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Zoznam

Vážení priatelia,

značkových predajní KARTAGO TOURS, a.s.
BANSKÁ BYSTRICA
Horná 2
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/ 412 3939, 4040
banskabystrica@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

KOŠICE
Hlavná 31
040 01 Košice
Tel: 055/ 72 88 452, 453
kehlavna31@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

BRATISLAVA
Dunajská 5
811 08 Bratislava
Tel: 02/529 22 110, 12
dunajska@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00,

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
NITRA
Galéria MLYNY Nitra,
Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
Tel: 037 / 3214443, 0903 412 052
mlyny@kartago.sk
Po-Ne: 09:00-21:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
EUROVEA, Pribinova 10
811 09 Bratislava
Tel: 02/57205750, 0903 424 258
eurovea@kartago.sk
Po-Ne: 10:00-21:00
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
OC CENTRAL , Metodova 6
821 08 Bratislava
Tel: 02/57205747
central@kartago.sk
Po-Ne: 10:00 - 21:00
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
OC AVION, Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava
Tel: 02/44456543
avion@kartago.sk
Po -Ne: 10:00 - 21:00

NOVÉ ZÁMKY
M.R.Štefánika 15/B
945 02 Nové Zámky
Tel: 035/ 644 44 74, 75
Mobil: 0903 415 204
novezamky@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
POPRAD
OC FORUM POPRAD,
Námestie svätého Egídia 3290/124
058 01 Poprad
Tel: 052/ 442 5558,9
Mobil: 0903 413 695
poprad@kartago.sk
Po-Ne: 09:00-21:00

OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
PREŠOV
ZOC MAX, Vihorlatská 2/A
080 01 Prešov
Tel: 051/3214404
presov@kartago.sk
Po-Ne: 9:00-21:00
TRENČÍN
Braneckého 8
911 01 Trenčín
Tel: 032/ 640 11 33, 34
trencin@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00

v zimnej sezóne 2016/2017 sa o vašu dôveru uchádzame s bohatou ponukou hotelov do osvedčených destinácii Egypt a
Spojené Arabské Emiráty. Tešíme sa na vás v predajniach našej
cestovnej kancelárie i vo všetkých partnerských cestovných
agentúrach na celom Slovensku a úprimne vám ďakujeme za
doterajšiu priazeň
koletív KARTAGO TOURS, a.s.

TRNAVA
Hlavná 33/16
917 01 Trnava
Tel: 033/ 3214442
trnava@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00
ŽILINA
Mariánske námestie 32
010 01 Žilina
Tel: 041/ 500 70 20, 21
zilina@kartago.sk
Po-Pia: 09:00-18:00
* prevádzky označené červenou sú
otvorené 7 dní v týždni

Vychádza v septembri 2016. Všetky informácie sú platné v čase vydania.
Cestovná kancelária Kartago tours, a.s. nezodpovedá za prípadné následné zmeny.
Všetky práva sú vyhradené. Fotografie: Kartago tours, a.s. a 123rf.com
Informácie o ďalších zájazdoch Kartago tours, a.s. nájdete v našich materiáloch a katalógoch, v predajniach
Kartago tours, u autorizovaných predajcov a na www.kartago.sk.
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HURGHADA

Stredozemné more

IZRAEL
JORDÁNSKO

Káhira
Hurghada

LÍBYA

SAUDSKÁ
ARÁBIA

EGYPT

Marsa Alam
é
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Spoznajte tajomstvo mystickej krajiny na brehu Červeného mora. Cestovateľ, ktorý sa rozhodne cestovať do Egypta, by nemal zabudnúť ani na jednu
z možností, ktoré táto krajina ponúka. Piesočnaté pláže, nekonečná hladina trblietajúceho sa mora a kvalitné hotely, ktoré urobia vašu dovolenku
plnú nezabudnuteľných 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.

Letoviská
Hurghada
Hurghada je tradičné egyptské turistické centrum na africkom pobreží
Červeného mora. Výhodou tohto miesta sú piesočnaté pláže a blízkosť
atraktívnych podmorských koralových útesov, ako aj poloha v dosiahnuteľnej vzdialenosti od Káhiry a Luxoru s ich lákadlami v podobe monumentálnych staroegyptských pamiatok: pyramíd v Gíze a Sakkare,
chrámov v Karnaku a Luxore i pohrebísk v Údolí kráľov a kráľovien.
Hurghada je najväčšou rekreačnou oblasťou a letoviskom v Egypte.
Rastúci záujem o dovolenku v týchto miestach vyvolal rozvoj 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 vyhotovenými výrobkami
a typickými suvenírmi. Hotely, najmä vyšších kategórií, poskytujú služby
na vysokej úrovni.
Okrem výletov za históriou, ponúka Hurghada aj cesty na blízke ostrovčeky (najznámejší je ostrov Giftun) za neopakovateľným svetom koralových
útesov. Hurghada je známa aj vďaka svojim veľmi dobrým podmienkam
na windsurfing a kitesurfing. Večer sa môžete prechádzať centrom Hurghady a posedieť si v kaviarničke pri šálke arabskej kávy alebo pri vodnej
fajke.
Safaga
Veľmi pokojné stredisko, vzdialené cca 50 km južne od Hurghady. 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,
šnorchlovania a windsurfingu.
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 poskytovaného 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 dopravou.
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 windsurfing, kanoe, vodné lyže atď.
Soma Bay taktiež ponúka skvelé podmienky 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 najluxusnejších 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.
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Mena: Egyptská libra (LE)
Časový posun: + 0 hodín, v čase platnosti letného času: + 1 hodina
Hlavné mesto: Káhira
Telefónna predvoľba: +20
Veľvyslanectvo SR: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire, 3, Adel
Husein Rostom, Cairo, P.O.BOX 450, 11794 - Ramses Post Oﬃce Dokki,
Pohotovostná služba: +20/ 1222171845
Doba letu: 4 hodiny

V cene zájazdu je zahrnuté:
Letecká doprava, transfer z/do hotela, ubytovanie , stravovanie podľa
výberu, služby slovensky alebo česky hovoriaceho delegáta.

Fakultatívne výlety
PALM BEACH

V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Servisné poplatky vo výške 175 €/osoba nad 2 roky, 40 €/dieťa do 2 rokov
(zahŕňajú: letiskové poplatky, bezpečnostnú 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.)

HURGHADA

Letecká spoločnosť: Air Cairo
*Typ lietadla: A320
Upozorňujeme, že maximálna povolená váha batožiny na tomto lete je
30 kg / osobu.
*) Zmena typu lietadla vyhradená.
**) Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri dostupnosti
letenky v optimálnej knihovacej triede a môžu sa meniť. Dieťa do dovŕšenia 2 rokov platí iba jednorazový manipulačný poplatok 40€.
Aktuálne odletové časy budú uvedené vo Vašich pokynoch na cestu,
ktoré obdržíte 7 dní pred odletom. Napriek všetkej našej snahe a snahe
leteckých spoločností o dodržanie 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 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.
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.

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 praktického lekára.
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MIRAGE NEW HAWAI

PICKALBATROS BEACH
ALBATROS RESORT

GRAND SEAS HOSTMARK

PICKALBATROS ALBATROS PALACE
PICKALBATROS SEA WORLD
PICKALBATROS DANA BEACH

HILTON LONG BEACH

VIP SEA TRIP - NOVINKA!!!
SAHL HASHEESH
HURGHADA
TROPITEL SAHL HASHEESH

SAHL HASHEESH
MAKADI BAY

MAKADI BAY

PRIMA LIFE MAKADI
RESORT & SPA
SERENITY MAKADI BEACH

SOMA BAY
SAFAGA

SOMA BAY

PREPITNÉ
Prepitné je v arabských krajinách úplne bežné a je považované za samozrejmú súčasť poskytovaných služieb. Nie je neobvyklé, že ochota poskytnúť prepitné sa odrazí na kvalite obdržaných služieb. Samozrejme,
rozhodnutie ohľadom prepitného je len vo vašich rukách.

Čaká Vás výlet loďou, kde na mori pri šnorchlovaní spoznáte krásne koralové útesy. Pokračuje sa na ostrov Giftun, kde loď zakotví a klienti strávia
cca 1hod na panenskej pláži. Počas plavby si môžete vychutnať masáž od
maséra, ktorý bude s Vami na lodi. Výlet je all inclusive s možnosťou zapožičania potrieb na šnorchlovanie. Návrat do prístavu okolo 16 hodiny.
Orientačná cena: 40 € dospelá osoba

DENDERA A LUXOR – NOVINKA!!!

Celodenný výlet do Luxoru. Po ceste do Luxoru prehliadka chrámu v
Dendere zasväteného bohyni Hathor, kde bol objavený aj známy staroveký zverokruh.V Luxore navštívite Luxorský chrám, Inštitút papyrusu
a po obede na západnom brehu Nílu prehliadka Memnonových kolosov,
alabastrovej dielne a Údolia královien.
Orientačná cena: 77 € dospelá osoba

CARIBBEAN WORLD SOMA BAY

IMPERIAL SHAMS ABU SOMA

SAFAGA

Prajeme vám krásnu dovolenku!

Odchod z hotela je na poludnie, (bližšie čas Vám oznámi delegát). Transfer vás dopraví ku Grand Aquarium. Celková plocha akvária je rozdelená
do 24 galérií a život tu reprezentujú ako sladkovodné, tak predovšetkým
morské živočíchy. S objemom 1800 m3 sa oceánske nádrže radia medzi
najväčšie vnútorné nádrže na svete. Nádrže spájajú tunely, kde Vám
budú nielen korytnačky, manty a žraloky na dosah. Výnimočná je tiež
zbierka fosílií a vonkajšia záhrada s malou ZOO. Po prehliadke nasleduje
transfer do oblasti Makadi, kde sa nachádza delfinárium Dolphin World.
Tu zažijete 1 hodinovú šou, pri ktorej uvidíte nielen cvičené delfíny, ale aj
ďalšie morské živočíchy. Show poteší nielen deti, ale určite i dospelých. A
na záver je pripravená horúca novinka - Mini Egypt Park! V ňom si môžete
prezrieť nielen egyptskú históriu, ale aj súčasnosť. V parku na vás čakajú
modely starovekých chrámov, pyramíd, historických a významných súčasných budov z celého Egypta a to všetko v mierke 1:25. Počas chvíle tak
máte možnosť precestovať celý Egypt od Alexandrie až po Abu Simbel.
Orientačná cena: 65 € dospelá osoba

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.

9

8/15-dňové lety s odletom z Bratislavy do Hurghady
Odletový deň: piatok
Termíny odletov:
04.11.,11.11., 18.11., 25.11., 02.12., 9.12., 16.12., 23.12., 30.12., 06.01.,
13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03., 17.03.,
24.03.,31.03., 07.04., 14.04., 21.04., 28.04. 2017 - návrat

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 republiky, kontaktujte po výstupe z lietadla pred pasovým odbavením zamestnanca
našej partnerskej cestovnej kancelárie označeného logom Kartago tours.
Tomuto pracovníkovi predložte komplexné odbavenie, na ktorom je uvedený počet víz. Na jeho základe Vám budú vydané víza na počet osôb
uvedených 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 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 angličtine s uvedeným telefónnym číslom).

