
Cala della Torre Club Hotel  **** 
Cala della Torre Club Hotel sa rozprestiera na východnej strane Sardínie v oblasti Siniscola, v 
blízkosti prístavu La Caletta. Vďaka tomu je vhodnou voľbou pre realizáciu výletov, ale 
i odpočinku na pláži s bielym jemným pieskom. V pešej vzdialenosti približne 5 minút nájdete 
množstvo reštaurácii, barov a obchodov. Hotel je moderne a útulne zariadený, má 192 izieb 
umiestnených v dvojpodlažných budovách rozmiestnených v udržiavanej záhrade. 
Komfortné izby disponujú klimatizáciou, kúpeľnou so sprchou, fén na vlasy, WC,  telefónom, 
TV so satelitným príjmom, trezorom, minibarom, francúzskym balkón, alebo terasou. 
V hoteli sa nachádza vstupná hala  s recepciou, výťahy, WI-FI zadarmo, reštaurácia s terasou, 
hotelový bar, bar pri bazéne. Bazén, ležadlá a slnečníky zadarmo plážové uteráky za zálohu 
20 € a výmena 2,50 €) a detský bazén, miniclub, detské show ráno a večer v angličtine, 
aerobik, plážový volejbal, bocca, futbal na pláži, hotelový vláčik zabezpečujem dopravu na 
pláž.  

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba : dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre deti alebo 2 dospelých 
(maximálna  obsadenosť  izby je 2 dospelí a 2 deti  alebo 4 dospelí) 

 detská postieľka 10 €/ deň splatné na hoteli (na vyžiadanie) 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia L ´Ancora (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 

nápoje sú servírované v plastových pohároch z bezpečnostných dôvodov. 

 

 

 

 



 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE LIGHT PROGRAME: 

• všetky rozlievané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby alebo čapované 
(pivo, víno). 

• všetky animačné programy 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE LIGHT PROGRAME: 

• všetky zahraničné alkoholické nápoje 
• všetky dovezené tvrdé likéry, miešané nápoje, vína, šampanské, pivo  
• plážové uteráky za zálohu 20 € a výmena 2,50 € 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 VISA, Mastercard, Amexo, Diners Club 

WEB STRÁNKA:   

   www.caladellatorre.edenhotels.it 

 


