
ILUSION CALMA *** 
 

Príjemný hotel Ilusion Calma sa nachádza na rozmedzí dvoch letovísk Cala Estancia a Can 
Pastilla. Moderný a kompletne zrekonštruovaný hotel odporúčame klientom všetkých 
vekových kategórií, hľadajúcich aktívnu dovolenku v blízkosti pláže a zároveň v pešej 
dostupnosti centra s množstvom obchodov, barov a reštaurácií. Ubytovanie je zabezpečené 
v komfortných izbách, ktorých súčasťou je individuálne ovládateľná klimatizácia, telefón, TV 
so satelitným príjmom, trezor (za poplatok), minibar (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa, sušič vlasov, WC) a balkón. Hosťom je počas pobytu 
k dispozícii VSTUPNÁ HALA S RECEPCIOU, HLAVNÁ REŠTAURÁCIA, BAR, VÝŤAH, BAZÉN, 
DETSKÝ BAZÉN (LEŽADLÁ A slnečníky zadarmo), vnútorný bazén (vyhrievaný), TV salónik, 
slnečná terasa, pripojenie na internet (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), miniklub (pre deti 4-
12 rokov) a minidisko. 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo 1 dospelú 
osobu (minimálna obsadenosť 2 dospelé osoby, maximálna obsadenosť 3 dospelé osoby 
alebo 2 dospelé osoby a 2 deti) 

Izba s výhľadom na bazén: dvojlôžková izba s možnosťou dvoch prísteliek pre deti alebo 1 
dospelú osobu (minimálna obsadenosť 2 dospelé osoby, maximálna obsadenosť 3 dospelé 
osoby alebo 2 dospelé osoby a 2 deti) 

STRAVOVANIE :  

Hlavná reštaurácia 
Raňajky    08:00-10:00 
Obed     13:00-15:00 
Večera     19:00-21:30 

BARY :  

Bar     10:00-24:00 

Snack     11:00-17:00 (hamburgery, hot dog, sendviče) 

EXTRA :  

Detská postieľka   zadarmo, na vyžiadanie 

Internet    Wifi 5€/deň 

Trezor     na izbe za poplatok 

Minibar    za poplatok 

Plážové osušky   záloha 20€ 



SLUŽBY ZAHRNUTÉ V PROGRAME ALL INCLUSIVE:  

• Raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa ľahké občerstvenie, 
neobmedzené množstvo nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby. 
Možnosť čerpania na miestach a v časoch určených hotelom.  

• Večerné programy, aerobic, stolný tenis, fitness, vírivka, sauna 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V PROGRAME ALL INCLUSIVE :  

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

ovocné šťavy 
• Turecké kúpele, masáže, vodné športy na pláži, biliard, herňa 

AKCEPTÁCIA KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEBOVÁ STRÁNKA:  

 http://www.ilusionhotels.com/en/hotel-ilusion-calma/ 
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