AQUARIUM – DELFINÁRIUM – MINI EGYPT PARK – NOVINKA!!!

BELLA VISTA
SEAGULL RESORT

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.

Prehľad letov

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.
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Prima Life Makadi Resort & Spa

*****

Pickalbatros Albatros Palace

Egypt / Hurghada / Makadi Bay

Egypt / Hurghada – juh

lnpquvwxy/
Extra All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Iba
v KARTAGO
tours

KARTAGO

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-11222-111-1112

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			25 km
centra:			30 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov,
WC), trezor, balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok

Izba s výhľadom na more
Rodinná izba (2 navzájom prepojené izby, na vyžiadanie)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tématické reštaurácie, niekoľko barov, kaviareň, minimarket,
Wi-Fi pripojenie (za poplatok), internetové pripojenie
(za poplatok), obchodná arkáda, automat na výme-

*****

Väčšia
rodina
3+2

už od

lnpquvxy

609€

nu peňazí, 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, fitness, stolný
tenis, aerobik

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, vírivka, sauna, biliard, potápanie, vodné
športy na pláži

Stravovanie v cene

Extra All Inclusive: 24 hodín/denne, je možné čerpať
vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky,
obedy a večere formou bufetu, poobedňajší bohatý
výber občerstvenia (pizza, mäso na grile, cestoviny,
šaláty...), zmrzlina, ľahké občerstvenie, polnočné občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných
nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov
(pivo, víno, tvrdý alkohol miestnej výroby, výber koktejlov).

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Iba
v KARTAGO
tours

KARTAGO
Quality

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111
Izba s výhľadom na more: 11-112-1122-111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			8 km
centra:			10 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa 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 tematické reštaurácie, niekoľko barov, kaviareň, diskotéka,
obchodná arkáda, bankomat, kaderníctvo, internetová kaviareň (za poplatok), 4 bazény (2 vyhrievané
v zime, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský
bazén, šmykľavky (len pre deti), miniklub, detské ihrisko

už od

669€

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 vedľajšom hoteli Beach Albatros (osvetlenie a vybavenie
za poplatok, antukový povrch), stolný tenis, plážový
volejbal, fitness, 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: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere a neskoré večere formou bufetu,
ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov.
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Pickalbatros Dana Beach

*****

Caribbean World Soma Bay

Egypt / Hurghada – juh

Egypt / Hurghada / Soma Bay

lnpquvxy
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Iba
v KARTAGO
tours

KARTAGO
Quality

Väčšia
rodina
3+1

lnpquvwxy/
už od

699€

Obsadenosť izieb

Pláž

Vzdialenosť od

Športové aktivity a zábava zadarmo

Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112
pláže:			pri pláži
letiska:			15 km
centra:			20 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa 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, niekoľko reštaurácií podávajúcich miestne aj medzinárodné špeciality, niekoľko barov, obchodná arkáda,
konferenčná miestnosť, Wi-Fi pripojenie (zadarmo),
internetová kaviareň (za poplatok), 4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén,
miniaqauapark, miniklub, detské ihrisko

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar
na pláži

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

KARTAGO
Quality

Väčšia
rodina
3+1

Obsadenosť izieb

Izba Superior: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112

už od

589€

detský klub, konferenčná miestnosť, obchodná arkáda, lekárska služba

Pláž

animačné programy, volejbal, 2 tenisové kurty (1x
za pobyt; osvetlenie a prenájom rakiet za poplatok),
plážový volejbal, minigolf, vodný bicykel, stolný tenis,
fitness

Vzdialenosť od

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar
na pláži

masáže, sauna, vírivka, šípky, biliard, potápanie, elektronické šípky, vodné športy na pláži

Ubytovanie

animačné programy, plážová párty, plážový volejbal,
stolný tenis, plážový futbal, biliard, tenisové kurty
(osvetlenie za poplatok), fitness, aquapark (obmedzený počet šmykľaviek pre menšie deti)

Športové aktivity a zábava za poplatok
Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať len vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa: raňajky, obedy
a večere formou bufetu, ľahké občerstvenie počas
dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, čaj, postmixové nápoje) a
miestnych alkoholických nápojov (víno, pivo, likéry,
tvrdý alkohol), 2x denne zmrzlina pre deti. Počas večere je vyžadované formálne oblečenie.

pláže:			pri pláži
letiska:			55 km
centra:			60 km
nákupných možností:
v hoteli

Športové aktivity a zábava zadarmo

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor
(zadarmo), balkón, terasa alebo francúzske okno

Športové aktivity a zábava za poplatok

Ubytovanie za príplatok
Rodinná izba (2 spálne)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštaurácia (1x za pobyt zadarmo), lobby bar,
bar pri bazéne, orientálny bar, kaviareň, Wi-Fi pripojenie v lobby (za poplatok), internetová kaviareň (za
poplatok), bankomat, 4 bazény (1 vyhrievaný v zime,
ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén,

vodné športy na pláži, požičovňa bicyklov, potápanie,
masáže, vírivka

Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré
raňajky, obedy a večere formou bufetu a ľahké občerstvenie počas dňa. Neobmedzené množstvo nealkoholických (postmixové nápoje, voda, káva, čaj) a
miestnych alkoholických nápojov (víno, pivo, likéry,
tvrdý alkohol). Počas večere je požadované formálne
oblečenie.
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Tropitel Sahl Hasheesh

*****

Hilton Long Beach

Egypt / Hurghada / Sahl Hasheesh

Egypt / Hurghada-juh

lnopquvy
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Obsadenosť izieb

Izba Deluxe: 1-12-11-112-1122-111
Izba Deluxe s výhľadom na more: 1-12-11-112-1122111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			18 km
centra:			30 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, LCD
TV so satelitným 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

****

lnpquvwxy
už od

639€

Pláž

piesočnatá, veľmi pozvoľný vstup do mora (koralové
podložie, odporúčame obuv do vody), ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar na pláži

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné a večerné programy, plážový volejbal, fitness

Športové aktivity a zábava za poplatok

tenisový kurt (antukový povrch), potápačské centrum, Spa, masáže, sauna, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

All Inclusive: 24 hodín/denne, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických (instantná káva, čaj, postmixové nápoje) a
miestnych alkoholických nápojov.

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Väčšia
rodina
3+1

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

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			17 km
centra:			22 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov,
WC), trezor, balkón alebo terasa (väčšina izieb)

Ubytovanie za príplatok

Izba Deluxe s výhľadom na more

Izba v hlavnej budove (centrálna klimatizácia)
Rodinná izba

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 3 a la
carte reštaurácie (mexická, talianska, indická), 3 bary,
obchodná arkáda, bankomat, konferenčná miestnosť,
Wi-Fi pripojenie v lobby (zadarmo), 3 bazény (ležadlá,
slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén, miniklub

vstupná hala s recepciou, 2 hlavné reštaurácie, reštaurácia s obsluhou (1x za pobyt zadarmo), bar, snack
bar, diskotéka, obchod so suvenírmi, bankomat,
konferenčná miestnosť, internetové pripojenie (za
poplatok), 6 bazénov s oddelenou časťou pre deti

Zariadenie hotela

Zariadenie hotela

už od

579€

(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, tenisový kurt (iba cez deň – 1 hodina denne na izbu, prenájom rakiet za poplatok), squash (1 hodina denne na
izbu, prenájom rakiet za poplatok), plážový volejbal,
fitness

Športové aktivity a zábava za poplatok

sauna, vírivka, masáže, salón krásy, biliard, vodné
športy na pláži

Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:30–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, desiatu a olovrant, neobmedzenú konzumáciu rozlievaných nealkoholických nápojov (postmixové nápoje, káva, čaj) a alkoholických
nápojov miestnej výroby.
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Imperial Shams Abu Soma

****

Mirage New Hawaii

Egypt / Hurghada / Safaga

Egypt / Hurghada-juh

lnpquvy
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112
Izba Superior: 11-112-1122-111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			55 km
centra:			
60 km (Hurghada)
nákupných možností:
1 km (Safaga)

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor,
balkón alebo terasa alebo francúzske okno

Ubytovanie za príplatok

Izba superior (na vyšších poschodiach alebo bližšie k
moru)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, talianska a orientálna reštaurácia (nutná rezervácia), bar,
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

****

lnpqvx
už od

519€

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

už od

459€

Pláž

Obsadenosť izieb

Športové aktivity a zábava zadarmo

Športové aktivity a zábava zadarmo

Vzdialenosť od

Športové aktivity a zábava za poplatok

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar
animačné programy, plážový volejbal, šípky, stolný
tenis, biliard, aerobik, stretching, v susednom hoteli
Shams Safaga: fitness, tenisové kurty, masáže (20 minút za týždeň na izbu zadarmo), sauna (15 minút za
týždeň na izbu zadarmo)

Športové aktivity a zábava za poplatok

jazda na koňoch, sauna, masáže, kitesurfing, windsurfing

Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu a ľahké občerstvenie počas
popoludnia, zmrzlinu, neobmedzené množstvo nealkoholických (postmixové nápoje, voda, káva, čaj) a
miestnych alkoholických nápojov. Do reštaurácií a la
carte sa vyžaduje formálne oblečenie.

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111

pláže:			pri pláži
letiska:			6 km
centra:			8 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so sat.
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 reštaurácia s obsluhou za poplatok, večera à la carte v rámci
AI v ázijskej reštaurácii, niekoľko barov, diskotéka,
Wi-Fi pripojenie na recepcii (zadarmo), obchodná arkáda, 3 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo),
detský bazén, miniklub, detské ihrisko

Pláž

piesočnatá (vstup do mora aj po móle), ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar na pláži

animačné programy, stolný tenis, biliard, plážový
volejbal, aerobik, fitness
Spa centrum, salón krásy, potápanie, sauna, masáže

Stravovanie v cene

All Inclusive: 24 hodín/denne, je možné čerpať vo
vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky (pizza), obedy a večere formou bufetu
v hlavnej reštaurácii, alebo formou a la carte v ďalších
2 reštauráciách (ázijská, talianska,), počas dňa ľahké
občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných
nealkoholických (filtrovaná káva a postmixové nápoje) a alkoholických nápojov miestnej výroby. Počas
večere je požadované formálne oblečenie.
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Palm Beach Resort

****

Seagull Resort

Egypt / Hurghada-sever

Egypt / Hurghada-centrum

lpquvwx/
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			15 km
centra:			13 km
nákupných možností:
7 km

Ubytovanie

individuálne alebo centrálne nastaviteľná klimatizácia, 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, bar, snack bar,
bar pri bazéne, obchod so suvenírmi, pripojenie na
internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii
(zadarmo), 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo), detský bazén so šmykľavkou a toboganom,
miniklub, detské ihrisko

Pláž

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo

****

lnpuvwy/
už od

529€

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné programy, stolný tenis, tenisový kurt
(osvetlenie a vybavenie za poplatok), plážový volejbal, fitness (iba cez deň)

Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, potápanie

Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, ľahké občerstvenie počas dňa,
neobmedzenú konzumáciu rozlievaných nealkoholických (postmixové nápoje, voda, káva, čaj) a miestnych alkoholických nápojov (pivo, víno, rum, whisky).

