoholických a alkoholic-
kých nápojov (len rozlievané v čase 11:00 – 24:00).

Egypt > Hurghada > Hurghada – centrum

h l í n t y x á
Niekoľkoposchodová budova hotela je situovaná priamo pri menšej piesočnatej pláži, len pár metrov od 
turistického centra Hurghady. Priamo pri pláži je vybudovaná umelá lagúna, ktorá umožňuje pokojné 
kúpanie bez vĺn. Na otvorené more sa pohodlne dostanete prieplavom z lagúny alebo po schodíkoch 
vedúcich z premostenia otvoreného mora a lagúny. V blízkom okolí hotela nájdete obchody a reš taurácie. 
Príjemný hotel s výbornou kuchyňou je ideálnym miestom pre kombináciu plážovej dovolenky a večerných 
prechádzok rušným centrom Hurghady. Hotel neakceptuje osoby mladšie ako 16 rokov. 

od 729 €Katalógová
cena

od 473 €Cena do
24.12.2016
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Imperial Shams Abu Soma ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Superior: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  55 km
vzdialenosť od centra:  60 km (Hurghada)
nákupné možnosti:  1 km (Safaga)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (naplnenie za poplatok), vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vla-
sov, WC), trezor, balkón alebo terasa alebo francúz-
ske okno
Ubytovanie za príplatok
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo, 
plážový bar
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, ta-
lianska a  orientálna reštaurácia (nutná rezervá-
cia), 3  bary, diskotéka, pripojenie na internet (za 
poplatok), Wi-Fi pripojenie (za poplatok), 2 bazény 
(ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo), vyhrievaný 
detský bazén, detský klub, miniklub, konferenčná 
miestnosť, zmenáreň
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a  osušky (zadarmo), 
plá žový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, šípky, stolný 
tenis, biliard, aerobik, stretching, v susednom ho-
teli Shams Safaga: fi tness, tenisové kurty, masáže 
(20 minút za týždeň na izbu zadarmo), sauna (15 mi-
nút za týždeň na izbu zadarmo) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
jazda na koňoch, masáže, kitesurfi ng, windsurfi ng
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priesto-
roch hotela a  zahŕňa raňajky, obedy a  večere for-
mou bu fetu a ľahké občerstvenie počas popoludnia, 
zmrzlinu, neobmedzené množstvo miestnych ne-
alkoholických (postmixové nápoje, voda, káva, čaj) 
a alkoholických nápojov. Do reštaurácií à la carte sa 
vyžaduje formálne oblečenie.

Egypt > Hurghada > Safaga

h l í n p q v w y á
Hotel ležiaci priamo pri pláži je ideálny pre rodiny s deťmi a klientov vyhľadávajúcich pokojnú dovolenku 
plnú odpočinku. Oblasť Abu Soma je s jeho stálym veterným počasím a ľahko sa zvažujúcou plážou rajom 
pre surfi stov. Hotel ponúka svojim klientom súkromnú piesočnatú pláž s  množstvom vodných športov 
a bezbariérový prístup.

od 639 €Katalógová
cena

od 415 €Cena do
24.12.2016
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Sindbad Aquapark Hotel ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  400 m (cez cestu pri hoteli 
  Sindbad Beach Resort)
vzdialenosť od letiska:  7 km
vzdialenosť od centra:  3 km 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor na recepcii 
(zadarmo)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 reš-
taurácie s  obsluhou (rezervácia nutná), 2 bary, dis-
kotéka, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), bazén s oddelenou detskou 
časťou (ležadlá, slnečníky a  osušky zadarmo), det-
ský klub, detské ihrisko, aquapark, zmenáreň, am-
fi teáter, kaviareň, orientálna kaviareň, konferen čná 
miestnosť
Pláž
piesočnatá (pri hoteli Sindbad Beach), ležadlá, sl-
nečníky a osušky (zadarmo), plážový bar (pri hoteli 
Sindbad Beach) 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, plážový 
volejbal, tenisové kurty (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok), futbal 
Športové aktivity a zábava za poplatok
stolný tenis, biliard, šípky, sauna, masáže, potápanie, 
vodné športy
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a  zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bu-
fetu a  ľahké občerstvenie počas dňa, zmrzlinu. Ne-
obmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(postmixové nápoje, voda, káva, čaj) a alkoholických 
nápojov (víno, pivo, likéry, tvrdý alkohol). 

Egypt > Hurghada > Hurghada – juh

h í n p q v w x y /
Hotel Sindbad Aquapark Hotel je súčasťou hotelového komplexu Sindbad Club ležiaceho v peknom 
prostredí neďaleko centra Hurghady. V blízkosti hotela sa nachádza promenáda s barmi, reštauráciami 
a obchodmi. Hosťom je k dispozícii krásna piesočnatá pláž nachádzajúca sa za cestou pri sesterskom hoteli 
Sindbad Beach, kde môžu klienti zadarmo využívať ležadlá a slnečníky. V rámci all inclusive je i plážový bar. 
Nielen deti ocenia prítomnosť toboganov a šmykľaviek pri hoteli Sindbad Beach, ktoré môžu tiež využívať 
zadarmo. Odporúčame predovšetkým milovníkom vodných radovánok a rodinám s deťmi.

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Seagull Resort ****

Panorama Hurghada ***+

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  8 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV, minibar, vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC), trezor (za-
darmo), balkón (väčšina izieb)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, čínska reštaurá-
cia (za poplatok), rybia reštaurácia na pláži (1 x v rámci AI za-
darmo), 5 barov (lobby bar otvorený 24 hod. denne), diskotéka, 
Wi-Fi pripojenie (za poplatok), internetový kútik (za poplatok), 
konferenčná miestnosť, 9 bazénov (1 vyhrievaný v zime, le-
žadlá, slnečníky a  osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, 
aquapark 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), bar na pláži
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, plážový volejbal, 
fi tness, squash (2 hodiny za pobyt), biliard (2 hodiny za pobyt), 
tenis (2 hodiny za pobyt)
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, vodné športy na pláži, sauna, masáže, vírivka, stol-
ný tenis
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, poobede slad-
ké pečivo, zmrzlinu, olovrant, kávu, neobmedzenú konzumáciu 
miestnych nealkoholických (postmixové nápoje, voda, káva 
a čaj) a alkoholických nápojov (pivo, víno, whisky, vodka, rum, 
gin, brandy).

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Bungalov: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  15 km
vzdialenosť od centra:  15 km
nákupné možnosti:  10 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým 
kútom, sušič vlasov, WC), minibar, trezor, balkón (väčšina izieb)
Ubytovanie za príplatok
Bungalov (samostatný bungalov s výhľadom na lagúnu)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštau-
rácia s obsluhou (za poplatok), 4 bary, lobby bar, bar pri bazéne, 
konferenčná miestnosť, Wi-Fi pripojenie (zadarmo v lobby), 3 ba-
zény (z toho 1 vyhrievaný v zimnom období, ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), tobogan, detský bazén, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá so vstupom cez koralové podložie (vstup do mora cez 
mólo), ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  nepravidelné večerné programy, plážový volejbal, 
fi tness, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas dňa ľahké 
občerstvenie, zmrzlina (11:00-16:00), neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických nápojov a  alkoholických nápojov. 
Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie.

Egypt > Hurghada > Hurghada – centrum

Egypt > Hurghada > Hurghada – sever

h l í n p q v w x y / á
Rozsiahly hotelový komplex je situovaný priamo pri vlastnej pláži a nachádza sa v maličkom zálive 
v centre mesta. Skladá sa z dvoch budov – staršieho Resortu a novšieho Clubu. Získava si klientov 
rozsahom ponúkaných služieb a  ich dobrou úrovňou. Originálnym prvkom je klimatizovaný 
bar postavený na 12 metrov vysokej veži, ktorý ponúka výhľad na okolie. Hotel je vhodný pre 
milovníkov nočného života, večerných prechádzok, nákupov a nočného ruchu.

h l í p q v / á
Rezort Panorama Hurghada sa nachádza v severnej časti mesta Hurghada, asi 10 km severne 
od centra mesta, kam sa dá dopraviť pravidelnou autobusovou dopravou. Hotel poskytuje 
ubytovanie v priestranných účelne zariadených izbách s balkónom, súkromnou piesočnatou plážou 
s priezračnou vodou s veľmi pozvoľným vstupom do vody, niekoľko bazénov. Hotel je vhodný pre 
klientov, ktorí preferujú jednoduchší hotel a dovolenku za výhodných cenových podmienok. 

od 579 €Katalógová
cena

od 689 €Katalógová
cena

od 376 €Cena do
24.12.2016

od 447 €Cena do
24.12.2016
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Le Pacha ***

Bella Vista Resort ***

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  7 km
vzdialenosť od centra:  v centre
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, balkón alebo terasa (väčšina 
izieb)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, niekoľko reštau-
rácií, 3 bary, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi pripo-
jenie (za poplatok), kaviareň, diskotéka, bazén (ležadlá, slneč-
níky a  osušky zadarmo), aquapark, detský bazén, miniklub, 
detské ihrisko
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar, 
plážová reštaurácia
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
fi tness, sauna, vírivka, stolný tenis, biliard, vodné športy na 
pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a  zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, zmrzlinu pre deti v určitom čase, káva, čaj, 
neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických a alkoho-
lických nápojov (pivo, víno, whisky, rum, ouzo).

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  7 km
vzdialenosť od centra:  200 m 
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor na izbe (za poplatok), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tematické reš-
taurácie (talianska, rybia, orientálna, medzinárodná), 3 bary, dis-
kotéka, kaderníctvo, kongresové centrum, pripojenie na internet 
(za poplatok), Wi-Fi pripojenie zadarmo na recepcii, obchod so 
suvenírmi, 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), det-
ské ihrisko, detský bazén, miniklub
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, sauna, stolný tenis, fi tness, vodné športy na pláži, po-
tápačské centrum
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas dňa ľah-
ké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealkoho-
lických a alkoholických nápojov.

Egypt > Hurghada > Hurghada – centrum

Egypt > Hurghada > Hurghada – centrum

h l í n p q v y / á
Hotel, skladajúci sa z niekoľkých trojposchodových blokov, je situovaný pri menšej piesočnatej 
pláži, priamo v turistickom centre Hurghady. V tesnom okolí hotela nájdete množstvo obchodov, 
reštaurácií a  barov. Priamo pred hotelom v závislosti na sezóne prebiehajú večerné hudobné 
vystúpenia. Odporúčame ho klientom, ktorí chcú kombinovať plážovú dovolenku s  nočným 
životom či prechádzkami. Pláž pri hoteli je piesočnatá s pozvoľným vstupom. 

h l í n p q v x y á
Príjemný hotel Bella Vista sa nachádza v centre Hurghady – El Sakkala, s množstvom obchodíkov 
a  miestnych reštaurácií. Leží pri súkromnej piesočnatej pláži. Vhodný pre klientov hľadajúcich 
odpočinok pri mori a  zároveň dosah obchodov a večerného života. Odporúčame aj pre rodiny 
s deťmi.

od 659 €Katalógová
cena

od 669 €Katalógová
cena

od 428 €Cena do
24.12.2016

od 434 €Cena do
24.12.2016
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Stredozemné more

Červené m
ore

EGYPT

SUDÁN

SAUDSKÁ 
ARÁBIA

JORDÁNSKO
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B

YA

Hurghada

Káhira

Marsa Alam

Ničím nerušená dovolenka na panenskej piesočnatej pláži pri krištáľovo čistom mori.

Informácie
Egypt > Marsa Alam

Marsa Alam
Letovisko Marsa Alam bolo donedávna malou rybárskou 
dedinkou, ležiacou na križovatke medzi Červeným morom 
a obchodnou cestou do Edfu. Cesta z Edfu bola postave-
ná Ptolemaiom II. a je pokladnicou starých baní a lomov. 
Cesta Wadi Hammamat v Marsa Alam je najkratšia cesta 
medzi Červeným morom a Nílom. Marsa Alam sa nachádza 
v blízkosti obratníka Raka, kde sa Arabská púšť stretáva 
s Červeným morom. 

Vitajte v Marsa Alam
V súčasnej dobe sa Marsa Alam rozrástla do jednej z hlav-
ných turistických oblastí v Egypte s veľkým množstvom 
rekreačných možností. 

Otvorenie nového medzinárodného letiska v roku 2001 
pomohlo k výstavbe a  rozvoju nových hotelov, ktoré sú 
vzdialené len 30 min. jazdy. Marsa Alam je stále viac a viac 

navštevovanou oblasťou a najväčší turistický boom sa 
v oblasti ešte len očakáva. Táto prekrásna oblasť, kde more 
priamo susedí s púšťou, sa za pár rokov môže stať rovnako 
navštevovanou oblasťou ako Sharm El Sheikh alebo obľú-
bená Hurghada. 

Pobrežie preslávené krištáľovo jasnými vodami s miliónmi 
odtieňov modrej je lemované bariérami pestrofarebných 
koralových útesov, ktoré ponúkajú nezabudnuteľný zážitok 
začiatočníkom aj pokročilým potápačom. Donedávna sem 
jazdili len potápači so stanom, aby si užili pokojnú a ničím 
nerušenú dovolenku na panenskej piesočnatej pláži. Marsa 
Alam je vďaka svojej tropickej polohe viac než vhodnou 
destináciou na celoročnú dovolenku. V letných mesiacoch 
sa najvyššia teplota môže vyšplhať až do 45°C. Teplota 
v zime sa pohybuje od 18°C až do 30°C.

Podnebie

Mesiac Teplota vzdu-
chu

Teplota vody

Máj 29 °C 24 °C

Jún 31 °C 25 °C

Júl 33 °C 26 °C

August 35 °C 26 °C

September 34 °C 26 °C

Október 31 °C 25 °C

Mena: egyptská libra (LE)

Časový posun: +0 hodina

Doba letu: 4:00 hodiny

Vzdialenosť od hlavného mesta: 800 km
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Letoviská > Umiestnenie hotelov
Egypt > Marsa Alam 

MARSA ALAM

PORT GHALIB

EL QUSEIR

CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT

NOVOTEL MARSA ALAM

THREE CORNERS SEA BEACH

RESTA GRAND

SIVA PORT GHALIB

THREE CORNERS FAYROUZ

ROYAL TULIP BEACH RESORT
MAGIC TULIP BEACH RESORT

THREE CORNERS HAPPY LIFE
CONCORDE MOREEN BEACH & SPA

HILTON MARSA NUBIAN
ABU DABBAB BEACH & RESORT

BRAYKA BAY RESORT
ROYAL BRAYKA BEACH

FANTAZIA RESORT

SENTIDO ORIENTAL DREAM

LTI AKASSIA BEACH

EL PHISTONE

Umiestnenie hotelov

Marsa Alam
V Marsa Alam nenájdete žiadne turistické centrum mesta 
ako je napríklad v Hurghade, ale môžete sa vydať do mes-
tečka El Quseir alebo Port Ghalib.
Aj samotná dedinka Marsa Alam si stále zachováva svoj 
dedinský rytmus života, ktorý tu môžete cítiť takmer na 
každom kroku.
V oblasti Marsa Alam sú piesočnaté pláže so vstupom do 
mora cez koralové podložie alebo cez kamenistý pás. Aj keď 
je pri hoteloch časť pláže upravená k pohodlnejšiemu vstupu 
do mora, poprípade sa tam nachádzajú móla pre lepší vstup 
do vody, odporúčame topánky do vody.

