
SOL DUNAS ***** 
Hotelový komplex Sol Dunas ponúka najvyšší komfort ubytovania a služieb. Nachádza sa v 
nádhernej a pokojnej lokalite 10 minút od turistického centra ostrova – Santa Maria 
(doprava do Santa Maria je zadarmo), a ako All inclusive Resort ponúka komfort so 
zameraním hlavne pre rodiny s deťmi. Hotel je oddelený od pláže sesterským hotelom Melia 
Dunas. 

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Izba Premium (40 m²): dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre dieťa (minimálna 
obsadenosť 1 osoba, maximálna obsadenosť 2 osoby a 1 dieťa alebo 1 infant) 

Rodinná izba (75 m²): izba s dvomi oddelenými spálňami (minimálna obsadenosť 2 osoby, 
maximálna obsadenosť 4 dospelé osoby) 

 

STRAVOVANIE 

Hlavná reštaurácia „Spices“ 
Raňajky   06:30-10:30 
Obed    12:30-15:00 
Večera    18:00-22:00 
 
Talianska reštaurácia „Il Terrazo“ 
Reštaurácia na terase s kuchárskou show, bufetovým výberom a á la carte 
Raňajky   08:00-11:00 
Obed    12:00-17:00 
Večera    18:30-22:00 
 
Reštaurácia „Sol Grille“ 
Reštaurácia na terase s barbecue bufetom a á la carte servisom ponúkajúcim snacky, 
hamburgery, hot dogy a šaláty 
Raňajky   08:00-11:00 
Obed    12:00-17:00 
Večera    18:30-22:00 
 

BARY 

 
„Oddysey Bar“ 
Elegantný piano bar v Lobby 
Otvorený   10:00-02:00 



 
 
„Maio Bar“ 
Vedľa bazénu 
Otvorený   10:00-18:00 
 
„Fogo Bar“ 
Vedľa bazénu 
Otvorený   10:00-18:00 
 
„Sal Bar“ 
Pri bazéne 
Otvorený   10:00-18:00 
 
Honeymoon – klienti sa musia preukázať sobášnym listom a nemôžu byť zobratí dlhšie ako 2 
mesiace pred začiatkom pobytu (dostanú košík ovocia, upgrade izby, ak je to možné a late 
check out) 
 

EXTRA: 

Detská postieľka   zadarmo 
Internet   wi-fi v celom areáli zadarmo   
Trezor    na izbe zadarmo 
Plážové uteráky  za depozit 
Bazény   3 pre dospelých, 1 pre deti s vodnými atrakciami 
Pre deti   detský hrad s atrakciami, mini vodný park 
Šport    2 tenisové kurty, plážové volejbalové ihrisko 
 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY, ZÁBAVA A ĎALŠIE SLUŽBY 

• detské animačné programy, , SPA centrum (krytý bazén, vírivka, masáže, sauna, 
zdravotnícke a kozmetické procedúry, vodné športy, rybolov 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• 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, plážový volejbal, pétanque, stolný tenis, tenis 
 
 
 
 



 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V ALL INCLUSIVE  PROGRAME:  

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

ovocné šťavy 
• Motorizované a nemotorizované vodné športy na pláži, potápačské centrum 
• SPA centrum, vírivka, masáže, sauna, zdravotnícke a kozmetické procedúry, vodné 

športy, rybolov 
 

AKCEPTÁCIA  KARIET:  

VISA, MASTER CARD 

WEB STRÁNKA:  

https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/sol-dunas 
 
 
 