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Väčšia
rodina
3+1

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111-1112

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			8 km
centra:			v centre
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV,
minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so
sprchou alebo vaňou, WC), trezor (zadarmo), balkón
(väčšina izieb)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, čínska
reštaurácia (za poplatok), rybia reštaurácia na pláži (1x
v rámci AI zadarmo), 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, ležadlá, slnečníky
a osušky zadarmo), detský bazén, miniklub, aquapark

Pláž

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, bar
na pláži

už od

549€

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné a nepravidelné večerné programy, plážový
volejbal, fitness, 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, stolný tenis

Stravovanie v cene

All Inclusive: 24 hodín/denne, je možné čerpať vo
vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a večere formou bufetu, poobede sladké pečivo,
zmrzlinu, olovrant, kávu, neobmedzenú konzumáciu
rozlievaných nealkoholických (postmixové nápoje,
voda, káva a čaj) a alkoholických nápojov miestnej
výroby (pivo, víno, whisky, vodka, rum, gin, brandy).
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Pickalbatros Beach Albatros Resort

****

Pickalbatros Sea World

Egypt / Hurghada-juh

Egypt / Hurghada-juh

lnopquvwxy/
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

KARTAGO

Obsadenosť izieb

Štandardná izba v bungalovoch: 1-12-11-112-1122-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			8 km
centra:			10 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor
na izbe, balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok

Rodinná izba (priestrannejšia miestnosť, spálňa a
obývacia časť)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, 5 reštaurácií v rámci All Inclusive, niekoľko 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

už od

npquvwy/

609€

vírivky iba pre dospelých (ležadlá, slnečníky a osušky
zadarmo), detský bazén, šmykľavky (len pre deti), 2
tobogany 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, antukový povrch), stolný tenis, plážový volejbal, fitness,
aerobik, minigolf (osvetlenie za poplatok), maxišachy,
šípky, boccia

Športové aktivity a zábava za poplatok

SPA centrum, biliard, potápanie, herňa, požičovňa bicyklov pre deti, sauna, turecké kúpele, masáže, salón
krásy, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

****

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, neskoré raňajky, obedy, večere a neskoré večere formou bufetu,
ľahké občerstvenie počas dňa, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov(filtrovaná
káva a postmixové nápoje) a miestnych alkoholických nápojov.

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111

Vzdialenosť od

pláže:			600 m
letiska:			7 km
centra:			12 km
nákupných možností:
2 km

Ubytovanie

centrálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, trezor na recepcii (za poplatok), minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so
sprchou, WC), balkón alebo terasa (väčšina izieb)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby
bar, snack bar, diskotéka (nápoje za poplatok), bankomat, kaviareň, Wi-Fi pripojenie (v lobby zadarmo),
pripojenie na internet (za poplatok), bar pri bazéne,
4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo; v zimnom období 1 vyhrievaný), bazén s umelými vlnami,
aquapark, miniklub, detské ihrisko

Pláž

piesočnatá pri hoteli Pickalbatros Beach Albatros Resort, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový bar

už od

549€

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné programy, tenisový kurt (osvetlenie a vybavenie za poplatok, antukový povrch), stolný tenis,
minigolf (osvetlenie za poplatok), fitness (v susednom hoteli Aqua Vista)

Športové aktivity a zábava za poplatok
biliard, masáže, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

All Inclusive: 10:00–24:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, zmrzlinu, neobmedzené množstvo rozlievaných
nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov.
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***

Bella Vista

Grand Seas Hostmark

Egypt / Hurghada – centrum

Egypt / Hurghada-juh

lnpquwvxy

lnpqxy
All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-1122-111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			7 km
centra:			200 m
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná 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

už od

549€

Športové aktivity a zábava zadarmo
animačné programy, plážový volejbal

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, sauna, stolný tenis, fitness, vodné športy na
pláži, potápačské centrum

Stravovanie v cene

All Inclusive: 11:00–23:00, je možné čerpať vo vybraných priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie,
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a miestnych alkoholických nápojov.

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Väčšia
rodina
3+1

Obsadenosť izieb

Štandarná izba: 1-11-112-1122-111
Rodinná Izba : 11-112-1122-111-1112

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska :			
10 km
centra:			15 km
nákupných možností:		
2 km

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, sušič vlasov,
WC), trezor, balkón alebo terasa

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tématické reštaurácie (talianska, rybia, orientálna, medzinárodná), lobby bar, bar pri bazéne, snack bar, diskotéka, kaderníctvo, kongr. centrum, pripojenie na
internet (za poplatok), Wi-Fi pripojenie na recepcii zadarmo, suveníry, 2 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky
zadarmo), detské ihrisko, detský bazén, miniklub

Ubytovanie za príplatok

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo,
2x plážový bar (z toho 1x All Inclusive)

Pláž

Pláž

****

rodinná izba (priestrannejšia)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby
bar, snack bar, bar pri bazéne, pripojenie na internet
(za poplatok), obchod so suvenírmi, bazény (ležadlá
a slnečníky zadarmo), detský bazén, miniklub, detské
ihrisko
piesočnatá, ležadlá a slnečníky zadarmo

už od

519€

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné a večerné programy, plážový volejbal, fitness, masáž (15 minút za pobyt zadarmo)

Športové aktivity a zábava za poplatok
šnorchlovanie, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

ALL INCLUSIVE: 10:00-24:00, zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, instantná káva, čaj, neobmedzené množstvo
nealkoholických (džúsy – nie z čerstvého ovocia) a
miestnych alkoholických nápojov. Je možné čerpať
na miestach a časoch uvedených hotelom.

NOVINKA

*****

Pickalbatros White Beach Resort

Egypt / Hurghada - juh

Dieťa za
LETENKU

Tobogán

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11
Rodinná izba: 11-112-111-1122-1113

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			17 km
centra:			22 km
nákupných možností:
v hoteli

Ubytovanie

individuálne ovládaná 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

*****

Egypt / Hurghada – juh

ahlmonpquvwxyé/á
All
Inclusive

NOVINKA

JAZ Aquamarine

vstupná hala s recepciou, lobby bar, Wi-Fi na recepcii
(zadarmo), hlavná reštaurácia,4 tematické reštaurácie, aquapark,bar, diskotéka, snack bar,obchodná arkáda, detské ihrisko, parkovisko, 18 bazénov (lehátka,
slnečníky a osušky zadarmo), kaderníctvo, salón krásy, bankomat, miniklub (pre deti 4-12 rokov)

už od

679€

Pláž

piesočnatá s veľmi pozvoľným a dlhým vstupom do
mora, plážový bar

Športové aktivity a zábava zadarmo

plážový volejbal, vodné športy na pláži, boccia, aerobic, šípky, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok),
stolný tenis, telocvičňa

Športové aktivity a zábava za poplatok

wellness, windsurfing, jazda na ťave, potápanie, SPA
centrum

Stravovanie v cene

ahlonpquvxy/á

All inclusive: 10:00 - 24:00, raňajky, obedy a večere
formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a
alkoholických nápojov miestnej výroby. Možnosť čerpania v čase a na miestach určených hotelom.

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Iba
v KARTAGO
tours

KARTAGO

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Superior s výhľadom na more: 11-112-111

Vzdialenosť od

pláže:			pri pláži
letiska:			4,5 km
centra:			5 km
nákupných možností:
100 m

Ubytovanie

klimatizácia,telefón,TV so satelitným príjmom,minibar,vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,
WC),trezor (zadarmo),balkón alebo terasa (väčšina
izieb)

Ubytovanie za príplatok

Superior s výhľadom na more

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou,hlavná reštaurácia,tematická reštaurácia,kaviareň,diskotéka,niekoľko barov,bar
pri bazéne,obchod so suvenírmi,internetová kaviareň
(za poplatok),4 bazény (ležadlá, slnečníky a osušky
zadarmo),vyhrievaný bazén,detský bazén,miniaquapark,detský klub,detské ihrisko

Tobogán

už od

609€

Pláž

piesočnatá,plážový bar,ležadlá a slnečníky zadarmo

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: 10:00-24:00, zahŕňa raňajky, neskoré
raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu,
popoludní občerstvenie a zmzrlina pre deti, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov a miestnych alkoholických nápojov (pivo, víno,
alkohol miestnej výroby, výber koktejlov). Je možné
čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

Využite našu ponuku DARČEKOVÝCH POUKAZOV

v hodnote 30, 70, 120 € alebo vám vyhotovíme poukaz podľa vlastných požiadaviek.
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Chcete potešiť niekoho blízkeho? Čo krajšie
mu môžete venovať ako dovolenku snov?
Venujte svojim blízkym darčekový poukaz.
Serenity Makadi Beach

*****

Egypt / Hurghada / Makadi Bay

lnpquxy
NOVINKA

All
Inclusive

Dieťa za
LETENKU

Väčšia
rodina
3+1

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-12-11-112-111
Rodinná izba: 11-112-1122-111-1112

Vzdialenosť od

už od

659€

konferenčná miestnosť, pripojenie na internet (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

pláže: pri pláži
letiska: 35 km
centra: 40 km
nákupných možností: 5 km

piesočnatá/kamenistá so vstupom cez koralové podložie (vstup do mora cez mólo, odporúčame obuv do
vody), ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo, plážový
bar, plážová reštaurácia

Ubytovanie

animačné a večerné programy, tenisový kurt (večerné osvetlenie a výbava za poplatok), stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, fitness, boccia

dvojlôžková izba, možnosť 1 prístelky, individuálne
nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so satelitným
príjmom, minibar, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, sušič vlasov, WC), trezor, set na prípravu kávy a čaju, balkón alebo terasa alebo francúzske
okno

Ubytovanie za príplatok

rodinná izba (väčšia izba, možnosť 1 prístelky, možnosť 2 prísteliek pre deti, balkón alebo terasa)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby
bar, bar pri bazéne, kaviareň, čajovňa, diskotéka (za
poplatok), obchod so suvenírmi, obchodná arkáda,

Športové aktivity a zábava zadarmo

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: 10:30 – 23:00, je možné čerpať vo vybratých priestoroch hotela a zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie,
neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických (filtrovaná káva, džúsy – nie čerstvo vyžmýkané)
a alkoholických nápojov miestnej výroby. Na večeru
sa vyžaduje spoločenské oblečenie.