Port Ghalib
Kontrastom k tomuto pokoju je umelo vybudované mesteč-
ko Port Ghalib s prístavom pre výletné lode a lode potápa-
čov. Port Ghalib je tiež prvý ofi ciálny medzinárodný turistický 
prístav pre vstup do Egypta. Prístav je v prevádzke od roku 

2002 a je domovom približne tisícky jácht, z ktorých majú 
niektoré až 50 metrov. 
Marina Port Ghalib ponúka neobmedzené možnosti pre 
jachtárov a má strategický význam pri podnikaní potápač-
ských výletov. Nachádza sa tu promenáda s niekoľkými 
kaviarňami, reštauráciami, plážou a v neposlednom rade 
aj niekoľkými hotelmi. Celá oblasť Port Ghalib sa neustále 
buduje a rozširuje svoje služby. V súčasnosti tu vzniká plne 
vybavené konferenčné centrum, ohromné športové zázemie 
a tiež nákupná zóna.

El Quseir 
Letovisko sa rozprestiera približne 100 km severne od Marsa 
Alam s históriou starou až 5000 rokov. V minulosti toto mes-
tečko bolo počiatočným bodom pre pútnikov do Mekky, dnes 
vás očarí svojou ospalou krásou a kilometrami nedotknutých 
podmorských koralov.
Sultán Selim postavil pevnosť Quseir v 16. storočí za účelom 

ochrany obchodných vzťahov s Indiou. Osmanská pevnosť 
sa nachádza priamo v centre mesta El Quseir. Pevnosť mala 
zásadný význam v priebehu 16. storočia, ale stratila svoj výz-
nam po otvorení Suezského prieplavu v roku 1869.
Život tu stále plynie v pokoji, môžete si tu posedieť v niek-
torej z miestnych kaviarní a odpútať sa od dnešnej hektickej 
doby. Nájdete tu skvelé podmienky pre vašu pokojnú dovo-
lenku a oddych. Piesočné pláže, väčšinou s pozvoľným vstu-
pom do mora, ocenia predovšetkým rodiny s deťmi, pokojné 
letovisko odporúčame aj pre seniorov. 
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Informácie o letoch
Egypt > Marsa Alam

11/12-dňové lety s odletom z Bratislavy do Marsa Alam
Odletové dni: štvrtok/pondelok
Termíny odletov: 12. 6. – 25. 9. 2017

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Marsa Alam
Odletové dni: pondelok
Termíny odletov: 12. 6. – 25. 9. 2017

Letecká spoločnosť: Travel Service 
*Typ lietadla: B737-800

Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na 
tomto lete je 15 kg/osobu. 
*) Zmena typu lietadla vyhradená. 

Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch 
na cestu, ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všet-
kej našej snahe a snahe leteckých spoločností o dodržanie 
zmluvne stanovených odletových časov, opatrenia na zvý-
šenie bezpečnosti leteckej prepravy, prísne pravidlá pre 
dodržiavanie všetkých technických postupov, predpísaných 
v leteckej preprave, ako aj obmedzené kapacitné možnos-
ti leteckých spoločností a preplnenosť vzdušných koridorov 
spôsobujú, že zmeny letových časov (niekedy aj na poslednú 
chvíľu) sa stávajú stále bežnejšími. Upozorňujeme na túto 
skutočnosť, ako aj na to, že prvý a posledný deň Vášho po-
bytu je určený na prepravu na miesto pobytu a späť a nie na 
samotnú rekreáciu. O akýchkoľvek prípadných zmenách Vás 
budeme bezodkladne informovať. 

Informácie o cenách
Pre príjemné a bezproblémové strávenie vašej dovolenky 
vám odporúčame, aby ste sa zoznámili s destináciou, do kto-
rej cestujete. Venujte pozornosť týmto informáciám. Prajeme 
Vám krásnu dovolenku!

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava, transfer z/do hotela, ubytovanie (v prípade 
8-dňového zájazdu 7 nocí, v prípade 15-dňového zájazdu 14 
nocí, v prípade 11-dňového zájazdu 10 nocí, v prípade 12-dňo-
vého zájazdu 11 nocí), stravovanie podľa výberu, služby slo-
vensky alebo česky hovoriaceho delegáta.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 189 €/osoba nad 2 roky, 40 €/
dieťa do 2 rokov (zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnostnú 
taxu a iné poplatky súvisiacie s vykonaním leteckej dopra-

vy), poplatok za vybavenie víz do Egypta 25 €/osoba, kom-
plexné cestovné poistenie, príplatky za fakultatívne služby 
uvedené v cenníkoch jednotlivých hotelov (napr. príplatok za 
jednolôžkovú izbu a pod.).

Výška letiskových a bezpečnostných poplatkov ako i ceny 
leteckého paliva sa môže meniť podľa aktuálnej situácie, čo 
môže mať vplyv na zvýšenie uvedených servisných poplatkov.

Cestovné doklady:
Pri turistických cestách do Egypta je od držiteľov cestovných 
pasov SR vyžadované vstupné vízum. V rámci zlepšovania 
služieb našim klientom ponúkame možnosť zaistenia víza už 
pred odletom zo Slovenskej republiky. 

V prípade, že máte víza predplatené už zo Slovenskej re-
publiky, kontaktujte po výstupe z lietadla pred pasovým 
odbavením zamestnanca našej partnerskej cestovnej kan-
celárie označeného logom Kartago tours. Tomuto pracov-
níkovi predložte komplexné odbavenie, na ktorom je uve-
dený počet víz. Na jeho základe Vám budú vydané víza na 
počet osôb uvedených na komplexnom odbavení. Držitelia 
cestovných pasov iných štátov sú povinní zabezpečiť si po-
trebné doklady na cestu na príslušnom veľvyslanectve alebo 
konzuláte. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov s rodičom 
iného mena, odporúčame mať so sebou kópiu rodného listu 
dieťaťa v angličtine. Ak cestuje dieťa mladšie ako 18 rokov so 
starými rodičmi alebo inými osobami, odporúčame mať so 
sebou podpísané prehlásenie jedného z rodičov, že s danou 
osobou môže cestovať (súhlas rodiča s vycestovaním v an-
gličtine s uvedeným telefónnym číslom).

S platnosťou od 1. januára 2013 musí byť každý občan, teda 
aj maloletí, držiteľom vlastného cestového dokladu. 

Zdravie – očkovanie
Pri cestách do Egypta nie je vyžadované žiadne očkovanie. 
O odporúčaných očkovaniach sa informujte u svojho prak-
tického lekára. 
 
Prepitné
Prepitné je v arabských krajinách úplne bežné a je považo-
vané za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je 
neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite 
obdržaných služieb. Samozrejme, rozhodnutie ohľadom pre-
pitného je len vo vašich rukách.
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Fakultatívne výlety

Chrám Kom Ombo

Philae

Medinat Habu

Jazda na štvorkolkách

Egypt > Marsa Alam

chod v skorých ranných hodinách (raňajky formou balíčku 
počas cesty) na západný breh Násirovho jazera a návšteva 
krásneho chrámu Abou Simbel. Obed, návšteva chrámu 
v Edfu a návrat v nočných hodinách do Marsa Alam. Výlet 
sa organizuje pre minimálne 10 osôb.
V cene výletu je autobusová doprava, sprievodca, obed 
a večera v prvý deň, ubytovanie na 1 noc v hoteli, raňajky 
a obed počas druhého dňa, sprievodca a vstupy.
Orientačná cena: 200 €

Ostrov Hamata
Je to výlet pre všetkých milovníkov šnorchlovania k panen-
skému ostrovu Hamata.
V cene výletu je doprava, zapožičanie potrieb na šnorchlo-
vanie a sprievodca. 
Orientačná cena: 60 €

Šnorchlovanie na Abu Dabbab
Poldňový výlet za šnorchlovaním v nádherných vodách 
v oblasti známej výskytom korytnačiek a „morských kráv“. 
V cene výletu je doprava a sprievodca. 
Orientačná cena: 25 €

Super safari
Výlet do púšte, kde na vás čaká deň plný dobrodružstva. 
Vyskúšať si môžete jazdu v džípe, jazdu na štvorkolkách 
alebo na ťavách. Večer si pochutnáte na dobrej večeri.
V cene výletu je doprava, sprievodca a večera.
Orientačná cena: 50 €

Upozornenie
• Fakultatívne výlety sú organizované zahraničnými ces-

tovnými kanceláriami a môžete si ich zakúpiť prostred-
níctvom našich delegátov.

• Ceny sú orientačné a vychádzajú z údajov známych 
v  čase tlače. Môžu sa zmeniť podľa aktuálnej situácie. 
Deti do 12 rokov majú väčšinou zľavu 50 %. Minimálna 
účasť na uskutočnenie výletu je 5 osôb. Presný program, 
cena a podmienky absolvovania výletu sú k dispozícii 
priamo na mieste pobytu u delegáta CK Kartago tours.

Marsa Mubarak (Turtle House)
Výlet loďou s dvoma zástavkami na šnorchlovanie na 
miestach známych s výskytom vodných korytnačiek a mor-
ských kráv. V cene výletu je zahrnutý aj obed.
Orientačná cena: 50€

Luxor
Prekrásny a veľmi obľúbený celodenný výlet za pamiatka-
mi egyptskej histórie. Odchod v skorých ranných hodinách, 
cesta cez púšť do Nílskeho údolia. V Luxore navštívite zá-
padný breh Nílu (Údolie kráľov, Memnonove kolosy, chrám 
kráľovnej Hatšepsut). Po obede, ktorý je v cene výletu, 
nasleduje prehliadka východného brehu na ktorý sa pre-
plavíte lodičkou cez Níl, kde navštívite chrám v Karnaku. 
Návrat v nočných hodinách. Výlet sa organizuje pre mini-
málne 10 osôb.
V cene výletu je autobusová doprava, sprievodca, obed 
a vstupy (okrem vstupu do Tutanchamonovej hrobky).
Orientačná cena: 100 €

Asuán
Celodenný autobusový výlet do Asuánu spojený s návšte-
vou Veľkej asuánskej priehrady – kontroverzného kolosál-
neho diela, ktoré sa stalo jedným zo svetových symbolov 
Egypta. Počas výletu navštívite chrám bohyne Isis na ostro-
ve Philae, ktorý bol postavený v roku 350 p. n. l. Po obede, 
ktorý je v cene výletu, návšteva chrámu v Edfu a návrat 
v nočných hodinách do Marsa Alam. Výlet sa organizuje pre 
minimálne 10 osôb.
V cene výletu je autobusová doprava, sprievodca, obed 
a vstupy.
Orientačná cena: 100 €

Dvojdňový výlet do Asuánu
Dvojdňový autobusový výlet do Asuánu spojený s návšte-
vou Veľkej asuánskej priehrady – kontroverzného kolosál-
neho diela, ktoré sa stalo jedným zo svetových symbolov 
Egypta. Počas výletu navštívite chrám bohyne Isis na 
ostrove Philae a po obede, ktorý je v cene výletu, uvidíte 
nádhernú botanickú záhradu na Kitchenerovom ostrove. 
Ubytovanie v hoteli kategórie 4*, večera. Druhý deň od-

Počas vášho pobytu v Marsa Alam je pre Vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. O konkrétnej 
ponuke fakultatívnych výletov Vás bude na mieste informovať delegát. Túto službu zabezpečuje miestna 
agentúra. Uvedené ceny sú orientačné.

Abu Simbel v Asuáne
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LTI Akassia Beach *****

Obsadenosť izieb
Superior: 1-12-11
Superior bližšie k moru: 1-12-11
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  39 km
vzdialenosť od centra:  26 km
nákupné možnosti:  26 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (za poplatok), trezor, vlastné so-
ciálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, 
sušič vlasov, WC), Wi-Fi pripojenie na izbe (za popla-
tok), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Superior bližšie k moru, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tická reštaurácia (1 x za pobyt zadarmo, nutná rezer-
vácia), à la carte reštaurácia (medzinárodná a rybia/
za poplatok), 3 bary, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za 
poplatok), zmenáreň, obchodná arkáda, 5  bazénov 
(1  vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky a  osušky 
zadarmo), detské ihrisko (v hoteli Club Calimera 
Akassia)
Pláž
piesočnatá (vstup do mora možný po 2 mólach, k dis-
pozícii je aj piesočný vstup – lagúna), ležadlá, slneční-
ky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, tenisový kurt (osvet-
lenie a vybavenie za poplatok), stolný tenis, biliard 
(1  hodina za pobyt), plážový volejbal, fi tness, von-
kajšia vírivka
Športové aktivity a zábava za poplatok
salón krásy, sauna, masáže, potápanie
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a  alkoholických nápojov. 
Počas večere je požadované spoločenské oblečenie 
(páni dlhé nohavice a uzavretá obuv).

Egypt > Marsa Alam > El Quseir

h l m í p q u w x y / á
Veľmi pekný hotel s jedinečnou atmosférou sa nachádza v pokojnej oblasti Marsa Alam, priamo pri krásnej 
piesočnatej pláži. Hotel je klientmi obľúbený a  vyhľadávaný najmä vďaka vysokej úrovni ponúkaných 
služieb a aquaparku s niekoľkými bazénmi, toboganmi a šmykľavkami, ktorý sa nachádza vedľa hotelového 
areálu. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií, najmä milovníkom vodných radovánok 
a šnorchlovania. Hotel uspokojí i náročnejšiu klientelu. Do aquaparku majú klienti hotela vstup zadarmo 
a môžu využiť reštauráciu sesterského hotela Club Calimera Akassia okrem tematickej reš taurácie La Vista. 

 

ceny nájdete na www.kartago.sk
Katalógová

cena
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Club Calimera Akassia *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba bližšie k moru: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 
11-112-1122-11222-111-1112-11122-1111-11112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  39 km
vzdialenosť od centra:  23 km
nákupné možnosti:  23 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa, set na prípravu čaju a kávy
Ubytovanie za príplatok
Izba bližšie k moru, Rodinná izba (2 spálne)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reš taurácie (orientálna, 1 x za pobyt zadarmo/
nutná rezervácia, La Vista/za poplatok, Aqua med 
v  hoteli LTI Akassia/za poplatok/nutná rezervácia), 
3 bary, diskotéka (nie je v rámci All inclusive), Wi-
Fi pripojenie (zadarmo), práčovňa, obchodná arkáda, 
7 bazénov (2 bazény s umelým vlnobitím, 1 vyhrie-
vaný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), 
aquapark, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá (vstup do mora cez 2 móla, k dispozí-
cii je aj piesočný vstup – lagúna), ležadlá, slneční-
ky a  osušky (zadarmo), plážový snack bar, plážová 
reštaurácia
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, 2  x tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, boccia, biliard 
(1 hodina za pobyt), plážový volejbal, vodné pólo, 
futbalové ihrisko, šípky, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, potápanie, štvorkolky, jazda na koni 
alebo ťave, shisha 
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a alkoholických nápojov.

