
NEW HORIZONS BOA VISTA ****+ 
Rozsiahly hotelový komplex postavený v štýle dedinky sa rozprestiera nad nádhernou bielou 
piesočnatou plážou a poskytuje dokonalé zázemie pre rodinnú dovolenku. Ubytovanie je 
zabezpečené v nízkych budovách rozmiestnených v pekne udržiavanej záhrade. Pre 
vyznávačov pokojnej dovolenky je k dispozícii pokojná zóna bez ruchu animácií. Hotel je 
ideálnou voľbou rodiny s väčšími deťmi alebo priateľov, nakoľko v 1 izbe je možné ubytovať 
až 4 dospelé osoby. Hotel je veľmi obľúbený nielen vďaka svojej jedinečnej polohe, ale aj 
službám na vysokej úrovni a vynikajúcej gastronómii. Počas dňa sa hostia môžu zapojiť do 
rôznych športových aktivít a spojiť tak príjemné slnenie na pláži s aktivitami. 

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná izba dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre dospelé osoby (maximálna 
obsadenosť 4osoby, minimálna obsadenosť 1 osoba) 

Suita s výhľadom na more: suita so spálňou a oddelenou obývacou časťou s kuchynkou, 
(maximálna obsadenosť 4 dospelé osoby, minimálna obsadenosť 2 dospelé osoby) 

 STRAVOVANIE: 

Hlavna reštaurácia „Praia Blu“ 
Raňajky   07:00-10:00 
Obed    12:00-14:30 
Večera    18:00-21:30 
 
á la carte reštaurácia „La Tortuga“ 
večera    18:30-20:30 
nutná rezervácia deň vopred 
 
á la carte reštaurácia „La Morna“ 
večera    18:30-20:30 
nutná rezervácia deň vopred 

 

Bar pri bazéne  10:00-24:00 

Bar na pláži   10:00-18:00 

Diskotéka   23:00-02:00 

Lobby bar   10:00-24:00 

 

 



 

EXTRA:  

Internet   wifi pripojenie na recepcii, cena: 7€/1 hod., 4€/30 min. 

Trezor    na izbe 2€/deň 

Belená voda   1 fľaša vody po príchode na izbe zadarmo, ďalšia za 2€ na 
recepcii 

Spa centrum   10:00-19:00 

Fitness    07:00-13:00, 14:30-19:00 

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 športové aktivity, vodná gymnastika, lekcie tanca, vodné pólo, strečing, 
futbal, tenis, diskotéka, fitness 

 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V PROGRAME ALL INCLUSIVE:  

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

ovocné šťavy 
• Motorizované a nemotorizované vodné športy na pláži 
• Masáže, SPA centrum 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

 