Skupinové zľavy, kongresová turistika.
Pripravíme Vám cenu na mieru.
booking@kartago.sk

SPOJENÉ
ARABSKÉ
EMIRÁTY
27

26

SAE

Ománský záliv
Perský záliv

Ras Al Khaimah
Ajman
Sharjah
Dubaj
Abu Dhabi
Al-Ain

SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY

OMÁN

Mena: emirátsky dirham (AED)
Časový posun: + 3 hodiny, v čase platnosti letného času: + 2 hodiny
Hlavné mesto: Abu Dhabi
Telefónna predvoľba: +971
Veľvyslanectvo SR: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire, 3, Adel
Husein Rostom, Cairo, P.O.BOX 450, 11794 - Ramses Post Oﬃce Dokki,

SAUDSKÁ ARABIE

Spojené arabské emiráty
Púštna krajina na brehoch Perzského zálivu je stále
častejším cieľom cestovateľov. Až sa budete pozerať
na najvyššie budovy sveta, len ťažko uveríte, že ešte
pred niekoľkými desiatkami rokov sa na rovnakom
mieste rozkladalo pár rybárskych dediniek. Vďaka obrovským zásobám ropy patria dnes Spojené arabské
emiráty k najbohatším a najmodernejším štátom sveta. Ohromí vás supermoderná architektúra, prepychové stavby v štýle sultánskych palácov a najluxusnejšie
hotely na strane jednej, zatiaľ čo na strane druhej si
krajina stále uchováva svoju tradičnú arabskú kultúru.
Relaxovať môžete na nádherných plážach či pri golfe
na jednom z miestnych ihrísk. Emiráty sú známe tiež
aj ako nákupný raj s mnohými prepychovými nákupnými centrami. Zároveň si, ale nenechajte ujsť prechádzku po starých orientálnych bazároch, ktorých
kúzlo je umocnené vôňou korenia a vodnej fajky.
Čisté more s krásnymi plážami, nezabudnuteľné výlety do slnkom rozpálenej púšte, lyžovanie na piesočných dunách, luxusné obchody– to všetko vám
môžu Spojené arabské emiráty ponúknuť a prežijete
tak dovolenku v krajine plnej kontrastov, na ktorú sa
nezabúda.
Emirát Dubaj
Dubaj je najznámejší z emirátov, rozkladá na ploche
necelých 4114 km2 a v počte obyvateľov sa zaraďuje
na druhé miesto medzi 7 emirátmi. Ropa, známa ako
čierne zlato, dopomohla tomuto emirátu, skladajú-

cemu sa z viac než 90% púšte premeniť sa v miesto
s mnohými záhradami, parkmi, golfovými ihriskami,
modernými palácmi a výškovými budovami. Extravagantné hospodárske a obchodné centrum, miesto
kde sa točí tovar, peniaze a služby, oáza bohatstva
a luxusu, megametropola – to všetko sú synonymá
pre centrum Dubaja, ktoré splní takmer všetky sny.
Turisti sem jazdia nielen kvôli kúpaniu na belostnej
pláži Jumeirah, pri ktorej stoja najluxusnejšie hotely,
ale taktiež za obrovskými nákupnými možnosťami.
Dubaj ponúka mnoho kultúrnych, spoločenských a
športových aktivít. Medzinárodnú slávu získali významné veľtrhy a festivaly (nákupné festivaly Dubaj
Shoping Festival a Dubaj Summer Surprises), medzinárodná konferencia, ťavie závody či púštne safari.
Milovníci golfu ocenia špičkové golfové ihriská. Dubaj sa v posledných rokoch preslávil aj impozantnými
stavebnými projektmi a nájdete tu hneď niekoľko naj
– jediný sedemhviezdičkový hotel na svete i najvyššiu
stavbu sveta, gigantický krytý lyžiarsky areál, najväčšie nákupné centrá či slávne umelé ostrovy. Dubaj ponúka pestrú ponuku ubytovania v hoteloch pri pláži, v
štýlových butique hoteloch či v klasických mestských
hoteloch, z ktorých si vyberie naozaj každý.

Upozornenie
Dieťa do dovŕšenia dvoch rokov platí iba jednorazový
manipulačný poplatok 50€
V cene zájazdu nie je zahrnuté:
Pobytová taxa podľa kategórie hotela platná pre emirát Dubaj a Ras Al Khaimah (taxa je splatná v hotovosti na recepcii, 5* hotel 20 AED/izba/noc, 4* hotel
15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10A ED/izba/noc. Výška
pobytovej taxy sa môže počas sezóny meniť, aktuálne informácie o jej výške vám na požiadanie zistí
predajca, poprípade ju nájdete na www.kartago.sk).
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Krajina, ktorá vás očarí, krajina, kde sny sa stávajú
skutočnosťou, krásny nový svet. Aj takto môže byť
charakterizovaný púštny štát, ktorý ponúka ideálne
podmienky pre celoročné kúpanie. Spojené arabské emiráty vás vždy budú prekvapovať modernou architektúrou, umelými ostrovmi, zábavnými
parkami, ale i prekrásnymi piesočnatými plážami.
Spoznajte tunajšiu kultúru, prírodu a vynikajúcu
arabskú kuchyňu. Užite si komfort miestnych hotelov, užite si Emiráty!

až po najširšie kingsize-beds. Niektoré hotely
uplatňujú pravidlo, že do takýchto izieb nie
sú umiestňované prístelky pre deti a deti spia
na posteli s rodičmi. Informácie o prístelkách
pre deti sú uvedené v cenníku pri jednotlivých
hoteloch.

Informácie

Spojené arabské emiráty
Cestovné doklady

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

Zdravie - očkovanie

Pri cestách do miest, ktoré sú súčasťou tejto

ponuky, nie je vyžadované žiadne očkovanie.
Pred cestou odporúčame informovať sa o
vhodnom postupe pri zdravotných problémoch u vášho praktického lekára. Do SAE je
zakázaný dovoz niektorých liekov, ktoré sú u
nás bežne dostupné. Odporúčame preto pred
cestou nahliadnuť do aktuálneho zoznamu
zakázaných liekov (napr. na http://uaeinteract.com/travel/drug.asp) a zaobstarať si včas
povolenú alternatívu zakázaného lieku.

Klíma – oblečenie

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

Prenájom auta – výlety

V SAE ponúkame prenájom auta aj s vodičom,
podrobnejšie informácie vám podá delegát na
mieste. Veľmi obľúbenou dopravou v mestách
je taxi. Všetky vozy sú vybavené taxametrom,

pre dlhšie trasy majú pevne stanovené ceny. V
Dubaji existuje taxi pre ženy – taxi má ružovú
strechu, ružové vybavenie a šoféruje ho žena.
Pokiaľ taxi využijete, ako adresu je lepšie uvádzať názov hotela alebo jednoznačne známu
budovu. Vlastné taxi ponúka i väčšina hotelov,
cena je o niečo vyššia. Fakultatívne výlety sú vo
všetkých miestach organizované v optimálnej
podobe miestnym poskytovateľom služieb. S
podrobnou ponukou fakultatívnych výletov sa
môžete oboznámiť v mieste pobytu. Prosím,
oboznámte sa vždy podrobne s podmienkami
fakultatívnych výletov.

Fotografovanie

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

Mobilné telefóny a internet

Spojenie prostredníctvom oficiálnych slovenských operátorov GSM mobilných telefónov
je v SAE dostupné. O rozsahu a možnostiach
vlastného roamingu sa informujte u svojho
mobilného operátora. V SAE existujú 2 mobilní

operátori (Etisalat a DU), ktorí majú viac-menej monopol. K volaniu do SR je taktiež možné
využiť miestnu SIM kartu. Dobíjacie karty
sú dostupné v supermarketoch a v mnohých
reštauráciách či obchodoch. Okrem nákladnejšieho telefonického spojenia priamo z
hotelovej izby je možné zakúpiť telefónnu
kartu, ktorá vám umožní telefonické spojenie
do medzinárodnej siete z miestnych telefónnych automatov. Bezdrátový (Wi-Fi) prístup
na internet je umožnený takmer vo všetkých
hoteloch, možnosti prístupu sú uvedené u
jednotlivých hotelov. Vo veľkých mestách sa
nachádzajú aj internetové kaviarne. Poskytovateľom služieb je v SAE spoločnosť Emirates
Internet a Media, prostredníctvom oprávneného proxy serveru, prístup na niektoré stránky
môže byť blokovaný.

Elektrina

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

Miestne zvláštnosti ubytovania

Hotelové izby sú spravidla vybavené dvojitými posteľami rôznych rozmerov od bežných
tzv. double-beds, cez širšie queensize-beds,

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

Pláže – plávanie

V SAE sú nádherné piesočnaté pláže, ako verejné, tak hotelové. Verejné pláže sú vyhradené
pre miestnych obyvateľov. Na týchto plážach
sa riaďte ostatnými – kde sa kúpe viac žien v
plavkách, môžete aj vy (bikiny sa však neodporúčajú). Emirát Sharjah zakazuje na verejných
plážach aj kúpanie v plavkách, prístupné je iba
oblečenie. Na hotelových plážach je možné
kúpať sa aj v bikinách. Opaľovanie sa „hore
bez“ je v SAE neprípustné. Hotelové pláže sú
od verejných oddelené plotom, ktorý zasahuje
aj niekoľko metrov do mora a nie je cez neho
vidieť. Plážové parky sú ideálne pre všetkých
návštevníkov SAE, ktorých hotel neleží priamo
pri mori a nie sú členmi plážového klubu. Do
plážových parkov sa platí vstupné, ležadlá a
slnečníky sú k dispozícii za poplatok. Nájdete
tu príjemné prostredie plné zelene, reštaurácie, kaviarne, detské ihriská a ďalšie doplnkové
služby. Plážové parky majú svoju otváraciu
dobu a v niektoré dni je vstup umožnený iba
ženám a deťom. Mestské hotely v Dubaji spravidla zabezpečujú dopravu na verejnú pláž / do
plážového parku raz denne, informácia je vždy

Otváracia doba – nákupy

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

Platenie – vratná kaucia - prepitné

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

uvedená pri jednotlivých hoteloch.

dôležitý prístav Mina Saqr, ale aj úrodné
údolia, kde sa dobre darí poľnohospodárstvu
a ktoré zásobujú okolité Emiráty zeleninou
a ovocím. Dôležitú úlohu zohráva aj rybolov.
Ras Al Khaimah má vďaka strategickej polohe
pri Harmuzskom prieplave omnoho bohatšiu
históriu ako ostatné Emiráty. V stredoveku sa
tu nachádzal dôležitý obchodný prístav Julfar,
kde sa narodil jeden z najväčších arabských
moreplavcov Ibn Mádžid. Na území Emirátu
sa zachovalo 75 starých strážnych veží postavených z hlinených tehál alebo kameňov. V
hlavnom meste nájdete starú pevnosť, ktorá
dnes slúži ako múzeum, za prechádzku stojí
aj starý souk, ktorý žije rovnakým pokojným
tempom už desiatky rokov. Popri Dubaji a Abu
Dhabí má Ras Al Khaimah tretie najdôležitejšie
dostihové závody pre ťavy – závodí sa vždy v
piatok od polovice septembra do konca apríla
a návšteva ťavích dostihov stojí určite za to.
Odporúčame pre strávenie aktívnej dovolenky
v prostredí luxusných hotelov

Umiestnenie hotelov
V cene zájazdu je zahrnuté:

Letecká doprava Bratislava-Dubaj-Bratislava v turistickej triede vrátane
letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie (v prípade 8 dňového zájazdu na 7 nocí, 11 dňového zájazdu na 10 nocí, 12 dňového zájazdu
na 11 nocí), stravovanie podľa vybraného hotela, transfery z/na letisko v
cieli zájazdu, povinné poistenie cestovnej kancelárie.
Poznámka:
Let je realizovaný na pravidelnej linke. Ceny sú platné pri dostupnosti letenky v turistickej triede a môžu sa meniť.