Egypt > Marsa Alam > El Quseir

h l í p q u v x / á
Hotelovému areálu dominuje jedna z najväčších budov na svete postavená z ručne vyrábaných tehál. 
Obľúbený hotel Club Calimera Akassia je rajom pre milovníkov vodných radovánok, pretože vedľa hotela sa 
nachádza rozľahlý aquapark. V rámci aquaparku je k dispozícii niekoľko bazénov, šmykľaviek, toboganov 
a iných atrakcií. Všetky okrem Crazy river sú v zimnom období vyhrievané. Do aquaparku majú hoteloví hostia 
vstup zadarmo a v rámci All inclusive majú k dispozícii nápoje a snack. Pri sesterskom hoteli LTI Akassia 
Beach môžu využívať bary a reš taurácie len za poplatok. Klienti, ktorí majú radi šnorchlovanie určite ocenia 
blízkosť krásneho koralu. V rámci hotela je k dispozícii veľká škála kvalitných služieb, zábavy, tiež niekoľko 
bazénov, z ktorých jeden má olympijské rozmery. Odporúčame rodinám s deťmi a náročnej klientele. 

od 769 €Katalógová
cena

 

od 499 €Cena do
24.12.2016
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Hilton Marsa Nubian Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  28 km
vzdialenosť od centra:  24 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  24 km (Port Ghalib)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor, set na prípravu kávy a čaju, 
pripojenie na internet (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), 
balkón alebo terasa, žehlička a žehliaca doska
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, te-
matické reš taurácie (stredomorská, orientálna, ta-
lianska), beduínska kaviareň (za poplatok), 4 bary, 
minimarket, bankomat, pripojenie na internet (za 
poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii a v areáli ho-
tela (zadarmo), diskotéka, konferenčná miestnosť, 
4 bazény (2 vyhrievané v zime, ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, detské 
ihrisko
Pláž
piesočnatá (hotelový vláčik prepraví klientov na ho-
telovú pláž), koralové podložie, možnosť vstupu do 
mora na pláži hotela Abu Dabbab Beach and Resort, 
ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, šípky, volejbal, aerobik, stolný 
tenis, vodné pólo, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
masáže, potápanie, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (postmixové 
nápoje, fi ltrovaná káva) a  alkoholických nápojov. 
Víno sa podáva v hlavnej reštaurácii len počas obeda 
a večere. Počas večere sa vyžaduje formálne oble-
čenie.

Egypt > Marsa Alam > Abu Dabbab

h l í n p q v x y á
Luxusný hotel známeho reťazca Hilton má jedinečnú polohu priamo pri pláži Abu Dabbab Bay. Značka 
Hilton svojim hosťom zaručuje už tradične vysoký štandard služieb a pozorný, priateľský prístup personálu. 
Hosťom sú k dispozícii 4 vonkajšie bazény, niekoľko barov, detský klub. Tento hotel odporúčame k stráveniu 
nielen aktívnej, ale aj relaxačnej dovolenky a tiež bude ideálnou príležitosťou pozorovať podmorský svet 
s obrovskými korytnačkami – caretta caretta a morskými kravami – dugong dugong. Piesočnatý vstup do 
mora je vzdialený necelých 400 m od hotela.

od 799 €Katalógová
cena

od 519 €Cena do
24.12.2016
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Concorde Moreen Beach & Spa *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  22 km
vzdialenosť od centra:  21 km
nákupné možnosti:  21 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (za poplatok), set na prípravu kávy 
alebo čaju, trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, à  la 
carte reš taurácie (rybia, talianska/za poplatok), 
2  bary, bankomat, Wi-Fi v areáli hotela (zadarmo), 
diskotéka, 2 bazény (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, 
slnečníky a  osušky zadarmo), 2 detské ba zény, 
miniklub, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, vstup do mora po móle (koralové pod-
ložie, odporúčame obuv do vody), ležadlá, slnečníky 
a osušky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, biliard, plážový volej-
bal, šípky, stolný tenis, boccia
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, wellness, sauna, vírivka
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a alkoholických nápojov.

Egypt > Marsa Alam

h l m o í p q u v x y
Novopostavený hotel sa rozprestiera v krásnej záhrade neďaleko zálivu Abu Dabur s vlastnou 800 m dlhou 
plážou. Architektúra hotela dokresľuje skvelú atmosféru Vašej dovolenky. Tento hotel je dobrou voľbou, ak 
sa chcete venovať potápaniu, pretože záliv Abu Dabbab je jednou z najlepších lokalít, kde sa vám podarí 
preskúmať svet podmorskej krásy.

od 749 €Katalógová
cena

od 486 €Cena do
24.12.2016
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Sentido Oriental Dream *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  35 km
vzdialenosť od centra:  30 km (El Quseir)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor (zadarmo), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vla-
sov, WC), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reš taurácie (talianska a rybia, 1 x za pobyt za-
darmo/nutná rezervácia), 7 barov, kaviareň, diskoté-
ka, internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi pripoje-
nie v areáli hotela (zadarmo), pripojenie na internet 
(za poplatok), obchodná arkáda, kaderníctvo, ban-
komat, konferenčná miestnosť, 3 bazény (ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, detské 
ihrisko, miniklub, diskotéka
Pláž
piesočnatá, pozvoľný vstup (koralové podložie, od-
porúčame obuv do vody), ležadlá, slnečníky a osušky 
(zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, stolný tenis, minigolf, 
plážový volejbal, fi tness, šípky, tenisový kurt (osvet-
lenie a vybavenie za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, vírivka, masáže, potápačské centrum, wind-
surfi ng a kitesurfi ng (sezónne), vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
Ultra All inclusive: možno čerpať vo vybraných 
priestoroch hotela a  zahŕňa raňajky, obedy a veče-
re formou bu fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, 
fi ltrovanú kávu a  čaj, polnočné občerstvenie, ne-
obmedzené množstvo miestnych nealkoholických 
(postmixové nápoje) a alkoholických nápojov (pivo, 
víno, miestny koňak, whisky, gin, vodka, ouzo, rum). 
Počas večere sa vyžaduje spoločenské oblečenie 
(páni dlhé nohavice a uzavretá obuv).

Egypt > Marsa Alam > El Quseir

j l í n p q v w y x á
Elegantný hotel s pekne udržiavanou záhradou sa nachádza priamo pri krásnej piesočnatej pláži. Komplex, 
skladajúci sa z hlavnej budovy a niekoľkých bungalovov, ponúka svojim klientom ideálne podmienky na 
prežitie pokojnej dovolenky v príjemnom prostredí so službami na vysokej úrovni. Na svoje si tu prídu 
milovníci potápania a šnorchlovania, ako aj rodiny s deťmi a klienti všetkých vekových kategórií.

od 739 €Katalógová
cena

od 480 €Cena do
24.12.2016
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Novotel Marsa Alam *****

Resta Grand Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-11-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  53 km
vzdialenosť od centra:  17 km
nákupné možnosti:  17 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
Wi-fi  (zadarmo), minibar (za poplatok), set na prípravu kávy 
a čaju, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón alebo terasa 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, talianska reštau-
rácia (za poplatok), 2 bary, Wi-fi  v areáli hotela (zadarmo), 
obchodná arkáda, 4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadar-
mo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko 
Pláž
piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, vodná gymnastika, 
boccia, joga, plážový volejbal, vodné pólo, fi tness, aerobik, 
lekcie tradičných tancov
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápanie, šnorchlovanie, jazda na ťave, jazda na 
koňoch, jacuzzi, sauna
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela, 
zahŕňa raňajky, obedy a  večere formou bu fetu, behom dňa 
ľahké občerstvenie, zmrzlina, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických a alkoholických nápojov (víno len počas 
obedov a večerí).

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba s výhľadom na more: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  3 km
vzdialenosť od centra:  7 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  3 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, set na prípravu kávy a čaju, trezor, WI-Fi pripojenie (za 
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou, bidet, 
sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 tematické reš-
taurácie (talianska 1 x/pobyt/ zadarmo, rybia a stredomorská 
za poplatok), 2 bary, shisha bar (za poplatok), konferenčná 
miestnosť, internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi na recep-
cii (zadarmo), obchodná arkáda, bankomat, lekárska služba 
(24 hodín), 3 bazény (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky 
a osušky zadarmo), detský bazén, detské ihrisko, miniklub 
Pláž
piesočnatá (koralové podložie, odporúčame obuv do vody), 
vstup do vody len po móle alebo z pláže hotela Resta Reef, 
ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, stolný tenis, boccia, plážový 
volejbal, fi tness, šípky, vodné pólo, vodný aerobik 
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, tenisové kurty (večerné osvetlenie 
a vybavenie za poplatok, antukový povrch), 
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických a al-
koholických nápojov. Miestne víno je podávané iba k obedu 
a večeri. Počas večere je požadované formálne oblečenie.

Egypt > Marsa Alam > El Quseir

Egypt > Marsa Alam > Port Ghalib

h l o í p q v x á
Tento kvalitný značkový hotel je novinkou v našej ponuke a patrí medzi menšie a pokojnejšie 
hotely v oblasti. Nachádza sa pri peknej piesočnatej pláži dlhej cca 700 metrov. Je vhodný pre 
rodiny s  menšími deťmi, pre ktoré je pripravený bohatý animačný program, detské ihrisko 
a niekoľko bazénov. Odporúčame aj pre náročnejšiu klientelu.

h l m í n p q u v w x á
Moderne zariadený hotelový komplex so službami na vysokej úrovni sa nachádza v udržiavanej 
záhrade pri piesočnatej pláži. Vstup do mora je len po móle, odporúčame obuv do vody. Hotel 
ponúka možnosť prežiť jedinečnú dovolenku plnú zábavy, športového vyžitia ale aj odpočinku 
a  relaxácie. Hotel odporúčame najmä milovníkom potápania a šnorchlovania, ale tiež rodinám 
s deťmi, pre ktoré je pripravené detské ihrisko, bazén a zábavný program. 

od 709 €Katalógová
cena

od 659 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016

od 428 €Cena do
24.12.2016
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Royal Tulip Beach Resort *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  20 km
vzdialenosť od centra:  16 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo), balkón 
alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, reštau-
rácia s obsluhou (nutná rezervácia), 2 bary, 2 bazény 
– z toho 1 vyhrievaný (ležadlá, slnečníky zadarmo), 
detský bazénik (vyhrievaný), mini klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s  veľmi pozvoľným vstupom do vody 
(vstup do mora aj cez dlhé mólo), plážový bar, ležadlá 
a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, večerné programy, boccia, stol-
ný tenis, šípky, plážový volejbal, posilňovňa
Športové aktivity a zábava za poplatok
wellness, biliard, vodné športy na pláži, jazda na 
koňoch
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a  zahrňuje raňajky, obedy a  večere formou 
bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie a  kávu, ne-
obmedzené množstvo nealkoholických (postmixové 
nápoje, voda, káva, čaj, džúsy – nie z čerstvého ovo-
cia) a miestnych alkoholických nápojov (pivo, víno, 
whisky, vodka, rum, gin, brandy). 

Egypt > Marsa Alam

a h l m n p q v x y á
Novootvorený luxusný rezort ponúka ubytovanie v trojposchodových budovách v peknej záhrade s dvoma 
veľkými a  jedným detským bazénom. Hotel má vlastnú piesočnatú pláž s veľmi pozvoľným a  pomaly 
klesajúcim vstupom do mora. Plávanie je v mori je možné aj z veľmi dlhého móla. Hotel je vďaka svojej 
pláži ideálnym miestom pre milovníkov kitesurfi ngu.

od 679 €Katalógová
cena

od 441 €Cena do
24.12.2016
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Magic Tulip Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Izba s výhľadom na bazén: 11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  17 km
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa, sušič vlasov, WC), telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor, balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba s výhľadom na more, Izba s výhľadom na bazén
Zariadenie hotela
vstupná hala s  recepciou, hlavná reštaurácia, te-
matická reštaurácia (rybia, talianska, za poplatok), 
3  bary, obchodná arkáda, kaderníctvo, Wi-Fi na re-
cepcii (za poplatok), bazén – ležadlá a slnečníky (za-
darmo), detské ihrisko, detský bazénik
Pláž
piesočnatá s  veľmi pozvoľným vstupom do mora 
(vstup cez 900 m dlhé mólo), ležadlá a slnečníky (za-
darmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
tenisový kurt, potápačské centrum, SPA centrum, 
sauna, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a  alkoholických nápojov. 
Zmrzlina za poplatok. Počas večere sa vyžaduje for-
málne oblečenie.

Egypt > Marsa Alam

a h l m o í p q v w x y á
Rezort Magic Tulip Beach je menší komplex niekoľko jednoposchodových budov. Hotel sa vyznačuje 
priateľskou atmosférou a  susedí so sesterským hotelom Royal Tulip Beach Resort. Oba hotely majú 
spoločnú piesočnatú pláž s  veľmi dlhým mólom a  koralovým útesom. Hotel je vhodnou voľbou pre 
milovníkov kitesurfi ngu.

od 629 €Katalógová
cena

od 408 €Cena do
24.12.2016
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Abu Dabbab Beach & Resort ****

Egypt > Marsa Alam > Abu Dabbab

h l í n p q u v w y x / á
Hotel umiestnený v peknej, starostlivo udržiavanej záhrade sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži v nádhernej oblasti Abu Dabbab Bay, ktorá je preslávená 
svojím podmorským svetom. Hotel ponúka dobré podmienky pre strávenie príjemnej rodinnej dovolenky. Pre deti je tu po celý deň k dispozícii hotelový animačný 
tím. Hotel odporúčame rodinám s deťmi ako aj milovníkom potápania a šnorchlovania, ktorí majú možnosť obdivovať aj veľké korytnačky – caretta caretta.
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Obsadenosť izieb
Superior: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  30 km
vzdialenosť od centra:  34 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (za poplatok), vlastné sociálne za-
riadenie (kúpeľňa s vaňou, sušič vlasov, WC), trezor, 
balkón alebo terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba ( jedna väčšia izba)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 bary,  
minimarket, obchod so suvenírmi, konferenčná 
miestnosť, bankomat, Wi-Fi pripojenie (za popla-
tok), pripojenie na internet (za poplatok), 3 bazény 
(1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky a  osušky 
zadarmo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko, 
aquapark
Pláž
piesočnatá (koralové podložie, odporúčame obuv do 
vody), ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový 
bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a nepravidelné večerné programy, teniso-
vý kurt (večerné osvetlenie za poplatok, antukový 
povrch), šípky, boccia, plážový volejbal, vodné pólo, 
fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, sauna, masáže, vírivka, salón krásy, potápač-
ské centrum, vodné športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (postmixové 
nápoje, rozlievaná voda) a alkoholických nápojov.

