
Cala Gonone Beach Village  **** 
Cala Gonone Beach Village  s panoramaticky výhľadom na záliv Orosei sa rozlieha  v parku o 
celkovej výmer 1 000 metrov štvorcových, ktorý krásne dotvárajú stredomorské rastliny 
a stromy. Na hotelovú pláž vzdialenú 800 m od hotela premáva vláčik kde môžete relaxovať 
a užívať si plážovú zábavu. Pláž je zmesou jemného piesku so štrkom rozptýlená medzi 
ružovými skalami. Hotel ponúka množstvo detských aktivít, preto je vhodný pre rodiny 
s deťmi. Rezort disponuje 304 izbami vybavenými klimatizáciou, TV so satelitným prímom, 
kúpeľňa so sprchou, WC, balkónom, alebo terasou, chladničkou, trezorom zadarmo. V hoteli 
sa ďalej nachádza recepcia s WI-FI pripojením zadarmo, amfiteáter, reštaurácia, pizzeria, 3 
bary, salónik, kaderníctvo, diskotéka, TV miestnosť, multifunkčné ihrisko, bazén, detský 
bazén, ležadlá a slnečníky zadarmo, detské ihrisko, fitness. Hotel ponúka služby a stravovanie 
All inclusive light. 
 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba  s možnosťou prístelky pre  2 deti  alebo 1 dospelého 

 detská postieľka na vyžiadanie 10 €/deň. 

  

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia  (v rámci all inclusive light)    

RAŇAJKY                   od 07:30 do 10:00 

OBED                                                        od 12:30 do 14:30 

VEČERA                                                                          od 19:30 do 21:30 

SNAKY                                                                            od 11:30 do 12:30 

                     od 16:30 do 17:30 

 

BARY: 

LOBBY BAR                                                     od 11:00 do 23:00 

POOL BAR                    od 11:00 do 23:00 

 

 

 



SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE LIGHT PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané nealkoholické alkoholické nápoje podávané v pohároch 
• všetky animačné hry( hodiny tanca, hodiny plávania fitness, bocca, futbal, tenis, 

volejbal. 
• pripojenie WI-FI pripojenie na recepcii zadarmo 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE LIGHT PROGRAME: 

• všetky rozlievané zahraničné alkoholické nápoje 
• všetky dovezené tvrdé likéry, miešané nápoje, vína, šampanské, pivo  
• jazda na poníkoch, kanoe 
• hotelová karta k bezhotovostnej platbe nad rámec služieb soft All inclusive (min. 

vklad 20 €), nevyužitý kredit bude klientom vrátený späť. 
• hotel požaduje vratnú zálohu za diaľkový ovládač za klimatizáciu 30 €/izba 

 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 VISA,  Mastercard, Amexo 

 

WEB STRÁNKA: 

     www.calagononebeachvillage.com 

 

 

http://www.calagononebeachvillage.com/