V cene zájazdu nie je zahrnuté:

Komplexné cestovné poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 3,20
EUR/ deň / dospelá osoba, 2,70 EUR/ deň /dieťa do 16 rokov, (podrobnosti o poistení nájdete na úvodných stranách katalógu), fakultatívne
služby a pobytová taxa podľa kategórie hotela platná pre emirát Dubaj
a Ras Al Khaimah (taxa je splatná v hotovosti na recepcii, 5* hotel 20
AED/izba/noc, 4* hotel 15 AED/izba/noc, 3 * a 2 * hotel 10 AED/izba/noc.
Výška pobytovej taxy sa môže počas sezóny meniť, aktuálne informácie
o jej výške vám na požiadanie zistí predajca, poprípade ju nájdete na
www.kartago.sk).

Letoviská
Emirát Sharjah

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

Emirát Ajman

Len 8 km severne od Sharjah leží najmenší
z emirátov – Ajman. Aj napriek jeho malej
veľkosti disponuje pobrežím dlhým 16 km,
ktoré z väčšej časti tvorí krásna piesočnatá
pláž napájajúca sa na pláž Emirátu Sharjah. V
minulosti sa Ajman spoliehal hlavne na príjmy
z rybolovu, avšak dnes je vďaka bezcolnej zóne
tretím v počte priemyselných firiem sídliacich
na jeho území. V tomto Emiráte sa môžete
stále stretnúť s tradičným spôsobom života,

navštíviť typické trhy a pozorovať rybárov, ako
brázdia svojimi bárkami more. Návštevníci
tu predovšetkým ocenia pokojné prostredie,
krásne pláže a priezračné more. Výhodou je
tiež blízkosť Dubaja.

Emirát Umm Al Quwain

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

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

Informácie o letoch
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Emirát Fujairah

HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA
DOUBLETREE BY HILTON RAS AL KHAIMAH
MANGROVE

8, 11, 12 dňové lety z Bratislavy do Dubaja
Letecká spoločnosť: FLY DUBAI
Odletový deň: pondelok, utorok, piatok a sobota
Typ lietadla: Boeing 737-800

RAS AL KHAIMAH

BIN MAJID BEACH HOTEL
DOUBLETREE BY HILTON MARJAN ISLAND
RIXOS BAB AL BAHR
FLAMINGO BEACH RESORT
KEMPINSKI HOTEL AJMAN
AJMAN SARAY LUXURY COLLECTON

ACACIA
BIN MAJID BEACH RESORT

RADISSON BLU RESORT, SHARJAH

RAS AL KHAIMAH
CITYMAX BUR DUBAI
RADISSON BLU
DIBAB
AL FUJAIRAH FUJAIRAH RESORT
UMM AI QUWAIN
FUJAIRAH ROTANA
AJMAN

DUBAJ
WORLD ISLAND

RESORT & SPA

SHARJAH

Emirát Ras Al Khaimah

Najsevernejší z Emirátov je mnohými považovaný za najkrajší. Dramatická panoráma
vyprahnutého pohoria Hajar prechádza do
dún červeného piesku, ktorá končí v tyrkysovo modrom mori, nájdete tu púšť, more,
hory aj úrodné údolia. Ras Al Khaimah susedí
s Ománom, ktorý zaberá severný polostrov
Musandam. V Ras Al Khaimah sa nachádza

DUBAJ
BYBLOS MARINA

ABU DHABI

AL–AIN

Dubaj - Východné pobrežie
Termín zájazdu: 11. 3. - 18. 3. 2017

Abú Dhabi – mešita šejka Zayeda – hotel Emirates Palace – Heritage
Village – ostrovy Saadiyat a Yas – pohorie Hajar – Fujairah – Dibba
– mešita Badiyah – Khor Fakkan – mešita kráľa Faisala – palmový
ostrov Jumeirah – Dubai Mall – Burj Khalifa – Dubai museum

1. deň: Bratislava - Dubaj
Dubaj – Burj Khalifa, najvyššia budova světa

Odlet z Bratislavy do Dubaja pravidelnou linkou, privítanie na letisku v
Dubaji, transfer do hotela, ubytovanie a nocľah. Fakultatívne možnosť
večere v hoteli.

2. deň: Moderný Dubaj

V priebehu vášho pobytu je pre vás pripravená bohatá ponuka fakultatívnych výletov. S
podrobnou ponukou fakultatívnych výletov vás oboznámia na mieste pobytu. Fakultatívne výlety sú organizované v optimálnej podobe miestnym poskytovateľom služieb.

Dubai

Prehliadka najznámejšieho mesta SAE, pri
ktorej objavíte tradičnú i modernú tvár tohto
Emirátu. Prejdete modernou mestskou štvrťou Sheikh Zayed Road, vyfotografujete si
najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa (možnosť
vstupeniek) alebo nakúpite v najväčšom nákupnom centre Dubai Mall. Cestou na palmový
ostrov Palm Jumeirah si môžete vyfotografovať ikonu Dubaja hotel Burj Al Arab. Tradičnou
lodičkou abra prejdete záliv Dubai Creek a výlet zakončíte na svetoznámom trhu so zlatom.
Cena od: dospelá osoba 87 €, dieťa do 12
rokov 62 €

Abú Dhabi – hlavné mesto SAE

Spoznajte s nami najkrajšie, najzelenšie a najbohatšie mesto SAE. Navštívite mešitu šejka
Zayeda, najkrajšiu mešitu v SAE a jednu z najväčších na svete. V centre mesta si vyfotografujete Ikonu Abú Dhabi, luxusný hotel Emirates
palace a uvidíte palác prezidenta SAE. Tradičný
spôsob života spoznáte v skanzene Heritage
village. Modernú tvár mesta spoznáte počas
prechádzky cez ostrov Saadiyat a Yas Island.
Upozornenie: nutné dodržiavanie predpísaného odevu pre vstup do mešity - páni dlhé
nohavice, dámy dlhé nohavice/sukňa, zakryté

ramená a šatka na hlavu, nevhodná je biela
farba oblečenia.
Cena od: dospelá osoba 133€, deti do 12
rokov 103€

Safari

Vyjdete terénnymi vozmi do púšte, kde si
užijete dobrodružnú jazdu po piesočných dunách. V púštnom kempe si vychutnáte arabskú
večeru a deň zakončíte pri typickej vodnej
fajke či pozorovaní umenia brušnej tanečnice.
Nebude chýbať ani maľovanie hennou, skúška
tradičných odevov a jazda na ťave. Odjazd v
popoludňajších hodinách, návrat vo večerných
hodinách. Anglicky hovoriaci vodič.
Cena od: dospelá osoba 72 €, dieťa do 12
rokov 62 €

Lodný výlet Musandam

Užite si odpočinkový celodenný výlet na arabskej plachetnici dhow. V ranných hodinách odchod do Dibby na východnom pobreží, prejazd
cez hranice do Ománu a nalodenie v prístave.
Počas cesty uvidíte dve ománske beduínske
dediny Zaki a Hafa. Nasledovať bude zástavka na kúpanie a šnorchlovanie (vybavenie a
plávacie vesty pre neplavcov si je možné bezplatne zapožičať na lodi, ako aj osušky). Po celý

Abú Dhabi – Mešita šejka Zayeda

3. deň: Abú Dhabi
čas je na lodi k dispozícii voda a nealkoholické
nápoje, obed podávaný na lodi je zahrnutý v
cene. Pas a je potrebné si vziať so sebou. Bez
českého/slovenského sprievodcu.
Orientačná cena: dospelá osoba 108 €,
dieťa do 7 rokov 87 €

Ferrari World Abu Dhabi

Navštívte najväčší krytý Ferrari park na svete,
ktorý zahŕňa cez 20 unikátnych atrakcii. Užite
si jazdu na najrýchlejšej horskej dráhe, vyskúšajte simulátor F1 či závody na horskej dráhe. V
parku nechýba ani atrakcia pre deti ako napr.
detská autoškola. Cena zahŕňa transfer tam i
späť a vstupenku, bez českého/slovenského
sprievodcu.
Orientačná cena na osobu : 108 €

Upozornenie

• Minimálny počet účastníkov nutných k realizácii výletu sú 4 osoby. Ponuka výletov i cien je
iba orientačná a môže sa počas sezóny zmeniť.
Fakultatívne výlety neorganizuje CK Kartago
Tours, ale miestni poskytovatelia. Prípadné
sťažnosti je nutné riešiť bezodkladne na mieste.
Výlety sú organizované v sprievode miestneho
sprievodcu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Po raňajkách odchod cez známu priemyselnú oblasť Jebel Ali na celodennú prehliadku Abú Dhabi, hlavného mesta SAE. Prehliadka začína návštevou mešity šejka Zayeda, najkrajšej mešity v SAE a jednej z najväčších
na svete. Ďalej uvidíte luxusný hotel Emirates Palace, vlajkovú loď hotelového reťazca Kempinski, ktorý patrí medzi najdrahšie hotely na svete.
V skanzene Heritage Village spoznáte tradičný spôsob života v SAE. Nové
projekty a modernú tvár hlavného mesta uvidíte počas prechádzky cez
ostrov Saadiyat. Návšteva Abú Dhabi bude zakončená na ostrove Yas, kde
sa nachádza najväčší krytý zábavný park na svete Ferrari World i dráha
pre F1 Yas Marina Circuit. Návrat do hotela v Dubaji, nocľah. Fakultatívne
možnosť večere v hoteli.

4. deň: Tradičný Dubaj

Po raňajkách odchod na poldennú prehliadku tradičnej časti Dubaja.
Prvá zastávka je u mešity Jumeirah, jednej z najfotografovanejších
pamiatok Dubaja. Nasleduje prehliadka štvrte Bastakyia a múzea v
stredovekej pevnosti Al-Fahidi. Potom prejazd lodičkou abra na druhý
breh zálivu Creek do časti Deira a navštívite svetoznáme trhy s korením
a zlatom. Návrat do hotela, voľné popoludnie. Nocľah v hoteli v Dubaji.
Záujemcovia môžu využiť ponuku fakultatívneho výletu Safari. Odjazd
terénnymi vozmi do púštnej oblasti, kde si užijete dobrodružnú jazdu po
piesočnatých dunách. Po západe slnka si v púštnom kempe vychutnáte
tradičnú arabskú večeru barbecue a nebude chýbať ani maľovanie hennou či jazda na ťave.