 

od 719 €Katalógová
cena

od 467 €Cena do
24.12.2016
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The Three Corners Happy Life ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  25 km
vzdialenosť od centra:  22 km
nákupné možnosti:  25 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, TV so satelitným príjmom, 
telefón, minibar, trezor, vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa s  vaňou, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba
Zariadenie hotela
hlavná reštaurácia, tematická reštaurácia (talian-
ska, za poplatok), 2 bary, kaviareň (nie je v rámci 
All inclusive), Wi-Fi pripojenie na internet (zadarmo), 
diskotéka (nie je v rámci All inclusive), 2 bazény (le-
žadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazénik, 
3 tobogány a lenivá rieka, detské ihrisko, detský klub
Pláž
piesočnatá so vstupom cez korálové podložie (vstup 
do mora aj cez mólo), ležadlá a slnečníky (zadarmo)
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal, plážový futbal, 
stolný tenis, biliard, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
SPA centrum, potápačské centrum, sauna, vírivka
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, džúsy – nie z čerstvého ovocia) a al koholických 
nápojov (víno iba v hlavnej reštaurácii počas obedov 
a večeri).

Egypt > Marsa Alam

a h l o í p q u v x / á
Príjemný rezort je vzdialený 25 kilometrov južne od letiska Marsa Alam a  len 5 kilometrov severne od 
zátoky Abu Dabbab. Rezort je postavený a navrhnutý tak, aby bol tropickým rajom a ideálnym miestom pre 
milovníkov slnka a relaxu. Klienti hotela určite ocenia aj skvelé podmienky na šnorchlovanie a potápanie. 
Rezort určite odporúčame rodinám s deťmi.

od 649 €Katalógová
cena

od 421 €Cena do
24.12.2016
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Siva Port Ghalib *****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  3 km
vzdialenosť od centra:  500 m 
nákupné možnosti:  500 m 
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
sušič vlasov, WC), Wi-Fi pripojenie (za poplatok), set 
na prípravu kávy a čaju (doplnenie len v deň príle-
tu), žehlička, žehliaca doska (na vyžiadanie), balkón 
alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 à  la 
carte reš taurácie (indická a libanonská za poplatok), 
bankomat, 2 bary, Wi-Fi pripojenie na recepcii (za-
darmo), internetová kaviareň (za poplatok), 3 bazé-
ny (1 vyhrievaný v zime, 1 so slanou vodou, ležadlá, 
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, pomalá 
rieka so šmykľavkami, tobogany (pre klientov hotela 
s  AI/zadarmo), miniklub, bežecká dráha (asfaltová 
cesta, 1,7 km), konferenčná miestnosť
Pláž
piesočnatá, vstup do mora len po móle (koralové 
podložie, odporúčame obuv do vody), ležadlá, slneč-
níky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, 2  x tenisový kurt 
(1  hodina denne zadarmo, večerné osvetlenie za 
poplatok), minigolf alebo biliard (1 hodina denne 
zadarmo), stolný tenis (1 hodina denne zadarmo), 
volejbalové ihrisko, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže (Six Senses Spa), salón krásy
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priesto-
roch hotela, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou 
bu fetu, počas dňa ľahké občerstvenie (popoludňajší 
olovrant a zmrzlina), neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických (postmixové nápoje, fi ltrovaná 
káva) a alkoholických nápojov. 

Egypt > Marsa Alam > Port Ghalib

h l o í n p q v w x y / á
Komfortný hotel Siva Port Ghalib leží spolu s hotelom Port Ghalib Resort blízko novopostaveného prístavu 
Port Ghalib a  je situovaný bližšie k pláži. Interiér hotela je zariadený v beduínskom štýle a  izby sú 
s výhľadom do záhrady. Hotel je obklopený bazénom so slanou vodou v tvare lagúny. Odporúčame ho na 
strávenie romantickej dovolenky ale aj ako príjemný pobyt pre celú rodinu.

od 689 €Katalógová
cena

od 447 €Cena do
24.12.2016
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Royal Brayka Beach ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba Deluxe bližšie k moru: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  43 km
vzdialenosť od centra:  43 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  19 km (Marsa Alam)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar (za poplatok), trezor, Wi-Fi pripoje-
nie na izbe (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa
Ubytovanie za príplatok
Izba de luxe bližšie k moru (s výhľadom na more), 
Rodinná izba (2 prepojené izby – väčšia a  menšia 
spálňa, 1 kúpeľňa)
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 à  la 
carte reš taurácie (orientálna, rybia a medzinárodná, 
za poplatok), 2 bary, zmenáreň na recepcii, diskoté-
ka, kaderníctvo, internetová kaviareň (za poplatok), 
Wi-Fi pripojenie na recepcii (za poplatok), konferenč-
ná miestnosť, 3 bazény (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, 
slnečníky a  osušky zadarmo), detský bazén, malé 
tobogany, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá s koralovým podložím (odporúčame obuv 
do vody, vstup cez pláž hotela Brayka Bay Resort), 
ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a  večerné programy, 2 tenisové kurty – 
spoločné s hotelom Brayka Bay (večerné osvetlenie 
a  vybavenie za poplatok, antukový povrch), stolný 
tenis, boccia, plážový volejbal, futbal, fi tness, biliard, 
šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
vírivka, potápanie, sauna, masáže, salón krásy, vod-
né športy na pláži
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela, zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, počas dňa ľahké občerstvenie, instantnú kávu, 
čaj, popoludňajšiu zmrzlinu, neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických (postmixové nápoje, fi l-
trovaná káva) a alkoholických nápojov. 

Egypt > Marsa Alam

h l o í n p q u v x y w / á
Hotelový komplex postavený v roku 2011 sa rozprestiera na ploche 11  000 m², priamo pri súkromnej 
500 m dlhej piesočnatej pláži. Piesočný vstup do mora je vzdialený necelých 100 m pri sesterskom hoteli 
Brayka Bay Resort. Hotel s krásnym výhľadom na záliv Brayka ponúka svojim hosťom príjemné zázemie 
pre strávenie odpočinkovej aj aktívnej dovolenky so širokou ponukou doplnkových rekreačných aktivít. 
Milovníci potápania a šnorchlovania ocenia tesnú blízkosť koralov. Hotel s kvalitnými službami odporúčame 
náročnejšej klientele, ako aj rodinám s deťmi.

od 689 €Katalógová
cena

od 447 €Cena do
24.12.2016
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Brayka Bay Reef ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Izba bližšie k moru: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  43 km
vzdialenosť od centra:  43 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  19 km (Marsa Alam)
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným 
príjmom, minibar, trezor na recepcii (zadarmo), Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo 
terasa 
Ubytovanie za príplatok
Izba bližšie k moru, Rodinná izba
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tema-
tické reš taurácie (rybia, arabská, za poplatok), 2 bary, 
internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi v centrálnej 
časti hotela (za poplatok), obchodná arkáda, konfe-
renčná miestnosť, 3 bazény (vyhrievaný krytý bazén 
len v zimnom období, ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detský bazén, detské ihrisko, miniklub 
Pláž
piesočnatá s  pozvoľným vstupom do mora prechá-
dzajúca do koralov (odporúčame obuv do vody), 
ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy a  nepravidelné večerné disko-
téky, stolný tenis, boccia, fi tness, aerobik, vodná 
gymnastika, plážový volejbal, tenisový kurt (večerné 
osvetlenie a vybavenie za poplatok) 
Športové aktivity a zábava za poplatok
sauna, masáže, potápačské centrum vrátane cvičné-
ho bazénu, futbal
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch 
hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky (obmedzený 
výber), obedy a večere formou bu fetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických (postmixové nápoje, rozlieva-
ná voda) a  alkoholických nápojov (víno len počas 
obedov a večerí v hlavnej reštaurácii).

Egypt > Marsa Alam

h l o í n p q u v w x á
Veľmi obľúbený hotelový rezort, skladajúci sa z niekoľkých obytných blokov ležiacich v peknej záhrade, 
sa nachádza pri piesočnatej pláži v zálive s pozvoľným vstupom do mora. Vstup do mora je piesočnatý, 
prechádzajúci do koralov. Odporúčame obuv do vody. Hotel je vhodný najmä pre rodiny s  deťmi, pre 
milovníkov potápania a všetkých tých, ktorí chcú stráviť relaxačnú dovolenku a vychutnať si pekné kúpanie. 

od 709 €Katalógová
cena

od 460 €Cena do
24.12.2016
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Fantazia Resort ****

El Phistone ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  100 km
vzdialenosť od centra:  30 km (Marsa Alam)
nákupné možnosti:  30 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar (za poplatok), trezor, vlastné sociálne zariadenie (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov, WC) balkón alebo 
terasa, set na prípravu čaju a kávy
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la carte reštau-
rácia (rybia/za poplatok), beduínsky stan (za poplatok), 3 bary, 
diskotéka, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), 2 bazény (1 vyhrieva-
ný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, 
miniklub, detské ihrisko, kongresové centrum
Pláž
piesočnatá, vstup do mora po móle alebo cez lagúnu (kora-
lové podložie, odporúčame obuv do vody), ležadlá, slnečníky 
a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, stolný tenis, volejbal, fi tness, biliard, ne-
pravidelné večerné programy
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, masáže, sauna, vírivka, salón krásy
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela, 
zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas dňa ľah-
ké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych nealko-
holických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a alkoholických 
nápojov.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  46 km
vzdialenosť od centra:  25 km (Marsa Alam)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštau-
rácia s obsluhou, 2 bary, internetové pripojenie (za poplatok), 
salón krásy, kaderníctvo, obchodná arkáda, diskotéka, 3 bazé-
ny (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, mini-
klub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá so vstupom cez koralové podložie, ležadlá, slneční-
ky a osušky (zadarmo), plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné a večerné programy, futbalové ihrisko, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, plážový volejbal, fi tness
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, biliard, sauna, jazda na koni, masáže, salón krásy, 
vírivka
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a  zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bu fetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, zmrzlinu, neobmedzené množstvo miest-
nych nealkoholických a alkoholických nápojov. Počas večere je 
vyžadované formálne oblečenie.

Egypt > Marsa Alam

Egypt > Marsa Alam

h l í p q v x é y á
Príjemný hotel sa skladá z hlavnej budovy so vstupnou halou a  recepciou a  z dvoch nízkych 
dvojposchodových blokov s  izbami. Hosťom je k dispozícii v areáli niekoľko barov, reštaurácií, 
bazénov a 600 m dlhá súkromná pláž. More s bohatým podmorským životom ponúka vhodné 
podmienky najmä milovníkom šnorchlovania.

h l n p q v w x á
Hotelový komplex El Phistone leží popri 300 metrov dlhej piesočnatej pláži. Priateľský hotelový 
personál, rovnako aj animačný tím, prispejú k celkovej relaxácii počas Vašej dovolenky. Veľmi 
pozvoľný vstup do mora je cez koralové podložie (odporúčame obuv do vody). Hotel je vhodný pre 
klientov všetkých vekových kategórií. 

od 659 €Katalógová
cenaod 428 €Cena do

24.12.2016

od 689 €Katalógová
cenaod 447 €Cena do

24.12.2016
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The Three Corners Fayrouz Plaza ****

The Three Corners Sea Beach Resort ****

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  5 km
vzdialenosť od centra:  2 km 
nákupné možnosti:  2 km
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa, set na prípravu 
čaju a kávy
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 1 veľká miestnosť 
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 2 tematické reš-
taurácie (talianska 1 x/týždeň, orientálna 2 x/týždeň, potrebná 
rezervácia), 5 barov, konferenčná miestnosť, Wi-Fi na recepcii 
a v bare (zadarmo), 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detský bazén, miniklub, detské ihrisko
Pláž
piesočnatá (vstup do mora po móle), ležadlá, slnečníky a osuš-
ky (zadarmo), plážový bar, plážová reštaurácia 
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, nepravidelné večerné programy, stolný 
tenis, plážový volejbal, fi tness, šípky
Športové aktivity a zábava za poplatok
potápanie, biliard, sauna, vírivka, masáže
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a  zahŕňa raňajky, obedy, večere formou bu fetu, ľahké občer-
stvenie počas dňa, neobmedzené množstvo miestnych neal-
koholických (fi ltrovaná káva a  postmixové nápoje) a  alkoho-
lických nápojov. Počas večere sa vyžaduje formálne oblečenie.

Obsadenosť izieb
Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotela
vzdialenosť od pláže:  pri pláži
vzdialenosť od letiska:  6 km
vzdialenosť od centra:  9 km (Port Ghalib)
nákupné možnosti:  v hoteli
Ubytovanie
individuálna klimatizácia, telefón, TV so satelitným príjmom, 
minibar, trezor, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), vlastné sociálne 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, sušič vlasov, WC), 
balkón alebo terasa 
Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba – 1 veľká miestnosť
Zariadenie hotela
vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la carte reštau-
rácia (rybia za poplatok), 3 bary, bankomat, Wi-Fi v lobby (za-
darmo), pripojenie na internet (za poplatok), obchodná arkáda, 
4 bazény (1 vyhrievaný v zime, ležadlá, slnečníky a osušky za-
darmo), detský bazén so šmykľavkami, aquapark (pre klientov 
hotela zadarmo), detské ihrisko, miniklub
Pláž
piesočnatá, vstup do mora po móle (koralové podložie, odpo-
rúčame obuv do vody), ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo), 
plážový bar
Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, fi tness, aerobik, boccia, šípky, vodné pólo, 
stolný tenis, plážový volejbal
Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, hrací automat, potápačské centrum, masáže, sauna, ví-
rivka, salón krásy
Stravovanie v cene
All inclusive: možno čerpať vo vybraných priestoroch hotela 
a  zahŕňa raňajky, obedy a  večere formou bu fetu, počas dňa 
ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo miestnych neal-
koholických (fi ltrovaná káva, postmixové džúsy) a alkoholických 
nápojov do 23:00 hod. 

