
IBEROSTAR CLUB BOA VISTA ***** 
Luxusný 5* hotel postavený v štýle dediny sa nachádza priamo nad nádhernou plážou 
s jemným bielym pieskom a poskytuje dychberúce výhľady na tyrkysový Atlantický oceán. 
Prístup na pláž je po schodoch. Služby na vysokej úrovni, výborná strava, bohatý animačný 
program, komfortné ubytovanie a priateľská atmosféra, robia z tohto hotela ideálne miesto 
pre dokonalú dovolenku. Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, 
á la carte reštaurácia, Wi-fi pripojenie na internet v celom areáli (zadarmo), 6 barov, bazén a 
detský bazén so slanou vodou (slnečníky, ležadlá a plážové uteráky zadarmo), internetový 
kútik (za poplatok), práčovňa (za poplatok), zmenáreň, konferenčná miestnosť, miniklub (4-7 
rokov), maxiclub (8-12 rokov), animačné a zábavné programy, fitness, aerobik, lukostreľba, 
aquafit, aqua-gym, plážový volejbal, šípky, nordic walking, boccia, tenis, stolný tenis, vodné 
pólo, SPA centrum, masáže, turecké kúpele, vírivka, sauna a vodné športy na pláži. Hotel 
poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou jednej prístelky, vlastným 
sociálnym zariadením (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), klimatizáciou, TV so satelitným príjmom, 
telefónom, minibarom, trezorom (za poplatok) a balkónom alebo terasou. 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelú osobu 

Izba s výhľadom do záhrady: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 
dospelú osobu 

Izba s bočným výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo 
dospelú osobu 

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa alebo dospelú 
osobu 

Rodinná izba: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre dve deti alebo 1 dospelú 
osobu (maximálna obsadenosť 3 dospelí + 1 dieťa), 2 miestnosti – cca 48 m2, obytná časť s 
rozkladacou pohovkou. Rodinná izba je na vyžiadanie 

Jednolôžková izba: na vyžiadanie 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive) – počas večere je vyžadované formálne oblečenie 
Raňajky     07:30-10:30 
Obedy      13:00-15:00 
Večere      19:00-22:00 
 
Á la carte reštaurácia – „Gourmet Resturant“ 
Večera      19:00-21:00 
(nutná rezervácia deň vopred, výber z menu, počas večere je vyžadované formálne 
oblečenie) 
 



BARY 

Pool Snack Bar 
Bar pri bazéne ponúka nápoje a od obeda snack 
Nápoje      10:30-24:00 
Snack      12:30-18:00 
 
 
Beach Bar 
Plážový bar ponúka nealkoholické nápoje a studené sendviče 
Nápoje      10:00-18:00 
Snack      12:30-18:00 
 
Theatre Bar 
Bar s animačným programom otvorený 5 x týždenne 
Otvorený     21:45-23:00 
 
Lobby Bar 
Otvorený 24 hodín denne, vychutnať si tu môžete miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v rámci all inclusive, pravy kapverdský rum alebo snack po 23 hodine. 
 
Palapa Bar 
Unikátne miesto s krásnym výhľadom na more. 
Otvorený     10:00-24:00 
 
Discobar 
Otvorený 4 x za týždeň   23:00-01:00 
 

EXTRA: 

Internet     Wifi pripojenie zadarmo 
Plážové osušky    zadarmo 
Trezor      na izbe 2€/noc 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V PROGRAME ALL INCLUSIVE: 

• Raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo miestnych  nealkoholických a alkoholických nápojov. 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených hotelom. Upozornenie: v hlavnej 
reštaurácii je obvykle vyžadovaný dress code: muži – dlhé nohavice. 

• Animačné a zábavné programy, fitness, aerobik, lukostreľba, aquafit, aqua-gym, 
plážový volejbal, šípky, nordic walking, boccia, tenis, stolný tenis, vodné pólo 

 
 
 



 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V PROGRAME ALL INCLUSIVE:  

• Importované alkoholické nápoje 
• Nealkoholické a alkoholické nápoje podávané vo fľašiach, turecká káva, čerstvé 

ovocné šťavy 
• SPA centrum, masáže, turecké kúpele, vírivka, sauna, vodné športy na pláži 