5. deň: Sharjah - Východné pobrežie

Po raňajkách odhlásenie z hotela a odchod späť na západné pobrežie k
návšteve emirátov Sharjah, kultúrneho centra SAE. V Sharjah prehliadka
centra mesta - pevnosti Al Hisn a domov postavených v tradičnom štýle so stenami z koralov, návšteva najstaršieho trhu SAE Al Arsah a Blue
Souk, najväčšieho trhu v Sharjah. Prehliadka bude zakončená zastávkou
u mešity kráľa Faisala, najväčšej mešity v Sharjah, ktorá bola postavená

6. deň: Východné pobrežie

Raňajky, voľný deň v hoteli, večera a nocľah. Fakultatívne obed v hoteli.
Záujemcovia o poznávanie môžu využiť ponuku fakultatívneho lodného
výletu Musandam, celodenného výletu na arabskej plachetnici.

7. deň: Východné pobrežie – Dubaj

Raňajky, dopoludnia odhlásenie z hotela a odchod na prehliadku východného pobrežia. Návšteva mesta Dibba, ktoré sa skladá z troch častí
patriacich k emirátom Fujairah, Sharjah a k Ománu. Ďalšou zástavkou je
mešita Badiyah, najstaršia mešita v SAE a Khor Fakkan, druhé najväčšie
mesto na Východnom pobreží, ktoré patrí k emirátu Sharjah. Prehliadka
Fujairah, hlavného mesta rovnako pomenovaného emirátu. Prejazd späť
na západné pobrežie, po ceste zastávka na tradičnom „piatkovom trhu“
u Masafi, kde si môžete kúpiť ovocie, zeleninu, keramiku, suveníry či
koberce. Transfer do hotela v Dubaji, ubytovanie a nocľah. Fakultatívne
možnosť obeda v hoteli na Východnom pobreží (pred odjazdom), fakultatívne možnosť večere v hoteli v Dubaji.

8. deň: Dubaj - Bratislava

Raňajky a ukončenie pobytu, transfer na letisko a odlet späť do Bratislavy.

V cene je zahrnuté

Letecká doprava Bratislava – Dubaj - Bratislava v turistickej triede vrátane letiskových a bezpečnostných poplatkov, ubytovanie podľa programu
(5 nocí v hoteli 4* v Dubaji, 2 noci v hoteli 3* na Východnom pobreží),
stravovanie podľa programu (7 x raňajky, 1 x obed, 3 x večera), vstupné
podľa programu, služby česky alebo slovensky hovoriaceho sprievodcu,
transfery z/na letisko v cieli zájazdu a transfery podľa programu, povinné
poistenie cestovnej kancelárie

V cene zájazdu nie je zahrnuté

Komplexné cestovné poistenie 3,20 EUR/deň/dospelá osoba a 2,70 EUR/
deň/ dieťa do 16 rokov, nápoje, prepitné, pobytová taxa podľa kategórie
hotela platná pre emirát Dubaj (taxa je splatná v hotovosti na recepcii, 4*
hotel 15 AED/izba/noc, výška pobytovej taxy sa môže počas sezóny meniť,
aktuálne informácie o jej výške vám preverí na vyžiadanie predajca, prípadne ju nájdete na www.kartago.sk, a fakultatívne služby: večere v hoteli v
Dubaji 25 EUR / 1 večera /osoba (1., 3., 4. a 7. deň), obed v Abu Dhabi 22 EUR
/ 1 obed /osoba (možno doobjednať na 3. deň), obed v hoteli na Východnom pobreží 21 EUR / 1 obed /osoba (možno objednať na 6. a 7. deň) Burj
Khalifa 42 EUR/osoba, Safari 58 EUR /osoba, Musandam 89 EUR

Upozornenie

Zmena programu vyhradená. Minimálny počet účastníkov pre realizáciu
zájazdu je 15 osôb. Cena Burj Khalifa zahŕňa iba vstupenku, bez českého
alebo slovenského sprievodcu, po rezervácii nie je možné vstupenku zrušiť.
Safari je poldenný výlet, večera a nealkoholické nápoje sú v cene výletu, anglicky hovoriaci vodič. Musandam je celodenný výlet s možnosťou kúpania
a šnorchlovania, obed na lodi je v cene výletu, bez česky alebo slovensky
hovoriaceho sprievodcu. Fakultatívne služby je odporúčané rezervovať
dopredu v CK Kartago Tours, rezervácia Burj Khalifa na mieste už nie je
možná. Pri vstupe do mešity šejka Zayeda v Abú Dhabi je nutné dodržať
predpísaný odev, je vyžadované voľné, plne zakrývajúce a nepriesvitné oblečenie (muži – dlhé nohavice, zakrytá hruď a ramená, ženy – dlhý rukáv a
dlhá sukňa/nohavice, šatka na hlavu, nevhodná je biela farba oblečenia). V
prípade nedostatočného oblečenia môže byť vstup do mešity bez náhrady
odoprený. Sprievodca je k dispozícii počas poznávacej časti
zájazdu, pokiaľ nie je uvedené
už od
inak.

1119€

35

34

Fakultatívne výlety

Raňajky, voľné dopoludnie v hoteli. Záujemcovia môžu ísť na poldenný
nákupný výlet do najväčšieho nákupného centra sveta Dubai Mall, ktoré
leží vedľa Burj Khalifa, najvyššej budovy sveta. Fakultatívne možnosť
zaistenia vstupeniek na vyhliadkovú terasu na 124 poschodí. Popoludní
odjazd na prehliadku modernej časti Dubaja. Výlet začína zastávkou na
fotografovanie ikonického hotelu Burj Al Arab, nasleduje prejazd pozdĺž
pláže Jumeirah Beach na palmový ostrov Jumeirah až k hotelu Atlantis
The Palm. Prehliadka akvárií Lost Chamber a prejazd nadzemným vláčikom (monorailom) po štruktúre palmy späť k autobusu. Prejazd oblasťou Dubai Marina a odchod na predstavenie fontány u Burj Khalifa. Prehliadka moderného Dubaja zakončená spoločnou večerou na tradičnej
drevenej lodi dhow. Počas pomalej plavby po zálive Dubai Creek môžete
obdivovať krásy nočného Dubaja. Návrat do hotelu v Dubaji, nocľah.

na počesť kráľa Saudskej Arábie. Cesta pokračuje na východné pobrežie,
do Emirátu Fujairah. Transfer do hotela pri pláži, ubytovanie, večera a
nocľah. Počas dňa obed v miestnej reštaurácii.

Byblos Marina

****

Citymax Bur Dubai

Spojené arabské emiráty / Dubaj

Spojené arabské emiráty / Dubaj

íéá

KARTAGO

už od

979€

Wi-Fi
ZADARMO
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ízéá

36

***

NOVINKA

už od

699€

Moderný hotel s ideálnou polohou v blízkosti turisticky obľúbeného prístavu Dubai Marina poskytuje svojim hosťom príjemné zázemie uprostred mestského ruchu. Hotel ponúka štýlovo zariadené izby, široký rozsah
služieb a možnosti zábavy, k relaxácii priamo nabáda strešná terasa s bazénom. V blízkosti hotela sa nachádza
The Walk, známa promenáda s mnohými obchodmi, reštauráciami a barmi, a nákupné centrum Marina Mall. V
dochádzkovej vzdialenosti od hotela je stanica metra Jumeirah Lakes Tower. Hotel odporúčame predovšetkým
klientom, ktorí plánujú stráviť svoju dovolenku v živej štvrti Dubaja.

Obľúbený mestský hotel sa nachádza v centre Dubaja, v štvrti Bur Dubai. Moderný hotel je vhodný predovšetkým ako východiskový bod pre poznávanie Dubaja a nákupy. V blízkosti hotela sa nachádza aj množstvo
reštaurácií a kaviarní. Najbližšia stanica metra je od hotela vzdialená približne 500 m. Verejná pláž Jumeirah
je od hotela vzdialená niekoľko minút jazdy, hotel zaisťuje transfer zadarmo do plážového parku Al Mamzar.
Hosťom je k dispozícii aj strešný bazén s výhľadom na mesto. Hotel odporúčame predovšetkým nenáročným
klientom.

Obsadenosť izieb

Obsadenosť izieb

v lobby (za poplatok), strešný bazén (ležadlá a osušky
zadarmo), business centrum, kaderníctvo, obchod so
suvenírmi

Štandardná izba: 1-11-112-111

Vzdialenosť od

pláže:
		
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

Pláž
1 km
35 km
25 km
v okolí

individuálne nastaviteľná klimatizácia, LCD TV so satelitným príjmom, Wi-Fi (za poplatok), minibar (za poplatok), varná kanvica (káva a čaj dopĺňané zadarmo),
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,
WC), trezor (zadarmo)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštaurácia, lobby bar, sport bar, nočný klub, Wi-Fi

verejná, piesočnatá, hotel zabezpečuje transfer

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, golfové ihriská Emirates Golf Club a The
Montgometie (cca 15 min. od hotela)

Stravovanie v cene

Raňajky: formou bufetu

Stravovanie za príplatok

Polpenzia: večere formou bufetu

Štandardná izba: 1-11

Vzdialenosť od

od pláže: 			
6 km
transfer zadarmo na pláž Al Mamzar (cca 20 min. jazdy)
letiska: 			
8 km
centra: 			v centre
nákupných možností:
v okolí

Ubytovanie

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, LCD
TV so satelitom, chladnička, varná kanvica, Wi-Fi
(zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so
sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, indická
a ázijská reštaurácia, sport bar, bar pri bazéne, strešný

bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo),
Wi-Fi v lobby (zadarmo)

Pláž

piesočnatá, verejná, dostupná taxíkom, hotel zabezpečuje zadarmo transfer do plážového parku Al
Mamzar (cca 20 min. jazdy) – k dispozícii 5 piesočnatých pláží, bazén, detský bazén, ležadlá a slnečníky za
poplatok, možnosť prenájmu klimatizovaných chatiek, detské ihrisko, občerstvenie, vstupné do parku
za poplatok, podľa otváracej doby

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes

Stravovanie v cene

Raňajky: formou bufetu

Stravovanie za príplatok

Polpenzia: večere formou bufetu

Radisson Blu Resort Sharjah

*****

Flamingo Beach Resort

Spojené arabské emiráty / Sharjah

Spojené arabské emiráty / Umm Al Quwain

Wi-Fi
ZADARMO

KARTAGO

už od

38

líuvyé

1119€

Luxusný hotel s výhodnou polohou priamo pri pláži a zároveň neďaleko rušného Dubaja, je vyhľadávaným
cieľom pre strávenie dovolenky. Hotel átriového typu s originálne riešenou vnútornou záhradou ponúka komfortne zariadené izby s výhľadom na more a mesto, výber z reštaurácií, kúpeľné centrum a služby na vysokej
úrovni. Nachádza sa v dosahu centra mesta Sharjah a obchodného prístavu. Hotel zabezpečuje zadarmo dopravu do vybraných nákupných cenier v Sharjah a v Dubaji. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií. V hoteli sa nepodávajú alkoholické nápoje.