Egypt > Marsa Alam > Port Ghalib

Egypt > Marsa Alam

h l í p q u v x y á
Hotelový komplex leží 2 km južne od centra Port Ghalib. 1km dlhá piesočnatá pláž s koralmi (vstup 
po móle) sa nachádza priamo pri hoteli. Časť pláže tvoria malé lagúny s koralovým podložím, 
nachádza sa tu i piesočnatý vstup do mora. Oblasť je vhodná pre milovníkov šnorchlovania 
a potápania. Do Port Ghalib premáva pravidelne hotelový shuttle bus za poplatok.

h l í n p q u v x / á
Hotel postavený v tradičnom štýle výborne zapadá do svojho okolia. Rezort leží v udržiavanej 
záhrade pri širokej piesočnatej pláži. Vstup do vody je po móle cez koralové podložie. Odporúčame 
obuv do vody. Hotel je vhodný pre všetky vekové kategórie i pre rodiny s deťmi. 

od 639 €Katalógová
cena

od 789 €Katalógová
cena

od 415 €Cena do
24.12.2016

od 512 €Cena do
24.12.2016



BANSKÁ BYSTRICA

Horná 2

974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/412 3939, 4040

mobil: 0903 425 020

banskabystrica@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00

BRATISLAVA

Dunajská 5

811 08 Bratislava

tel.: 02/5292 2110, 12

mobil: 0903 424 033

dunajska@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00

EUROVEA, Pribinova 8 

811 09 Bratislava

tel.: 02/5720 5750

mobil: 0903 424 258

eurovea@kartago.sk

Po-Ne: 10.00 – 21.00

CENTRAL, Metodova 6 

821 08 Bratislava

tel.: 02/5720 5747

mobil: 0903 423 051

central@kartago.sk

Po-Ne: 10.00 – 21.00

AVION, Ivánska cesta 16 

821 04 Bratislava

tel.: 02/4445 6543

mobil: 0903 423 904

avion@kartago.sk

Po-Ne: 10.00 – 21.00

KOŠICE

Hlavná 31

040 01 Košice

tel.: 055/7288 452, 453

mobil: 0908 996 691

kehlavna31@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00

NITRA

Galéria MLYNY Nitra 

Štefánikova trieda 61

949 01 Nitra

tel.: 037/3214 443

mobil: 0903 412 052

mlyny@kartago.sk

Po-Ne: 09.00 – 21.00

NOVÉ ZÁMKY

M. R. Štefánika 15/B

945 02 Nové Zámky

tel.: 035/6444 474, 75

mobil: 0903 415 204

novezamky@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00

POPRAD

FORUM POPRAD 

Námestie svätého 

Egídia 3290/124 

058 01 Poprad

tel.: 052/4425 558, 9

mobil: 0903 413 695

poprad@kartago.sk

Po-Ne: 09.00 – 21.00

PREŠOV

ZOC MAX, Vihorlatská 2/A 

080 01 Prešov

tel.: 051/3214 404 

presov@kartago.sk

Po-Ne: 9.00 – 21.00

TRENČÍN

Braneckého 8

911 01 Trenčín

tel.: 032/6401 133, 34

mobil: 0905 437 067

trencin@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00

TRNAVA

Hlavná 33/16

917 01 Trnava

tel.: 033/3214 442

mobil: 0948 322 204

trnava@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00 

ŽILINA

Mariánske námestie 32

010 01 Žilina

tel.: 041/5007 020, 21

mobil: 0903 417 548

zilina@kartago.sk

Po-Pia: 09.00 – 18.00 

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI

Zoznam značkových
predajní 

OTVORENÉ

7 DNÍ
V TÝŽDNI   

predajne označené týmto symbolom 

sú pre vás otvorené 7 dní v týždni
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ON-LINE rezervácie

www.kartago.sk
www.facebook.com/kartagotours

Nestihli ste si zakúpiť svoju dovolenku z katalógu LETO2017 priamo v predajni KARTAGO tours?
Rezervujte si svoj zájazd z pohodlia domova v čase od 800 - 2000 hod.

Navštívte nás na stránke

V našich predajniach akceptujeme
všetky bežné platobné karty

alebo sledujte našu FB stránku

a vyberte si váš vysnívaný zájazd 24 hodín denne 7 dní v týždni

e
y

CALL CENTRUM 02/5720 5720 
Telefonické rezervácie a informácie o zájazdoch: pondelok – nedeľa 08.00 – 21.00

e-mail call@kartago.sk
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BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

CA ROYAL ZNS ROKOŠ

Nám. Ľ. Štúra 19

038/7601020

caroyal@caroyal.sk

BANSKÁ BYSTRICA

KORAL TOUR

Dolná 23

048/4156068

koraltour@koraltour.sk

TRAVEL AGENT

Dolná 1

048/4123072

info@bigtravel.sk

BRATISLAVA

VERNE TRAVEL, a.s

Karadžičova 8 (CBC I.)

0850 333 111

verne@verne.sk

DESIREA 

OD Slimák- Hálkova 1

0917881999

02/44 888 999

www.edovolenky.sk

 

VICTORY REISEN

Námestie Hraničiarov 8/A

02/39605992

0905605992

info@victoryreisen.sk

DETVA

CA AQUA

M. R. Štefánika 3186/70

045/5459696

info@agenturaaqua.sk

AUTORIZOVANÍ
PARTNERI

BARDEJOV

SPIRIT Travel s.r.o.

Radničné námestie 25

054/4726273, 0911 142 575

spirit@spirit-travel.sk

www.spirit-travel.sk

DOLNÝ  KUBÍN 

LastMinutky.sk

Radlinského 27 (OD Jednota)

0905553857

lms@orava.sk

www.lastminutky.sk

DUNAJSKÁ STREDA

RE TOUR, s.r.o.

Vambéryho nám 4912

0908/132275, 031/5515010

retour@centrum.sk

HUMENNÉ

GAMA TRAVEL

Nám. Slobody 28

057/7750700; 0915841976. 

gama.travel@stonline.sk

LEVICE

AČKO – travel . sk

Na bašte 5

036/6319093, 0905 811 360

levice@acko-travel.sk 

www.acko-travel.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

LiMiT CA 

Nám. Osloboditeľov 16

044/5621190; 0908911466

limit@limit.sk

www.limit.sk

MALACKY

POHODA – cestovná agentúra

Záhorácka 46/30

034/773 10 99, 0911/504 666

ckpohoda@ckpohoda.sk

www.ckpohoda.sk

MARTIN

LastMinutky.sk

M. R. Štefánika 12

0907975573

michal@lastminutky.sk

www.lastminutky.sk

NÁMESTOVO

DOBRÁ CESTOVKA, s.r.o.

Štefánikova 210

0948 44 98 91, 0948 78 50 00

info@dobracestovka.sk 

www.dobracestovka.sk

PARTIZÁNSKE

CA FORTOUR

Februárová 9

038/381 0040, 0905523247

fortour@skylan.sk

www.zajazdylastmoment.sk

PIEŠŤANY

CLUB TRAVEL 

Winterova 636, Alexander 

Centrum

033/7733341-3, 0917/266 

484

clubtravel@clubtravel.sk

www.clubtravel.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA

ALKATOUR

SNP 1

047/5634547

alkatour@stonline.sk

SENICA

AČKO – travel . sk

Štefánikova 726/2

034/6544444, 0918 023 973

senica@acko-travel.sk

www.acko-travel.sk

VÝHRADNÉ
ZASTÚPENIE
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DOLNÝ KUBÍN

CA PRIMA

Alej Slobody 2203

043/5863251

caprima@caprima.sk

DUBNICA NAD VÁHOM

CESTOVKA FLIPPER

OS MÁJ 1420

042/4426017

cestovkaflipper@stonline.sk

GALANTA

CK REAL, s.r.o.

Sídl. JAS 936/5, 924 01 Galanta

0903/27 92 92

ckreal@ckreal.sk

GITA

Šafárikova 1526

031/7802106

gita.b@stonline.sk

HLOHOVEC

HELOS

Nám. Sv. Michala 16, 

0905 272 636

helos@helos.sk

HOLÍČ

CA JANA TRAVEL

Nám. Mieru 1

034/6516108

jana@janatravel.sk

ILAVA

CA TRIS

Ružová 94

042/4441199

3s@mail.t-com.sk

KEŽMAROK

MARCO POLLO

Hviezdoslavova 2/193

052/4523662

marcopollo@marcopollo.sk

KOMÁRNO

CA HEPEX - SLOVAKIA. 

Rozmarínová 22

035/7713146 

zajazdy@travelguide.sk

KOŠICE

CK VEVA Travel

Alžbetina 5 Kosice

055/6998062

0911996573

info@ckveva.sk

ALVIA TRAVEL

Štúrova 1 OD Dargov

055/6221918

alvia@alvia.sk

KYSUCKÉ NOVÉ  MESTO 

CA EUROSUN 

Belanského 218/63A

041/4215449

eurosun@stonline.sk

LEVICE

DEKAMPO

Sv. Michala 4

036/6306770

dekampo@mail.t-com.sk

LEVOČA

CA OÁZATOUR

Nám. M. Pavla 27

053/4514572

oaza@levonetmail.sk

LUČENEC

CA LUX

Železničná 1

047/4331 395

calux.eva@swanmail.sk

MICHALOVCE

CA – K-IM TOUR

OD KAUFLAND

056/6442944

kimtour@kimtour.sk

MYJAVA

CK MALKO POLO

M. R. Štefánika 936/38

034/6214064

ck@letenky.sk

CA ALA TOUR

M.R.Štefánika 931/52

034/6541208, 0915841718

alatour.my@gmail.com

NOVÁ BAŇA

ABRACA

Námestie Sv. Alžbety 102

045/6856300 

0905 387 526

abraca@abracatour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

CEPREKA

Košíkarská 2

032/7710416

cepreka@cepreka.sk

NITRA

FUN TOUR

Štefánikova 8

037/6525331

funtour@funtour.sk

NOVÉ ZÁMKY

Globe Travel s.r.o.,

Turecká 3 

(budova plavárne)

0905/925789

globetravelsk@gmail.com

PARTIZÁNSKE

CA Petravel.sk 

Februárová 153/3

0911 34 33 34

info@petravel.sk

PIEŠŤANY

MAR TRAVEL s.r.o.

Nám. slobody 10,

0907336504,

0905141666

info@martravel.sk

POPRAD

CK Destinacie.sk s.r.o.

Námestie svätého Egídia 41/95

v budove INTESu 

( vedľa Tatrabanky na námestí) 

052/4468685

destinacie@destinacie.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA

E-TOURS

DOM SLUŽIEB STRED 39

042/4260990

etours@stonline.sk

CA GOLD TRAVEL

Centrum 12/17

042/4327248

goldtrav@stonline.sk

INTERNETOVÍ PREDAJCOVIA :
www.invia.sk www.travel.sk www.zajazdy.sk www.dovolenka.sme.sk www.mojadovolenka.eu www.pelikan.sk
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PREŠOV

TATRAGRAND

Námestie legionárov 5

 0907 671 866

tatragrand@tatragrand.sk

FRANKA TOUR

Hlavná 137

051/7722067

ckfranka@ckfranka.sk

PRIEVIDZA

EASYTRAVEL

Moyzesa 1

046/5424342

info@easytravelonline.sk

REAL travel.

A. Hlinku 459/20

046/5439078

0911573673

realtravel.sk@gmail.com

RIMAVSKÁ SOBOTA

AVEO travel, s.r.o.

Francisciho 628/1

0903 306 291

aveo@aveo.sk

ROŽŇAVA

REKSA Tour 

Šafárikova 4

0917 933 141 

reksatour@reksatour.sk

RUŽOMBEROK

CA PALMATRAVEL, s. r. o.

Mostová 1415

0917433 057

palmatravel@palmatravel.sk

SENEC

BITTNER TRAVEL

Lichnerova 19

02/45927282

bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA

HELLAS TRAVEL

J. Kráľa 739

034/6516614

hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ

CA VEMAREAL 

M.R.Štefánika1152 

0915841905  

vemareal@vemareal.sk

SKALICA

AMA TRAVEL

Nám. Slobody 32

034/6600324

amatravel@amatravel.sk

SNINA

Supercestovka.sk

Strojárska 2526

0940 387 873

info@supercestovka.sk

SMOLENICE

CA Infotours

SNP 52

0903/212 555

0904/212 555

infotours@centrum.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

CK Ľubica

Letná 51

053/44 12 257

0903 200 741 

cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA 

CORADO, s.r.o.

Obchodná 4

052/4324818

0905905798

corado@slet.sk

STROPKOV 

EUROTOUR STROPKOV 

Hlavná 52 

054/7422509 

eurotour@stonline.sk

SVIDNÍK

Cestovná agentúra Nadja 

Ul. Stropkovská  568- Nákup. 

centrum Austin

0907456180

slimakova.nadezda@gmail.com

ŠAĽA

WORLD WIDE TRAVEL

Hlavná 45, budova ALBA

031/7822000

ckwwtravel@gmail.com

VECTOR ŠAĽA

SNP 2018/40

031/7707586

vector@microwell.sk

ŠAMORÍN

JACOB REISEN, s.r.o.

Gazdovský rad 39/B

031/5627911 

jacobreisen@jacobreisen.sk

ŠAŠTÍN-STRÁŽE

P - TOUR

Hollého 656 

034/6580004

p.tour.podolsky2@gmail.com

ŠTÚROVO

CA KING TOURS

Hlavná 10 

036/751 05 30

agentura@kingtours.sk

TOPOĽČANY

M-TOUR

Obchodná 2

038/7487309

mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV

KAMELOT

M. R. Štefánika 176

056/6726619

kamelot@kamelot.sk

TRENČÍN

KARIBIK cestovná agentúra

Vajanskeho 6 ( hotel Laugo )

0911902553

karibikca@gmail.com

TRNAVA

PRIMATOUR

Divadelná 1

033/5514877

primatour@primatour.sk

TURANY

DOVOLENKOVÝ RAJ

Trusalová – Autoalles

043/4292929

info@dovolenky.com

VRANOV NAD TOPĽOU

CA PRIMA

Nám. Slobody 969

057/4431130

ckprima@ckprima.sk

ZLATÉ  MORAVCE

Maxx Travel

oc DREVONA -Duklianska 4

0905762677

0376423333

maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN

CA KATKA 

Trhová 1

045/5326727

agenturakatka@stonline.sk

ŽARNOVICA

CA ANDREA TOUR 

Bystrická 480

045/6812121

andreatour@stonline.sk

ŽILINA

Paradis Tour & Solar

Martina Schächterová

0903623969

schachterova@stonline.sk

SMART TRAVEL

Národná 3

041/5003254

tosmart@tosmart.sk

ŽIAR NAD HRONOM

CA JAMIKA

Nám. Matice slov. 6

045/676 61 52

jamika@jamika.sk
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY
KARTAGO TOURS, a.s. so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava zabezpečuje služby 
stravovacie, ubytovacie a dopravné, vrátane doplnkových služieb. Organizuje zájazdy 
štandardné.

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1.1. Zmluvný vzťah vzniká medzi obstarávateľom cestovnou kanceláriou KARTAGO TOURS, 

a.s., so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava (ďalej len „CK KARTAGO TOURS“) na jednej 
strane a objednávateľom, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba spôsobilá 
k právnym úkonom na strane druhej, a riadi sa zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájaz-
doch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr o zmene 
a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto 
Všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch CK KARTAGO TOURS. 