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: 1-11-112-111

Vzdialenosť od

pojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi v lobby (zadarmo), detský bazén, detské ihrisko, Spa centrum,
nákupná arkáda, konferenčné a biznis centrum

Pláž

pláže: 			
pri pláži
letiska: 			20 km
centra: 			1 km
nákupných možností:
1 km

piesočnatá pláž priamo pri hoteli, ležadlá, slnečníky a
plážové osušky (zadarmo)

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitom, minibar (za poplatok), varná kanvica, Wi-Fi
(zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so
sprchou, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)

Športové aktivity a zábava z poplatok

Ubytovanie

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, zmenáreň, hlavná reštaurácia, 2 tematické reštaurácie, kaviareň, 2 bazény
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), pri-

Športové aktivity a zábava zadarmo

fitnes, sauna, plážový volejbal a futbal, 2 tenisové kurty (vybavenie za poplatok)
masáže, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Wi-Fi
ZADARMO

39

loníuvwyéá
KARTAGO
Quality

****

KARTAGO

už od

929€

Menší hotelový komplex s udržiavanou záhradou sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži. Všetky izby sú komfortne zariadené a majú výhľad smerom na bazén, mangrovníkové ostrovy a lagúnu. Hotel je vhodný predovšetkým pre strávenie pokojnej dovolenky.

Obsadenosť izieb

Izba Deluxe: 1-11-112-111

detský bazén, detské ihrisko

Pláž

piesočnatá, ležadlá a slnečníky (zadarmo)

Vzdialenosť od

Športové aktivity a zábava zadarmo

pláže: 			pri pláži
letiska: 			60 km
centra: 			
4 km
nákupných možností:
4,5 km

volejbal, jacuzzi, lodný výlet za pozorovaním plameniakov

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, TV so
satelitným príjmom, minibar (zadarmo voda), varná
kanvica (káva a čaj dopĺňané zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou,
sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo)

Stravovanie v cene

Ubytovanie

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, bar, kaviareň s barom pri bazéne, bazén (ležadlá, slnečníky a
plážové osušky zadarmo), pripojenie na internet (za
poplatok), Wi-Fi (zadarmo), konferenčná miestnosť,

Športové aktivity a zábava za poplatok

Vodné športy na pláži, rybárčenie na mori, aquapark
Dreamland (30 min jazdy)
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu alebo výberom z menu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00 – 23:00, zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu alebo výberom z menu, popoludňajšia káva, čaj a zákusky, počas dňa neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno čerpať
na miestach a v čase určenom hotelom.

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

*****

Kempinski Hotel Ajman

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

Spojené arabské emiráty / Ajman

Wi-Fi
ZADARMO

KARTAGO

už od

40

loníuvwyéá

1169€

Rozľahlý hotelový rezort s peknou záhradou leží priamo pri dlhej piesočnatej pláži. Ponúka ubytovanie v komfortne zariadených izbách, výber z niekoľkých reštaurácií a množstva športových aktivít. Hotel je ideálnou voľbou
pre strávenie príjemnej rodinnej dovolenky, vysoký štandard služieb uspokojí i náročného klienta. Hotel je možné
odporučiť i milovníkom golfu, v blízkosti sa nachádza golfové ihrisko Tower Links Golf Club.

Obsadenosť izieb

KARTAGO
Quality

zadarmo), detské ihrisko, šmykľavky, miniklub, konferenčná miestnosť a business centrum

Vzdialenosť od			

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo

Izby Deluxe: -1-11-112

fitnes, sauna, vírivka

Vzdialenosť od

pláže: 			
pri pláži
letiska: 			
100 km
centra: 			2 km
nákupných možností:
2 km

Športové aktivity a zábava zadarmo

individuálne nastaviteľná klimatizácia, LCD TV so satelitným príjmom, trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), pripojenie na internet (za poplatok), vlastné
sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa

Stravovanie v cene

Ubytovanie

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematické reštaurácie, niekoľko barov, Wi-Fi v lobby (zadarmo), obchodná arkáda, niekoľko bazénov (jeden
so slanou vodou, ležadlá, slnečníky a plážové osušky

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, golfové ihrisko (cca 15 min od hotela), vodné
športy na pláži
Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 12:00 – 24:00, zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa neobmedzené
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov a
alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno
čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

už od

1799€

Luxusný hotel Kempinski sa nachádza na prekrásnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora na pokojnejšom mieste v emiráte Ajman. Hotel so starostlivo udržiavanou exotickou záhradou ponúka elegantne
zariadené izby a svojím zázemím a širokou ponukou služieb splní požiadavky aj najnáročnejších klientov. Hotel
zabezpečuje zadarmo pravidelnú dopravu do Dubaja.

Štandardná izba: 1-11-112-1122-111

Pláž

KARTAGO
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lníuvyzé/á
KARTAGO
Quality

*****

Obsadenosť izieb

pláže: 			
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

nákupná arkáda, konferenčné centrum, pripojenie
na internet na recepcii (zadarmo), miniklub, detské
ihrisko

Pláž
pri pláži
25 km
5 km
5 km

individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), Wi-Fi (za poplatok), balkón alebo terasa

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematické reštaurácie a bary, bazén (ležadlá, slnečníky s plážové osušky zadarmo), kúpeľné centrum Ayurveda,

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo), plážový bar

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes

Športové aktivity a zábava za poplatok

tenisové kurty, bowling, minigolf, kúpeľné procedúry
a masáže, vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

Plná penzia: obedy formou bufetu

DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah

****

Bin Majid Beach Resort

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

42

lníuwyzéá
už od

879€

Moderný mestský hotel sa nachádza v centre mesta Ras Al Khaimah, v blízkosti nákupných a zábavných možností. Strešná terasa, kde sa nachádza bazén a štýlový bar s posedením, ponúka príjemné prostredie pre relaxáciu a pekný výhľad na mesto a okolie. Hoteloví hostia môžu taktiež využiť piesočnatú pláž a zázemie plážového
klubu sesterského hotela DoubleTree Hilton Resort & Spa Marjan Island (cca 30 min. jazdy).

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: -1-11-112-111

Vzdialenosť od

pláže: 			
2 km,
transfer zadarmo na pláž Marjan Island (30 min. jazdy)
letiska: 			
100 km
centra: 			
0m
nákupných možností:
v okolí

Ubytovanie

klimatizácia, LCD TV so satelitným príjmom, pripojenie na internet (za poplatok), trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), varná kanvica, vlastné sociálne
zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, lobby
bar, strešný bar, Wi-Fi v lobby (zadarmo), strešný bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo),
business centrum

Pláž

piesočnatá pri hoteli DoubbleTree by Hilton Resort
& Spa Marjan Island (ležadlá, slnečníky a plážové
osušky zadarmo), hotel zabezpečuje dopravu zadarmo, v rámci all inclusive možnosť obeda a občerstvenia v plážovom klube

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna, vírivka

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, golfové ihrisko (cca 10 min od hotela), vodné
športy na pláži

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 12:00 – 24:00, zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa neobmedzené
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov a
alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno
čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

All
Inclusive

Wi-Fi
ZADARMO

KARTAGO
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níyzéá
Wi-Fi
ZADARMO

****

už od

959€

Zrekonštruovaný plážový rezort leží na dlhej piesočnatej pláži približne 25 minút jazdy z centra mesta Ras Al
Khaimah. Hotel v pokojnom prostredí ponúka ubytovanie v bungalovoch situovaných v starostlivo udržiavanej
záhrade. Pre svojich hostí zabezpečuje dopravu do vybraných nákupných centier v Ras Al Khaimah. Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií i rodinám s deťmi. Neďaleko hotela sa nachádza vodný park Ice Land.

Obsadenosť izieb

ky a plážové osušky zadarmo), detský bazén

Vzdialenosť od

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a osušky (zadarmo),
plážový bar

Pláž

Štandardná izba: -1-11-112-111

pláže: 			
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

pri pláži
75 km
25 min. jazdy
10 min. jazdy

individuálne nastaviteľná klimatizácia, telefón, trezor, TV satelitným príjmom, minibar (nealko nápoje
a pivo zadarmo), varná kanvica (káva a čaj zadarmo
po prílete), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič
vlasov, WC), trezor (zadarmo), Wi-Fi (zadarmo)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, kaviareň, bar, bar pri bazéne, Wi-Fi na recepcii (zadarmo),obchod so suvenírmi, 3 bazény (ležadlá, slneční-

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné programy, nepravidelné večerné programy, plážový volejbal a futbal, sauna, vírivka, stolný
tenis, fitnes

Športové aktivity a zábava za poplatok

tenisový kurt, masáže, turecké kúpele, vodné športy
na pláži, golfové ihrisko Al Hamra Golf Club (4 km)

Stravovanie v cene

All Inclusive: 24 hod., raňajky formou bufetu, obedy
a večere formou bufetu alebo výberom z menu, popoludní káva a čaj, polnočný snack, počas dňa neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a
alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno
čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

Bin Majid Beach Hotel

****

Mangrove

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

KARTAGO

už od

829€
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Príjemný štvorposchodový hotel sa nachádza priamo na krásnej piesočnatej pláži v emiráte Ras Al Khaimah.
Hotel strednej kategórie ponúka komfortné ubytovanie a v kombinácii s tradičnou arabskou pohostinnosťou
je ideálnym miestom pre strávenie pohodovej dovolenky.

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: -1-11-112-111

Vzdialenosť od

pláže: pri pláži
letiska: 90 km
centra: 10 minút jazdy
nákupných možností: v okolí

Ubytovanie

klimatizácia, TV so satelitným príjmom, minibar (za
poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič
vlasov, WC), trezor (zadarmo), Wi-Fi (za poplatok)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, indická
reštaurácia, sport bar, bar pri bazéne, diskotéka, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo),
Wi-Fi na recepcii (zadarmo), detský bazén

Pláž

piesočnatá, prístup na pláž po schodoch, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo

stolný tenis, volejbal, nepravidelné večerné programy, fitnes

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, vodné športy na pláži, golfové ihrisko Tower
Links (6 km)

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere formou
bufetu alebo výberom z menu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00 – 23:00, zahŕňa raňajky formou
bufetu, obedy a večere formou bufetu alebo výberom z menu, neobmedzené množstvo rozlievaných
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možno čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

Wi-Fi
ZADARMO
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íyzéá

líuyzéá
Wi-Fi
ZADARMO

****

KARTAGO

už od

799€

Mestský hotel Mangrove sa nachádza v centre mesta Ras Al Khaimah. V hoteli nájdete všetko, čo potrebujete
k stráveniu príjemnej dovolenky v meste – komfortne zariadené izby, fitnes, menší vonkajší bazén s terasou a
vyhlásenou ázijskou reštauráciou Noodles Corner.