1.2. Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK KARTAGO TOURS (ďalej len „Všeobecné 
podmienky“) sa stávajú pre objednávateľa záväznými podpísaním Zmluvy o obstaraní 
zájazdu (ďalej len „Zmluva“) a tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi CK KARTAGO 
TOURS a objednávateľom

1.3. K uzatvoreniu Zmluvy medzi CK KARTAGO TOURS a objednávateľom alebo obchodným 
zástupcom CK KARTAGO TOURS a objednávateľom dochádza prijatím podpísanej Zmluvy 
a jej potvrdením zo strany CK KARTAGO TOURS, prípadne jej obchodným zástupcom. Ob-
sah tejto Zmluvy sa určuje podľa katalógu, dodatočných ponúk a informácií, potvrdenej 
rezervácie a týchto Všeobecných podmienok. 
Za riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná 
Zmluva podpísaná splnomocneným zástupcom alebo zákonným zástupcom. Objedná-
vateľom je aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej bola Zmluva uzavretá (fyzická oso-
ba, ktorá je uvedená v Zmluve ako „cestujúci“, hoci nepodpísala Zmluvu). V zmysle § 5 
písm. b) zákona č. 281/2001 Z. z. objednávateľ potvrdzuje, že na základe zákona alebo 
splnomocnenia je oprávnený uzatvoriť Zmluvu v prospech inej osoby (na Zmluve uve-
dená ako „cestujúci“) a táto osoba vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súhlas môže 
byť prejavený výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, napríklad 
nastúpením na zájazd. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať záväzky, ktoré vyplynuli voči 
CK KARTAGO TOURS z podpísanej Zmluvy a zároveň sa zaväzuje poskytnúť „cestujúcim“ 
všetky informácie, ktoré mu CK KARTAGO TOURS poskytla pred podpisom Zmluvy, ak 
neboli osobne pri podpise Zmluvy prítomní. 
Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým než uzatvoril Zmluvu sa s jej 
obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami (čl. 10. posledná veta) oboznámil a bez-
výhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bezvýhradne súhlasí 
s obsahom týchto Všeobecných podmienok.

2. CENY ZÁJAZDOV
V cene zájazdov je kalkulovaná DPH v súlade s ustanovením § 65 ods. 1 až 7 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2.1. Ceny zájazdov zahŕňajú dopravu, na mieste pobytu transfer z letiska do hotela a späť, 
ubytovanie, resp. stravovanie, prípadne program počas zájazdu, služby delegáta, pokiaľ 
v popise zájazdu nie je uvedené inak alebo aj ďalšie služby uvedené v Zmluve a v popi-
se konkrétnej ubytovacej kapacity. 

2.2. Cenová garancia CK KARTAGO TOURS
Pri kalkulovaní cien zájazdov bol použitý komerčný kurz cudzích mien k mene EUR 
stanovený ku dňu 2.11.2016. CK KARTAGO TOURS disponuje mechanizmami, ktoré tl-
mia dopad výkyvov kurzov jednotlivých mien na cenu zájazdov, a je schopná z vlast-
ných zdrojov a na základe vysokých akontácií v zahraničí absorbovať až ich 5 %-ný 
nárast oproti stavu zo dňa 2.11.2016 bez zmeny cien zájazdov, ktoré je schopná hradiť 
z vlastných zdrojov. V prípade poklesu kurzu EUR oproti cudzích menám o viac ako 
5 %, bude CK KARTAGO TOURS nútená pristúpiť k ukončeniu platnosti cenníkov, ktoré 
sú uverejnené aj na webovej stránke www.kartago.sk a zverejneniu nových cenníkov, 
kalkulovaných na základe nových kurzov. Nové ceny by sa v tomto prípade týkali všet-
kých objednávateľov, ktorí zaplatili iba zálohu, nie však doplatok zájazdu, a pre nové 
objednávky. Objednávateľom, ktorí v čase vyhlásenia cenovej úpravy na základe zmeny 
kurzov budú mať uhradenú plnú cenu zájazdu, garantujeme pôvodne dohodnutú cenu. 

2.3. V prípade, že dôjde k zvýšeniu v bodoch a/b/c
a) dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok alebo
b) platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú 

zahrnuté v cene zájazdu alebo predstavujú povinný príplatok k cene zájazdu alebo
c) kurzov cudzích mien oproti EUR uvedeného v bode 2.2 použitého pre stanovenie 

ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, je CK KARTAGO TOURS oprávnená zvýšiť cenu 
zájazdu. Prípadné zvýšenie ceny zájazdu bude prevedené o čiastku zodpovedajúcu 
hodnote, o ktorú došlo k navýšeniu ceny vyššie uvedenej pod písm. a) b) c). Písomné 
oznámenie o zvýšení ceny zájazdu je CK KARTAGO TOURS povinná odoslať objednáva-
teľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1.  Ceny zájazdov organizovaných CK KARTAGO TOURS sú cenami dohodou. CK KARTAGO 

TOURS má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím. 
3.2.  CK KARTAGO TOURS je oprávnená požadovať zálohu vo výške 30 % z celkovej ceny 

zájazdu. Táto záloha je splatná ihneď pri podpísaní Zmluvy.
3.3.  Úhradu zostávajúcej časti z ceny zájazdu je objednávateľ povinný poukázať CK KARTAGO 

TOURS najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. 
3.4.  V prípade, že CK KARTAGO TOURS umožní úhradu záloh nižšiu ako je uvedené v bode 

3.2., je táto informácia uvedená v katalógu zájazdov CK KARTAGO TOURS vydaného pre 
aktuálne obdobie.

3.5.  Pokiaľ objednávateľ neuhradí doplatok ceny do 30 dní pred odletom, zaniká jeho právo 

účasti na zájazde a je povinný uhradiť príslušnú zmluvnú pokutu (storno poplatok).
3.6.  Pri objednaní zájazdu menej ako 30 dní pred odletom je objednávateľ povinný uhradiť 

plnú cenu zájazdu ihneď pri podpísaní Zmluvy. 
3.7.  Poplatky za zmeny na žiadosť objednávateľa a zmluvné pokuty za odstúpenie od Zmlu-

vy sú splatné ihneď. 
3.8.  Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb iba pri zaplatení ceny zájazdu v plnej 

výške. Záväznou a dohodnutou cenou zájazdu je cena, ktorá je uvedená na Zmluve 
potvrdenej CK KARTAGO TOURS a podpísanou objednávateľom, resp. jeho splnomocne-
ným zástupcom alebo zákonným zástupcom.

3.9.  V prípade nákupu zájazdu na pravidelných linkách je vždy požadovaná záloha min. 
50 % z celkovej ceny zájazdu. Celková cena zájazdu musí byť uhradená do 35 dní pred 
odletom.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
4.1.  Objednávateľ má právo na riadne a včasné poskytovanie len zaplatených služieb. Pokiaľ 

bez zavinenia CK KARTAGO TOURS dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich 
náhradu. 

4.2.  Objednávateľ má právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu. 
4.3.  Objednávateľ má právo byť oboznámený so zmenami zájazdu, rozsahu služieb a ceny.
4.4.  Objednávateľ má právo zrušiť svoju účasť na zájazde kedykoľvek pred zahájením čer-

pania služieb odstúpením od Zmluvy za podmienok uvedených v článku 6 (Odstúpenie 
od Zmluvy, zmluvné pokuty).

4.5.  Objednávateľ má právo na reklamáciu v súlade s článkom 7 (Reklamácia poskytnutých 
služieb).

4.6.  Objednávateľ má právo na ochranu osobných údajov, ktoré uvádza na Zmluve, pred 
nepovolanými osobami.

4.7.  Objednávateľ je povinný poskytnúť CK KARTAGO TOURS súčinnosť, ktorá je potrebná 
k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, úplne a pravdivo uvádzať údaje na 
Zmluve a predložiť CK KARTAGO TOURS doklady požadované pre zabezpečenie zájazdu. 
V prípade, ak tuzemský objednávateľ objednáva zájazd alebo uzatvára Zmluvu pre štát-
neho príslušníka iného štátu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť CK KARTAGO 
TOURS alebo jej obchodnému zástupcovi bezodkladne už pri objednávaní zájazdu a slu-
žieb alebo pred podpisom Zmluvy. 

4.8.  Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 a 3 týchto Všeobec-
ných podmienok a zaplatenie preukázať dokladom. 

4.9.  Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od CK KARTAGO TOURS doklady potrebné pre čerpa-
nie služieb (letenky, ubytovacie poukazy, cestovné pokyny), riadne si ich prekontrolo-
vať a riadiť sa nimi. 

4.10.  Objednávateľ je povinný dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto odcho-
du so všetkými dokladmi požadovanými podľa cestovných pokynov a mať pri sebe 
všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín pobytu i tranzit (platný 
cestovný doklad, víza, doklad o zdravotnom poistení a pod., pokiaľ je vyžadované)

4.11.  Objednávateľ je povinný dodržiavať pasové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy krajiny, 
do ktorej cestuje. Cudzí štátni príslušníci sú povinní sa informovať ohľadne vízovej po-
vinnosti na zastupiteľstve krajiny, kam cestujú. Náklady, ktoré vzniknú nedodržaním 
tohto ustanovenia, znáša objednávateľ. Objednávateľ je ďalej povinný byť informova-
ný o zmenách v legislatíve, týkajúcich sa cestovných dokladov a ďalších súvisiacich 
skutočností. 

4.12.  Objednávateľ je povinný akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezod-
kladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť písomne zástupcovi CK KARTAGO TOURS 
a poskytnúť súčinnosť k ich odstráneniu. 

4.13.  Objednávateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo 
obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.

4.14.  Objednávateľ je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom 
prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené CK 
KARTAGO TOURS. 

4.15.  Objednávateľ je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad 
dospelého účastníka v priebehu zájazdu, a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, 
ktorých zdravotný stav to vyžaduje. 

5. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB A ICH PRÁVNE DÔSLEDKY, ZRUŠENIE ÚČASTI NA ZÁJAZDE
5.1.  Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK KARTAGO TOURS od dohodnutého obsahu 

Zmluvy sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu leteckej spoločnosti, 
typu lietadla, trasy a času letu, zmeny zakúpeného ubytovacieho zariadenia na uby-
tovacie zariadenie rovnakej alebo vyššej triedy, eventuálne programu počas poznáva-
cieho zájazdu. 

5.2.  Objednávateľ je uzrozumený s tým, že CK KARTAGO TOURS nevie ovplyvniť prípadné 
meškanie alebo zrušenie letu leteckým prepravcom a upozorňuje na možnosť ich vzni-
ku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade 
z dôvodu preplnenia vzdušných koridorov. Objednávateľ berie na vedomie, že pri pláno-
vaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. bude brať do úvahy aj možnosť 
výrazného omeškania.

5.3.  CK KARTAGO TOURS je povinná informovať objednávateľa o tom, či sa pre daný zá-
jazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu. Objednávateľ berie na vedomie, 
že v prípade, ak sa pre daný zájazd nedosiahol minimálny počet účastníkov najneskôr 
20 dní pred odchodom, má CK KARTAGO TOURS právo tento zájazd zrušiť v zmysle 
ustanovenia § 741g zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník bez povinnosti akej-
koľvek náhrady voči objednávateľovi (okrem vrátenia už uhradenej časti ceny zájazdu). 
V prípade, ak CK KARTAGO TOURS zájazd zruší v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom 
jeho začatia, má objednávateľ právo aj na primeranú náhradu škody. 
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5.4.  CK KARTAGO TOURS má právo vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných 
služieb v priebehu zájazdu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné dodržať pôvodne 
dohodnutý program a zabezpečiť služby. V takomto prípade je CK KARTAGO TOURS po-
vinná:
a)  zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu pokiaľ možno rovnakom alebo 

podobnom pôvodným podmienkam, 
b)  vrátiť objednávateľovi plnú cenu služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné pl-

nenie, a to neodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od vybavenia reklamácie, 
c)  ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb niž-

šej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK KARTAGO TOURS povinná vrátiť objedná-
vateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami. 

V prípade, že bude na základe zmeny hotela alebo inej závažnej okolnosti nutné ubyto-
vať objednávateľa v inom hoteli, bude objednávateľ ubytovaný v hoteli rovnakej alebo 
vyššej kategórie. Zmena ubytovania môže byť i na časť pobytu. V prípade, že CK KAR-
TAGO TOURS zabezpečí ako náhradné plnenie služby v rovnakom rozsahu (napr. ubyto-
vanie v inom hoteli rovnakej alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky objednávateľa voči 
CK KARTAGO TOURS vylúčené. Za dodržanie Zmluvy je považovaný stav, keď náhradné 
ubytovanie je minimálne rovnakej triedy, bez ohľadu na ďalšie okolnosti (umiestnenie, 
vybavenie a pod.). 

5.5.  CK KARTAGO TOURS si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu 
z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo mimoriad-
nych okolností (neistá bezpečnostná situácia, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie 
okolnosti, ktoré CK KARTAGO TOURS nemohla predvídať ani ovplyvniť). Pri poznávacích 
zájazdoch upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských 
a  iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv na 
mieste pobytu.

5.6.  Pri zájazdoch usporiadaných CK KARTAGO TOURS je prvý a posledný deň určený na za-
bezpečenie dopravy a nie je považovaný za deň plnohodnotného rekreačného pobytu. 
V prípadoch uvedených v bode 5.2., napr. pri neskorom nočnom lete môže byť prílet 
do cieľovej destinácie alebo návrat do SR posunutý až do ranných hodín nasledujúceho 
dňa, v závislosti od dĺžky letu. V tomto zmysle nie je možné reklamovať eventuálne 
„skrátenie pobytu“. Do celkového počtu nocí je započítaná jedna noc v prípade ne-
skorých nočných letov aj vtedy, ak je objednávateľ ubytovaný do 12:00 hodiny nasle-
dujúceho dňa. 

5.7.  V prípade, že sa objednávateľ nedostaví alebo zmešká odlet, má CK KARTAGO TOURS 
nárok na úhradu plnej ceny zájazdu. 

5.8.  Ak je CK KARTAGO TOURS nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku 
Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie 
aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo 
sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia storno 
poplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK KARTAGO TOURS v lehote urče-
nej CK KARTAGO TOURS v návrhu zmeny, v opačnom prípade sa má za to, že so zmenou 
podstatnej podmienky Zmluvy súhlasí. Objednávateľ berie na vedomie, že v mieste 
zájazdu môžu byť účtované ďalšie miestne poplatky (turistický poplatok, miestny po-
platok, príletové prípadne odletové taxy a iné.)
Ak po začiatku zájazdu CK KARTAGO TOURS neposkytne objednávateľovi služby alebo 
ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď 
ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná o tom objednávateľa informovať bezodkladne 
na mieste pobytu prostredníctvom svojho povereného zástupcu a bezodkladne urobiť 
také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.
CK KARTAGO TOURS je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskyto-
vaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť 
pôvodne dohodnutý program a služby, a to v súlade s bodom 5.4 (zabezpečenie ná-
hradného programu a služieb v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpove-
dajúcom charakteru pôvodných služieb). V prípade zabezpečenia služieb na minimálne 
rovnakej úrovni a v podobnej oblasti sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené. 

Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý 
v zmluve, je CK KARTAGO TOURS povinná
a)  vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,
b)  rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie 

náklady.

Ustanovenia čl. 5 ods. 5.4. a čl. 7 týchto Všeobecných podmienkach platia primerane. 
CK KARTAGO TOURS sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od 
Zmluvy alebo porušením povinností, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani 
jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená 
a)  objednávateľom,
b)  treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c)  udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo 

v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY
6.1.  Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny alebo 

zálohy za zájazd bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:
a) zrušenia zájazdu CK KARTAGO TOURS,
b) v zmysle ustanovenia § 741e a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

6.2.  Oznámenie o odstúpení od Zmluvy objednávateľ spíše formou záznamu na predajnom 
mieste, kde si služby zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto zašle doporučenou 
poštou, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy na-
stávajú dňom spísania záznamu, prípadne dňom doručenia písomného oznámenia na 
predajné miesto, kde si objednávateľ služby zakúpil.
Pre účely plnenia poistnej udalosti vyplývajúcej z poistenia nákladov súvisiacich so 
zrušením cesty je objednávateľ povinný písomné storno zaslať aj v prípade, že sa nedo-
staví na letisko, a to najneskôr v deň plánovaného odletu.

6.3.  Pri odstúpení od Zmluvy je každý objednávateľ povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú 
pokutu:
minimálna pokuta 50 € za osobu od uzatvorenia Zmluvy do 60. dňa pred odletom
• 20 % z celkovej ceny zájazdu od 59. dňa do 30. dňa pred odletom 
• 50 % z celkovej ceny zájazdu od 29. dňa do 21. dňa pred odletom
• 70 % z celkovej ceny zájazdu od 20. dňa do 15. dňa pred odletom
• 80 % z celkovej ceny zájazdu od 14. dňa do 07. dňa pred odletom
• 90 % z celkovej ceny zájazdu od 06. dňa do 03. dňa pred odletom 
• 100 % z celkovej ceny zájazdu od 02. dňa pred odletom a v prípade, ak objednáva-

teľ, nenastúpi na zájazd, zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu alebo odlet 
zmešká, alebo nevyčerpá zaplatené služby bez predchádzajúceho odstúpenia od 
Zmluvy alebo z dôvodu, že nesplnil povinnosť podľa bodov 4.9. a 4.10.

V prípade, ak pri odstúpení od Zmluvy zostane na Zmluve uvedený jeden objednávateľ, 
ten je povinný doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Zaplatenie príplatku za jednolôž-
kovú izbu sa nevyžaduje v prípade, ak stornujúci objednávateľ uhradil zmluvnú pokutu 
vo výške 100% z celkovej ceny zájazdu.
Celkovou cenou zájazdu sa rozumie cena uvedená v bode 3.8. týchto Všeobecných pod-
mienok.
Pri výpočte dní za účelom vypočítania storno poplatku sa do stanoveného počtu dní 
započítava aj deň, ktorým nastali účinky odstúpenia od Zmluvy. Do počtu dní sa nezapo-
čítava deň odchodu, odletu alebo nástupu na príslušný zájazd, pobyt a pod.
V prípade storna sa nevracia poplatok za komplexné cestovné poistenie.
Pri zájazdoch s letom na pravidelných linkách (okrem garantovaných blokov) je kaž-
dý objednávateľ povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu od okamihu uzatvorenia 
Zmluvy:

• do 21. dňa pred odletom skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z cel-
kovej ceny zájazdu 

• od 20. dňa do 15. dňa pred odletom skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 
70 % z celkovej ceny zájazdu 

• od 14. dňa do 7. dňa pred odletom skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 
80 % z celkovej ceny zájazdu 

• od 6. dňa do 3. dňa pred odletom skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % 
z celkovej ceny zájazdu 

• od 2 dňa pred odletom a ďalej v prípadoch, kedy objednávateľ nenastúpi na zájazd, 
zruší zájazd v deň odletu, nedostaví sa k odletu, alebo odlet zmešká, alebo nevyčer-
pá zaplatené služby bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy alebo z dôvodu, 
že nesplnil povinnosť podľa bodov 4.9. a 4.10. skutočne vzniknuté náklady, najme-
nej však 100 % z celkovej ceny zájazdu

6.4.  CK KARTAGO TOURS má právo odpočítať zmluvnú pokutu od zloženej zálohy alebo za-
platenej ceny a vráti objednávateľovi zostatok uhradenej ceny. 

6.5.  CK KARTAGO TOURS môže pred nástupom na zájazd alebo počas priebehu zájazdu 
s okamžitou platnosťou odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
a)  z dôvodu zrušenia zájazdu; CK KARTAGO TOURS je oprávnená zájazd zrušiť 

aa)  ak nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov pre zájazd, kde sa minimálny 
počet účastníkov vyžaduje ( čl. 5.3 Všeobecných podmienok ),

ab)  z dôvodov pôsobenia tzv. vyššej moci, t. j. takých, ktoré CK KARTAGO TOURS 
nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť ani pri vynaložení všetkého úsilia, najmä 
z dôvodov živelných pohrôm, nepriaznivej politickej situácie alebo teroristických 
útokov v oblasti konania zájazdu. CK KARTAGO TOURS má v tomto prípade právo 
na úhradu doposiaľ poskytnutých služieb. V prípade prerušenia cesty z dôvodu 
vyššej moci je CK KARTAGO TOURS povinná urobiť opatrenia na zabezpečenie 
dopravy cestujúcich naspäť. Dodatočné náklady s tým spojené potom nesú obe 
strany rovnakým dielom.

ac)  z iných objednávateľovi preukázateľných dôvodov, na základe ktorých nemožno 
od cestovnej kancelárie spravodlivo požadovať zabezpečenie uskutočnenia ale-
bo ďalšieho priebehu zájazdu,

b)  z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté; za 
porušenie povinností objednávateľa sa považuje aj také jeho konanie, ktorým váž-
ne narúša priebeh zájazdu alebo ohrozuje alebo poškodzuje ostatných účastníkov 
zájazdu, resp. pokiaľ objednávateľ vážnym spôsobom naruší právne predpisy SR ale-
bo právne predpisy hostiteľskej krajiny. Objednávateľovi v takom prípade nevzniká 
nárok na vrátenie alikvotnej čiastky z ceny služieb, ktoré neboli čerpané, a ďalej je 
objednávateľ povinný uhradiť CK KARTAGO TOURS náklady spojené so spiatočnou 
dopravou.

6.6.  Skutočne vzniknutými nákladmi sa rozumejú prevádzkové náklady CK KARTAGO TOURS 
a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským alebo 
zahraničným dodávateľom služieb.

6.7.  Dodatočné zmeny v Zmluve na podnet objednávateľa
Objednávateľ môže písomne oznámiť, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba 
uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie 
musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou 
a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa 
v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednáva-
teľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny a úhradu nákladov, ktoré CK 
KARTAGO TOURS v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. 
V prípade zmeny mena objednávateľa alebo ubytovacieho zariadenia v rovnakej desti-
nácii a v rovnakom termíne, pri zachovaní dĺžky zájazdu (ak je toto možné) a za podmie-
nok platných v čase zakúpenia zájazdu, účtuje CK KARTAGO TOURS poplatok:
• od uzavretia zmluvy do 5. dňa pred odletom 50 € /, 
• od 04. dňa pred odletom sa zmena knihovania posudzuje ako zrušenie zájazdu a po-

stupuje sa podľa bodu 6.3. týchto podmienok. 
Zmena termínu a destinácie sa vždy posudzuje ako odstúpenie od zmluvy a návrh na 
uzavretie novej zmluvy. V prípade zmeny mena osoby využívajúcej špeciálnu ponuku 
„Dieťa zadarmo“ po termíne dokedy bola špeciálna ponuka vyhlásená, nie je možné 
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zachovať rovnaké podmienky ako boli platné v čase rezervácie zájazdu. Osoba s novým 
menom uhradí sumu podľa aktuálnej ponuky platnej v dobe zmeny mena. 
Dodatočné zmeny v Zmluve na podnet objednávateľa v prípade letov pravidelných li-
niek (okrem garantovaných blokov) sú vždy posudzované ako odstúpenie od Zmluvy.

6.8. V prípade, ak má objednávateľ záujem o parkovanie na letisku počas dovolenky, všetky 
informácie sú dostupné na www.kartago.sk/parkovanie-na-letisku
Čiastka za parkovanie na letisku nebude objednávateľovi vrátená v prípade, ak má ob-
jednávateľ zakúpené spolu so zájazdom aj parkovanie na letisku a :

a) nedostaví sa k odletu,
b)  minimálne 24 hodín vopred písomne neoznámi zrušenie zájazdu v CK a nevyužitie 

služieb parkovania na letisku, 
c)  k odletu sa dostaví, no písomne neoznámi vopred CK nevyužitie služby parkovania 

na letisku.
7.  REKLAMÁCIA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

(REKLAMAČNÝ PORIADOK)
V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako 
pôvodne v Zmluve dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie 
chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bez-
odkladne po jej zistení a to priamo na mieste konania zájazdu u dodávateľa služby ale-
bo u povereného zástupcu CK KARTAGO TOURS tak, aby mohla byť okamžite zjednaná 
náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK KARTAGO TOURS maximálnu súčinnosť, 
aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľ-
vek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. 
Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, poskytne zástupca CK KARTAGO TOURS 
objednávateľovi formulár písomného záznamu. Písomný záznam podpíše zástupca CK 
KARTAGO TOURS a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár písomného záznamu. 
Písomný záznam objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu. Za písom-
né uplatnenie práva sa považuje osobné doručenie reklamácie do CK KARTAGO TOURS 
alebo na predajné miesto, kde uzatvoril zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. jej zaslaním 
doporučenou poštou. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia 
reklamácie objednávateľom.
Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ uplatniť písomne v CK KARTAGO TOURS 
bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že 
sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na 
reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv objednávateľ doloží písomný 
záznam o reklamácii spísaný na mieste pobytu. Bez predloženia písomného záznamu 
nie je možné uplatňované nároky objednávateľa objektívne uznať. 
CK KARTAGO TOURS je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej po-
vinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona 
ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená 

a) objednávateľom alebo
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo 
c)  udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo 

v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností. 
Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo či darček zadarmo. CK 
KARTAGO TOURS rovnako nie je povinná uhradiť objednávateľovi také ním uplatňované 
škody a majetkové ujmy, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia pois-
ťovňou na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, a ani také škody a majetkové 
ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyslovene vyňaté.
CK KARTAGO TOURS nenesie žiadnu zodpovednosť za služby, ktoré nie sú súčasťou zá-
jazdu podľa Zmluvy alebo ktoré si objednávateľ počas zájazdu sám objedná nad rámec 
Zmluvy a ktoré budú poskytnuté zo strany tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všet-
ky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných slu-
žieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu 
letu a pod.) sa riadi výlučne príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu, kde je 
CK KARTAGO TOURS zbavená akejkoľvek zodpovednosti.
Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, 
tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako 
aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK 
KARTAGO TOURS nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením 
víza alebo chybnými úkonmi objednávateľa.
Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti 
a postupe CK KARTAGO TOURS, t. j. okolnosti vzniknuté v dôsledku tzv. vyššej moci 
alebo okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo 
čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a CK KARTAGO TOURS zabezpečené služby, 
nevzniká objednávateľovi nárok na náhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

8. POISTENIE
8.1. Zákonné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK KARTAGO TOURS:

CK KARTAGO TOURS je povinná po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o pois-
tení zájazdu pre prípad jej úpadku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 281/2001 
Z. z. Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných 
agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na 
ktorej základe vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade úpadku CK KARTAGO 
TOURS ak:

a)  neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej 
republiky, alebo do miesta plánovaného ukončenia zájazdu pokiaľ je toto miesto 
mimo Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b)  nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zá-
jazd neuskutočnil,

c)  nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne 
poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len sčasti.

CK KARTAGO TOURS je povinná sa preukázať objednávateľovi certifi kátom o uzatvo-
renom poistení zájazdu proti úpadku CK, obvykle zverejneného na www.kartago.sk.

8.2. Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté do základnej ceny zájazdov a vzťahuje 
sa na každého objednávateľa
O rozsahu a podmienkach povinného zmluvného poistenia zájazdu, o podmienkach na 
plnenie nároku objednávateľa u poisťovateľa, s ktorým má CK KARTAGO TOURS uzatvo-
rené povinné zmluvné poistenie zájazdu, ako aj možnosti uzatvoriť individuálne pois-
tenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi 
vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade 
nehody alebo ochorenia, bude objednávateľ informovaný inou písomnou formou na 
predajnom mieste CK KARTAGO TOURS pred uzatvorením Zmluvy.
Objednávateľ má možnosť uzavrieť aj doplnkové pripoistenia. Bližšie informácie sú do-
stupné na www.kartago.sk/užitočné dokumenty.
Zmluva o komplexnom cestovnom poistení vzniká výhradne medzi poisťovňou a objed-
návateľom, to znamená, že prípadnú poistnú udalosť rieši objednávateľ priamo s pois-
ťovňou. V prípade poškodenia alebo straty batožiny počas leteckej prepravy je objedná-
vateľ povinný túto skutočnosť neodkladne po ukončení prepravy nahlásiť na letisku na 
vyhradenom mieste a spísať protokol o poškodení alebo strate batožiny (P.I.R.), ktorý je 
nevyhnutný na ďalšie jednanie objednávateľa a prepravcu. Výška zodpovednosti letec-
kej spoločnosti je obmedzená ustanoveniami Varšavskej dohody a všetkých dodatkov. 
V prípade zrušenia zájazdu, nie je možné čiastku uhradenú za komplexné cestovné 
poistenie objednávateľovi vrátiť, nakoľko toto poistenie pokrýva aj náklady spojené so 
stornovaním zájazdu, a preto nadobúda účinnosť dňom zakúpenia zájazdu.

9. ĎALŠIE PODMIENKY
Ďalšie podmienky okrem iného upravujú obsah a rozsah poskytovaných služieb dojed-
naných Zmluvou a z toho plynúci rozsah či obmedzenia zodpovednosti CK KARTAGO 
TOURS .

9.1. Servis a služby
Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom ubytovacích zariadení zodpovedá 
miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľstva. Preto je nutné počítať niekedy s men-
šou skúsenosťou a určitou ležérnosťou, ale na druhej strane často s veľmi priateľským 
a milým prístupom. Upozorňujeme na skutočnosť, že ponuka aktivít a služieb posky-
tovaných hotelom zadarmo alebo za poplatok platí v čase vydania katalógu, a rozhod-
nutím hotela sa môže v priebehu sezóny zmeniť. Aktuálne informácie CK KARTAGO 
TOURS (ak je s nimi oboznámená) uvádza na www.kartago.sk. Pre zmenu podstatných 
a nepodstatných podmienok Zmluvy platia ustanovenia čl. 5. ods. 5.8 týchto Všeobec-
ných podmienok. 

9.2. Hygiena
Hygienické zvyklosti sú v cieľových krajinách omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzem-
ských. To isté sa týka aj predpisov vo vzťahu k životnému prostrediu. 