Obsadenosť izieb

Štandardná izba: -1-11-112-111

Vzdialenosť od

pláže: 			
5 km
letiska: 			
95 km
centra: 			0 m
nákupných možností:
v okolí

Ubytovanie

klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), varná kanvica (káv a čaj zadarmo po pílete), trezor (zadarmo), Wi-Fi (za poplatok)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, ázijská
reštaurácia, kaviareň, bar, bar pri bazéne, konferenčná
miestnosť, bazén a terasa na slnenie (ležadlá, slnečníky
a plážové osušky zadarmo), Wi-Fi na recepcii (zadarmo)

Pláž

piesočnatá pri hoteli Bin Majid Beach, ležadlá, slneč-

níky a plážové osušky (zadarmo), hotel zaisťuje dopravu zadarmo, v rámci all inclusive možnosť občerstvenia v bare pri bazéne a obed v reštaurácii

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, vodné športy na pláži, golfové ihrisko Tower
Links (5 km)

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere formou
bufetu alebo výberom z menu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00 – 23:00, zahŕňa raňajky formou
bufetu, obedy a večere formou bufetu alebo výberom z menu, neobmedzené množstvo rozlievaných
nealkoholických a alkoholických nápojov. Možno čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

Acacia

****

Fujairah Rotana Resort & Spa

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

Spojené arabské emiráty / Fujairah
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lníuvwyé/á

KARTAGO

už od

769€

Púštny hotel, v ktorom zabudnete na všetky starosti a stres každodenného života, je súčasťou hotelového reťazca Bin Majid Hotels & Resorts. Nachádza sa v blízkosti nákupných možností, golfového ihriska a aquaparku
Ice Land, ktorý je najväčší v SAE.

Obsadenosť izieb

níky a plážové osušky zadarmo) hotel zabezpečuje
dopravu zadarmo, v rámci All Inclusive možnosť občerstvenia v bare pri bazéne a obed

Štandardná izba: -1-11-112-111

Vzdialenosť od

pláže: 			
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

5 km
75 km
28 km
2 km

klimatizácia, trezor (zadarmo), TV so satelitným príjmom, minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), trezor (zadarmo),
Wi-Fi (za poplatok)

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, bar pri bazéne, kaviareň, Wi-Fi na recepcii (zadarmo), detské ihrisko,
nočný klub, bazén (ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo)

Pláž

piesočnatá pri hoteli Bin Majid Hotel (ležadlá, slneč-

KARTAGO
Quality

Wi-Fi
ZADARMO

KARTAGO

Obsadenosť izieb

Štandardná izba s balkónom: -1-11-112-111

Športové aktivity a zábava za poplatok

Vzdialenosť od

masáže, biliard, vodné športy na pláži, golfové ihrisko
Al Hamra (4 km)

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky formou bufetu a večere formou
bufetu alebo výberom z menu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00 – 23:00, zahŕňa raňajky formou
bufetu, obedy a večere formou bufetu alebo výber z
menu, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov. Možno čerpať na
miestach a v čase určenom hotelom.

1079€

Luxusný hotelový komplex leží medzi pohorím Hajar a Indickým oceánom. Nachádza sa na pokojnom mieste v
nádherných upravených záhradách priamo pri dlhej piesočnatej pláži. Svojim hosťom ponúka príjemné prostredie s priateľskou atmosférou, ochotným a ústretovým personálom a službami na vysokej úrovni, ktoré uspokoja i
náročnejšiu klientelu. Odporúčame klientom túžiacim po pokojne strávenej dovolenke i rodinám s deťmi.

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna, vírivka

už od
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íuvyzéá
Wi-Fi
ZADARMO

*****

pláže: 			
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

pri pláži
145 km
45 km
10 km

luxusné izby s individuálne nastaviteľnou klimatizácia, vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,
WC), TV so satelitným príjmom, trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), varná kanvica, balkón alebo terasa

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, reštaurácie a bary, bazén
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky zadarmo), Wi-Fi v
lobby (zadarmo), obchod so suvenírmi, konferenčné

a business centrum, miniklub, detské ihrisko, šmykľavka

Pláž

dlhá piesočnatá priamo pri hoteli, ležadlá, slnečníky a
plážové osušky (zadarmo), plážový bar

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna, stolný tenis, volejbal

Športové aktivity a zábava za poplatok

vodné športy na pláži, 2 tenisové kurty, 2 kurty na
squash, kúpeľné procedúry a masáže

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00-23:00, raňajky, obedy a večere
formou bufetu, počas dňa neobmedzené množstvo
rozlievaných nealkoholických nápojov a alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno čerpať na
miestach a v čase určenom hotelom.

Radisson Blu Fujairah Resort

*****

Rixos Bab Al Bahr

Spojené arabské emiráty / Fujairah

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah

Wi-Fi
ZADARMO

48

loíuvwyzéá

KARTAGO

už od

1269€

Tento luxusný rezort je výnimočný nie len svojou polohou pri krásnej piesočnatej pláži, ale i svojimi službami
na vysokej úrovni. Hotel ponúka komfortné a moderné ubytovanie izbách s výhľadom na more, príjemnú atmosféru a príjemný personál. Táto dovolenka je vhodná ako pre páry, tak aj pre rodiny s deťmi.

Obsadenosť izieb

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

Vzdialenosť od

pláže: 			
letiska: 			
centra: 			
nákupných možností:

Ubytovanie

pri pláži
138 km
60 km
5 km

individuálne nastaviteľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi (zadarmo), telefón, trezor (zadarmo), minibar (za poplatok), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkón alebo terasa

Ubytovanie za príplatok

Izba Deluxe - priestrannejšia izba s balkónom

Zariadenia hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, tematická reštaurácia, bar, snack bar, Wi-Fi (zadarmo),

obchod so suvenírmi, salón krásy, konferenčná
miestnosť, bazén (ležadlá, slnečníky a plážové osušky
zadarmo), detský bazén, detské ihrisko, miniklub

Pláž

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, sauna, vírivka

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, vodné športy na pláži, potápačské centrum

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 11:00 - 23:00, zahŕňa raňajky, obedy a
večere formou bufetu, neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov
podľa ponuky hotela. Možno čerpať v miestach a časoch určených hotelom.

KARTAGO
Quality

All
Inclusive

Wi-Fi
ZADARMO

KARTAGO

už od
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líuvxyá
KARTAGO
Quality

*****

1649€

Veľmi obľúbený luxusný hotelový komplex je postavený na umelo vybudovanom ostrove Marjan v emiráte Ras
Al Khaimah. Poskytuje vysokú úroveň služieb a svojim hosťom ponúka všetko, čo môžu od päťhviezdičkového
hotela očakávať – nádhernú pláž, štýlové izby, výber z reštaurácií, pekné výhľady a naviac jedinečný koncept All
inclusive.

Obsadenosť izieb

Izba Deluxe: -1-11-112-111

Vzdialenosť od			

pláže: 			
pri pláži
letiska: 			
70 km
centra: 			30 km
nákupných možností:
10 minút jazdy

Ubytovanie

individuálne ovládateľná klimatizácia, TV so satelitným príjmom, telefón, minibar (nealko nápoje a pivo
zadarmo), vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič
vlasov, WC), trezor (zadarmo), Wi-Fi (zadarmo), balkón alebo terasa s výhľadom do záhrady

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, zmenáreň, hlavná reštaurácia, tematické reštaurácie s obsluhou, niekoľko barov,
nočný klub, Wi-Fi v lobby (zadarmo), obchodná arkáda, 5 bazénov (ležadlá, slnečníky a plážové osušky za-

darmo), detský bazén, detské ihrisko, miniklub Rixy,
kúpeľné centrum, kaderníctvo, konferenčné centrum

Pláž

piesočnatá, ležadlá , slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo

animačné a večerné programy, fitnes, sauna, stolný
tenis, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok), plážový
volejbal a futbal

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, vodné športy na pláži, golfové ihrisko Al Hamra Golf Club (5 km)

Stravovanie v cene

All Inclusive 24 hodín: raňajky, obedy a večere formou bufetu, polnočný snack, počas dňa neobmedzené množstvo rozlievaných nealkoholických a alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno čerpať
na miestach a v čase určenom hotelom.

DoubleTree by Hilton Marjan Island

*****

Spojené arabské emiráty / Ras Al Khaimah
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loíuvyzé
KARTAGO
Quality

Wi-Fi
ZADARMO

už od

1289€

Luxusný rezort je prvým rezortom z reťazca Hilton postaveným na umelo vybudovanom ostrove Marjan Island.
Leží pri dlhej piesočnatej a svojim hosťom ponúka zázemie pre strávenie príjemnej dovolenky. Neďaleko hotela sa nachádza golfové ihrisko Al Hamra Golf Club, menšie nákupné centrum Al Hamra a vodný park Ice Land.
Hotel odporúčame rodinám s deťmi, vysoký štandard služieb uspokojí i náročného klienta.

Obsadenosť izieb

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

Vzdialenosť od			

pláže: 			
pri pláži
letiska: 			
70 km
centra: 			30 km
nákupných možností:
10 minút jazdy

Ubytovanie

klimatizácia, TV so satelitným príjmom, Wi-Fi (za poplatok), trezor, minibar (za poplatok), varná kanvica,
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov,
WC), balkón alebo terasa

Zariadenie hotela

vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 4 tematické reštaurácie, bary, nočný klub, bar pri bazéne, WiFi v lobby (zadarmo), 5 bazénov (ležadlá, slnečníky

a plážové osušky zadarmo), 2 detské bazény a malý
vodný park s pirátskou loďou, miniklub, Spa centrum

Pláž

piesočnatá, ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zadarmo)

Športové aktivity a zábava zadarmo
fitnes, stolný tenis, plážový volejbal

Športové aktivity a zábava za poplatok

masáže, golfové ihrisko Al Hamra (5 km), vodné športy na pláži

Stravovanie v cene

Polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

Stravovanie za príplatok

All Inclusive: 12:00 – 24:00, zahŕňa raňajky, obedy
a večere formou bufetu, počas dňa neobmedzené
množstvo rozlievaných nealkoholických nápojov a
alkoholických nápojov podľa ponuky hotela. Možno
čerpať na miestach a v čase určenom hotelom.

„Všeobecné obchodné podmienky účasti na zájazdoch sú zverejnené aj na www.kartago.sk a vzťahujú sa na
všetky ponúkané pobyty a služby organizované CK KARATGO TOURS, a.s.“
Zmena mena:
„ V prípade zmeny mena objednávateľa alebo ubytovacieho zariadenia v rovnakej destinácii a v rovnakom termíne, pri zachovaní dĺžky zájazdu (ak je toto
možné) a za podmienok 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 postupuje sa podľa podmienok pre zrušenie zájazdov .“

Poistenie pre prípad úpadku CK:
„Cestovná kancelária KARTAGO TOURS, a.s. je poistená proti úpadku CK v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. v
poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Certifikát
poistenia proti úpadku CK je dostupný na nahliadnutie na www.kartago.sk, ako aj na každom predajnom
mieste CK KARTAGO TOURS.“
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