9.3. Ubytovanie
Ubytovacie služby poskytované CK KARTAGO TOURS zodpovedajú popisu v tomto kata-
lógu. 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 prípa-
doch sa stáva, že ubytovacie zariadenie potvrdí objednávky nad rámec reálnej kapaci-
ty. V takomto prípade bude objednávateľ ubytovaný v ubytovacom zariadení rovnakej 
alebo vyššej triedy. Kategorizácia ubytovacích zariadení spadá do kompetencie prísluš-
ných rezortov v cieľových krajinách, ktoré hviezdičky označujúce triedu ubytovacieho 
zariadenia prideľujú na základe noriem a kritérií platných v príslušnej krajine. Tieto 
normy a kritériá sa nemusia zhodovať s normami platnými v SR. Vlastné hodnotenie CK 
KARTAGO TOURS je vždy uvedené pri popise ubytovacieho zariadenia. Rozdiely v kate-
gorizácii ubytovacích zariadení sú aj medzi jednotlivými destináciami. Aj v komfortných 
hoteloch sú izby väčšinou jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj 
rovnakej triedy) nie sú vždy rovnaké. Vo väčšine ubytovacích zariadení nie sú v kúpeľ-
niach hygienické potreby. Rozdeľovanie izieb vždy prebieha zásadne zo strany hotela, 
CK KARTAGO TOURS na to nemá vplyv. Jednolôžkové izby sú vždy s príplatkom, sú väč-
šinou 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. Podľa medzinárodných zvyklostí je nutné izby 
opustiť v deň odletu do 12.00 hod. (v niektorých prípadoch dokonca do 10.00 hod.), 
možnosť nasťahovania je v deň príletu najskôr po 14.00 hod. Včasný príchod alebo 
neskorý odchod neoprávňujú k ďalšiemu používaniu izieb. V prípade dodatočne vy-
písaných mimoriadnych ponúk CK KARTAGO TOURS garantuje iba triedu ubytovacieho 
zariadenia, pričom nemusí vždy ísť o ubytovacie zariadenie z katalógu. Názov hotela sa 
objednávateľ dozvie až po prílete do cieľovej destinácie. V prípade poznávacích a kom-
binovaných zájazdov je ubytovanie poskytnuté v objednanej triede, podľa momentálnej 
disponibility priamo na mieste. 
Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, na ktorú 
CK KARTAGO TOURS nemá vplyv. Stavebná činnosť sa neobmedzuje iba na mimo sezón-
ne mesiace, staveniská vznikajú rýchlo a prakticky zo dňa na deň, alebo je stavebná 
činnosť po dlhšej prestávke obnovená. V týchto prípadoch nie je možné pri uzatváraní 
zmluvy o obstaraní zájazdu 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 spôsobovať hluk. Tiež stavebný štýl umož-
ňuje zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými miestnosťami.

9.4. Klimatizácia 
Klimatizáciu nájdete v hoteloch, kde je to priamo uvedené v popise hotela v kataló-
gu. V mnohých prípadoch je klimatizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie 
z hľadiska času a dĺžky závisí úplne od rozhodnutia hotela. Často je klimatizácia v pre-
vádzke iba v hlavnej sezóne(cca od 15.júna do 15.septembra) v závislosti od destinácie 
a hotela, a to iba niekoľko hodín denne. 

9.5. Stravovanie a nápoje
V hoteloch sa varí väčšinou medzinárodné jedlo, obohatené miestnymi prvkami. Spô-
sob stravovania je uvedený v popise každého hotela. Kontinentálne (európske) raňajky 
sa skladajú väčšinou z pečiva, masla a zaváraniny alebo syra, kávy alebo čaju. Saláma, 
vajíčka sú zriedkavosťou. Raňajky podávané formou bufetu alebo švédskych stolov zna-
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menajú voľnú konzumáciu z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyk-
lostiam. Väčšinou obsahujú kávu, čaj, džús, pečivo, rôzne sladké koláče, zaváraniny, syr, 
salámu, opäť podľa triedy hotela. Večera je buď menu s obsluhou, výber z niekoľkých 
menu a šalátov formou bufetu, alebo voľná konzumácia formou bufetu ( jednoduch-
ších švédskych stolov) alebo švédskych stolov. Ponuka opäť zodpovedá triede hotela, 
pričom aj v trojhviezdičkových hoteloch môžeme v niektorých prípadoch očakávať iba 
jedno teplé hlavné jedlo. Nápoje nikdy nie sú zahrnuté v cene (pokiaľ to nie je uvedené 
inak – napr. hotely „all inclusive“). Pri ubytovaní s možnosťou vlastného varenia sú 
k dispozícii kuchynky alebo kuchynské kúty, väčšinou vybavené dvojplatničkou a chlad-
ničkou. Kuchynské zariadenie, ktoré je k dispozícii, je určené pre nenáročné varenie 
a skladá sa zo základného riadu. Vo väčšine hotelov platí zákaz donášania vlastných 
jedál a nápojov. Stravovací režim „all inclusive“ znamená plnú penziu a časovo obme-
dzenú konzumáciu rozlievaných nealkoholických a (prevažne) miestnych alkoholických 
nápojov podľa vnútorných smerníc každého hotela. Informácie o režime „all inclusive“ 
– t.j. obsah a rozsah, ako aj časový harmonogram, sa objednávateľ dozvie po príchode 
do hotela. Obsah minibaru nie je zahrnutý do ceny zájazdu – minibar je možné naplniť 
po požiadaní, a konzumácia podlieha priamej platbe na mieste. 
Pri každom zájazde je uvedený počet nocí, ktorým zodpovedá i nárok na stravovanie, 
pričom niektorá strava môže byť nahradená balíčkom alebo neskoršou jednoduchou ve-
čerou. Stravovanie začína a končí spoločne s ubytovacími službami, prvú stravu môžete 
teda obdržať najskôr po 14:00 hod. a poslednú najneskôr o 12:00 hod. Upozorňujeme 
na možnosť zmeškania objednanej stravy z dôvodu neskorého príletu alebo včasného 
odletu. Zmeškanú stravu nie je možné nahradiť. Súčasne upozorňujeme na skutočnosť, 
že objednávatelia ubytovaní na jednej izbe musia vždy čerpať rovnaký systém stravo-
vania. 

9.6. Pláže
Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyvateľstvu, ktoré býva často trošku hlučnejšie 
než sme zvyknutí. Ležadlá a slnečníky je možné si prenajať za poplatok (pokiaľ pri 
popise hotela nie je uvedené inak). Ich počet sa nezhoduje s ubytovacou kapacitou 
hotela, je vždy nižší, preto táto služba nie je priamo nárokovateľná. Obzvlášť pri veľ-
kokapacitných hoteloch môže byť počet slnečníkov a ležadiel v značnom nepomere vo 
vzťahu k počtu lôžok. Plážový servis sa v priebehu sezóny môže zmeniť – v katalógu sú 
uvedené informácie známe v čase tlače katalógu. CK KARTAGO TOURS nemá vplyv na 
čistotu mora a pláží – údržba pláže je výlučne v kompetencii hotela. CK KARTAGO TOURS 
taktiež nezodpovedá za prípadné znečistenie pláže z dôvodu klimatických podmienok, 
alebo iných nepredvídaných dôvodov. Vzdialenosť od mora je meraná vždy od najbliž-
šieho bodu areálu smerom k pláži a je len orientačná.

9.7. Bazény
Ak je súčasťou hotelového zariadenia i vyhrievaný bazén je treba zobrať do úvahy, 
že nie vždy je bazén skutočne vyhrievaný, a táto skutočnosť závisí predovšetkým od 
rozhodnutia hotela. Nie všetky hotely majú bazén s fi ltračným 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, ako i tobogany, ktoré sú v prevádzke 
iba v časoch určených hotelom CK KARTAGO TOURS nemá vplyv na čistotu bazéna – 
údržba bazéna je výlučne v kompetencii hotela. Bazény v nočných hodinách nie sú 
v prevádzke. Počet slnečníkov a ležadiel pri bazéne nezodpovedá kapacite hotela. 

9.8. Voda a elektrické napätie
Vo väčšine cieľových destináciách 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 môže dôjsť k výpadku teplej vody a z tohto dôvodu tečie občas 
iba vlažná voda. V niektorých krajinách môže dochádzať i k opakovaným, krátkodobým 
výpadkom elektrickej energie a zásobovania vodou. S tým samozrejme súvisí aj vý-
padok klimatizácie. Za tieto skutočnosti CK KARTAGO TOURS nezodpovedá a nevie ich 
ovplyvniť. Elektrické napätie a elektrické zásuvky nie vždy zodpovedajú slovenským 
normám.

9.9. Hmyz
K realite prímorských krajín patrí aj hmyz. Napriek intenzívnej snahe hoteliérov a miest-
nych úradov sa môže v určitých obdobiach hmyz vyskytovať vo zvýšenej miere aj pria-
mo v priestoroch ubytovacích zariadení. Neodporúčame nechávať voľne ležať potraviny 
na izbe. 

9.10. Víza a pasy
CK KARTAGO TOURS zaisťuje v prípade, že si to hostiteľská krajina vyžaduje, víza iba pre 
držiteľov pasov Slovenskej republiky, a to po predložení dokumentov požadovaných 
príslušným zastupiteľským úradom. Držitelia cestovných dokladov iných štátov sú po-
vinní zaistiť si sami potrebné doklady a náležitosti na cestu u príslušného veľvyslanec-
tva alebo konzulátu. Akékoľvek náklady a dôsledky, ktoré vzniknú nedodržaním tohto 
ustanovenia nesie objednávateľ. Väčšina štátov vyžaduje aby bol cestovný pas platný 
ďalších 6 mesiacov od návratu. 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok sú Dôležité informácie platné pre 
zájazdy organizované CK KARTAGO TOURS, ktoré sú súčasťou katalógu.
Platnosť týchto všeobecných podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK KARTA-
GO TOURS len vtedy, pokiaľ nie je CK KARTAGO TOURS stanovený alebo vopred zjednaný 
rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou. Objednáva-
teľ potvrdzuje podpisom Zmluvy podľa týchto Všeobecných podmienok, vydaných CK 
KARTAGO TOURS, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi 
a v plnom rozsahu ich akceptuje. 
Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK KARTAGO TOURS a v cenníku, o služ-
bách, cenách a cestovných podmienkach, zodpovedajú informáciám známym v čase 
tlače a CK KARTAGO TOURS si vyhradzuje právo na ich zmenu do času uzatvorenia 
Zmluvy so objednávateľom. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo informácií 
dopĺňajúcich informácie o zájazde sa považuje za súčasť Zmluvy.

11. SÚHLAS OBJEDNÁVATEĽA SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1 Objednávateľ dáva súhlas, aby jeho osobné údaje, uvedené v Zmluve spracovala CK 

KARTAGO TOURS v súlade so znením zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ Zákon o ochrane 
osobných údajov“). Tento súhlas udeľuje až do písomného odvolania. Podpísaním Zmlu-
vy objednávateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve, 
ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne do-
hodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv 
a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK KAR-
TAGO TOURS, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK KARTAGO 
TOURS a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpeče-
nia zmluvných služieb pre objednávateľa. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas objed-
návateľa udeľuje aj v mene „cestujúcich“ uvedených v Zmluve, a to na základe zákona, 
resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. 

11.2 CK KARTAGO TOURS spracováva osobné údaje objednávateľa a to v rozsahu meno 
a priezvisko (u neplnoletých osôb aj vek), kontaktné údaje (číslo na mobilný telefón, 
emailovú adresu) adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, v prí-
pade vízovej povinnosti číslo cestovného dokladu (pasu), ak je vyžadované CK KARTA-
GO TOURS. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré 
poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy. Objednávateľ udeľuje súhlas, že CK KARTAGO 
TOURS je oprávnená spracovávať osobné údaje pre svoje marketingové a obchodné 
účely, vrátane zasielania obchodných oznámení a telemarketingu. Obchodné oznáme-
nia je CK KARTAGO TOURS oprávnená zasielať formou SMS, MMS, elektronickou poštou, 
či písomne. Objednávateľ môže odmietnuť zasielanie obchodných oznámení a každú 
jednotlivú správu týkajúcu sa marketingu a telemarketingu voľbou odhlasovacieho od-
kazu, ktorá zamedzí ďalšie zasielanie uvedených ponúk.

11.3 Objednávateľ týmto potvrdzuje, že CK KARTAGO TOURS mu ešte pred získavaním 
jeho osobných údajov oznámila všetky informácie v zmysle ustanovenia § 15 Zákona 
o ochrane osobných údajov (vrátane, okrem iného, účelu spracúvania osobných údajov, 
zoznamu osobných údajov, poučenia o právach dotknutej osoby atď.), a zároveň vyhla-
suje, že sa s týmito informáciami oboznámil.

11.4 Každý objednávateľ čestne vyhlasuje, že boli oboznámení a poučení o svojich zákon-
ných právach a podmienkach spracovania svojich osobných údajov v zmysle Zákona 
o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11.5 Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním svojich 
osobných údajov uvedených v Zmluve (CK KARTAGO 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.

11.6 CK KARTAGO TOURS je oprávnená osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpis-
mi sprístupniť ďalším spracovateľom 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 KARTAGO TOURS (ak bol objednávateľom 
poskytnutý súhlas v Zmluve podľa článku 11.1 Všeobecných podmienok),

b)  vymáhania pohľadávok CK KARTAGO TOURS od objednávateľa,
c)  tretím subjektom, ktoré pri využití služieb CK KARTAGO TOURS poskytli objednáva-

teľovi službu či tovar,
d)  podnikom v rámci holdingu, ktorého CK KARTAGO TOURS je súčasťou a ktoré zaisťuje 

prevádzkové činnosti potrebné pre poskytovanie služieb,
e)  overovanie a hodnotenie platobnej morálky a dôveryhodnosti objednávateľa a pre-

vádzkovanie s tým súvisiacich registrov,
f)  poisťovni s ktorou má CK KARTAGO TOURS uzavretú poistnú zmluvu, v platnom znení 

(ak bolo s objednávateľom dohodnuté cestovné poistenie).
CK KARTAGO TOURS osobné údaje odovzdá tretím osobám vždy len v nevyhnutnom roz-
sahu. Pri odovzdaní osobných údajov tretím osobám CK KARTAGO TOURS zaistí ochranu 
osobných údajov pred zneužitím, ako aj ich diskrétnosť.
Pri spracovaní osobných údajov je CK KARTAGO TOURS povinná dbať na to, aby objedná-
vateľ neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať 
na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
12.1 Spotrebiteľ ( ďalej len „ objednávateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho ( ďalej 

len „obstarávateľ“) so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@kartago.sk), ak 
nie je spokojný so spôsobom, ktorým obstarávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa 
domnieva, že obstarávateľ porušil jeho práva. Ak obstarávateľ odpovie na túto žiadosť 
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ má právo 
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia 
sporov (ďalej len „ subjekt ARS“ ) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov 
ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/ Ná-
vrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

12.2 Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho rie-
šenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
index_en.htm.

12.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ – fyzická osoba, ktorá pri 
uzatváraní a plnení Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „ Zmluva“) nekoná v rámci 
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne 
riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom a obstarávateľom, vyplývajú-
ceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. 
Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-
neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Prajeme Vám šťastný výber zájazdu 
z našej širokej ponuky, prežitie príjemnej,

ničím nerušenej dovolenky 
a veľa nezabudnuteľných zážitkov.
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Užite si more Lucky

Pre svoj pitný režim
si radšej zvoľte vodu s nízkym obsahom 
soli, ochránite tým svoj srdcovo-cievny
systém a doplníte telu potrebné
minerály v optimálnom zložení a čistote.
Užite si dovolenku s Luckou!
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